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ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ

සභාව ස, ෙ4

අ'ලස් ෙහ) *ෂණ ෙච)දනා .ම/ශන ෙක12ෂ සභාෙ@ A/ව අBමැ ය
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3|Page

ෙමෙහවර

අ'ලසට, *ෂණයට සහ I
.ෙර)K ෙලස ව කE ඉපLමට
එෙරN O සටනට, සාධාරණ සහ
QD සහගත Rමෙ@ද FS
7වාරණය සහ නT පැව ම
මU Hෙර)ගාVව කටQF
ම
අ'ලස් ෙහ) *ෂණ ෙච)දනා
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පරම ෙමෙහවර ෙ@.

4|Page

අ ත/ගතය
01. හැ

Wම.
1.1. ෙක ෂ සභාව
1.2. අ ලස් සහ ෂණ වැලැ78ෙ+ අධ:7ෂ ජනරා
02. ෙක12ෂ සභාව
2.1. ෙක ෂ සභාව ෙවත කර; ලබන දැ;+=+
2.2. ෙ ක+ කා යාලය
2.3. 2017 වසෙ පැ ?@ ලැAෙ+ ස්වභාවය
2.3.1. 2014-2017 ද7වා ලද පැ ?@
2.3.2. 2017වසෙ ලද පැ ?@ ස+බ ධව ග නා ලද Eයා මා ග
2.3.3. 2007-2017 ව ෂවල වරදට දFව+ ලබා =ෙ+ GගHය
03. අධYDෂ ජනරා'
3.1. පI JKම
3.2. වගL+
04. .ම/ශන අංශය
4.1. අධ:7ෂ ම ශන
4.2. 1ෙය ජ: අධ:7ෂ ( ම ශන) සහ සහකාර අධ:7ෂ ( ම ශන)
4.3. ස්ථානාPපH අ ලස්
4.3.1. ෂණ ම ශන ඒකකය
4.3.2. වෘත ම ශන ඒකකය
4.3.3. වIක+ ම ශන ඒකකය
4.3.4. වැටS+ ඒකක 1‚2‚3 සහ 4
4.3.5. උසා ෙමෙහW+ ඒකකය
4.3.6. පාලන ඒකකය
4.4 .2017 ව ෂෙ' ම ශනය කරන ලද පැ ?@ සහ ම ශන GගHය
4.5. 2017 ව ෂෙ' වැටS+
4.6 .2017 ව ෂෙ' අIඅඩංXවට ග නා ලද 1ලධාY අයI ආයතන
05. I[ අංශය
5.1. 2017 ව ෂෙ' නF පැවK+
5.2.2017 ව ෂෙ' අPකරණවල පැව\ (] නF ^_බද ෙත ර,`
5.3. 2014 3ට 2017 ද7වාඅදාළ ව ෂවලa පවරන ලද නF සංඛ:ාව
5.4.2017 ව ෂෙ' අPකරණය 3 අවස කරන ලද නF සංඛ:ාව
5.5. අPකරණෙ' පවරන ලද නF අතY අදාළ ව ෂවල = අවස කරන ලද නF සංඛ:ාව
06. පාලන අංශය
6.1. 2017.12.31 aනට 1c සහ පාලන අංශෙ' 3dන 1ලධාY සංඛ:ාව සහ eරfපාF
6.2. මානව ස+පI සංව ධනය
6.3. Gවාහන අංශය
07. =ද' අංශය
7.1. (ද අංශෙ' කා යභාරය
7.2. වා gක ඇස්තෙ+ , සත: යද+ සහ ඉHY JK+
08. 7වාරණ ඒකකය
8.1. දැ;වI JKෙ+ Eයාකාරක+
09. අ'ලස හා *ෂණය Fර
ම සඳහා ..ධ වYාපෘ සEබ Kකරණය .
9.1. jH සංෙශ ධනය JKම
9.2. ජාHක EයාකාK සැලැස්ම
9.3. අ ත ජාHක වගL+
9.4. k^_ප න වැඩසටහ
9.5. ෙශෂඥ ම ශනය සහ 1වාරණ ඒකකය
9.6. 1ලධාK ෙm වැnf වැoJKම හා ෙවනම ෙසවා ගණය
9.7. නව ෙග ඩනැp ල7 ඉa JKම
9.8. කළමනාකරණ ෙසවා ෙදපා තෙ+ ,ව මq තන,` අ;මත කර ගැjම
9.9. 1ලධාK බඳවා ගැjම

6

7

13

14

19

22

30

31
33

5|Page

01. හැ` Wම
1954 අංක 11 දරන අ'ලස් පනත මa ස්ථාපනය කරන ලද අ'ලස් ෙක1මසා ස් ෙදපා/තෙE Fව අෙහ)c කර2
අ'ලස් ෙහ) *ෂණ ෙච)දනා .ම/ශන ෙක12ෂ සභාව 1994 අංක 19 දරන පනත යටෙ dNeවා ඇ අතර, එය
1994 ෙදසැEබ/ මස 15 න cට gයා මක .ය..
1.1. ෙක12ෂ සභාව
1994 අංක 19 දරන අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ සභා පනෙI 2 (ආ) වග Hය Gකාරව හා 1978
ආsFtම ව:වස්ථාදායක සභාෙ4 1 ෙuශය මත අHග` ජනාPපHවරයා 3 ෙක ෂ සභාෙ4 සාමාvකය
ව ෂ පහක wර කාලය7 සඳහා පI කර; ලැෙx.
ෙක ෂ සභාව සාමාvකය Hෙදෙනyෙග සම ත ය W, අතර, ඉ ෙදෙදෙන7 ෙzෂ්ඨාPකරණෙ' ෙහ
අ|යාචනාPකරණෙ' zාමලI 1k`ව`
ය W,ය. ෙක ෂ සභාෙ4 ෙතවන සාමාvකයා අපරාධ ම ශනය
හා jHය EයාIමක JKමට අදාළව e] පළe`uද7 ඇH තැනැIෙතy ය W,ය. ෙක ෂ සභාෙ4 සභාපH
ෙලස ෙzෂ්ඨාPකරණෙ' ෙහ අ|යාචනාPකරණෙ' zාමලI 1k`ව` ෙග එ7 අෙයy ජනාPපH,ම
3 පI කර; ලබ~.
පස්වන ෙක ෂ

සභාෙ4 සාමාvකය

( 2015 ඔ7ෙත +බ මස 20 )

තනFර

නම

ෙවන

ෙත1රF

සභාපH

1k` €.•.8ර‚Yය මහතා

zා ක ෙzෂ්ඨාPකරණ 1k`

ෙක මසාYස්

1k` ඩx@4. ලා

zා ක අ|යාචනාPකරණ 1k`

ෙක මසාYස්

ƒ.ෙන

රංvI 3 වා මහතා

X`ෙm මහතා

zා ක ෙජ:ෂ්ඨ ෙප @ස් අPකාY

1.2. අ'ලස් ෙහ) *ෂණ වැලැDWෙE අධYDෂ ජනරා'
(1) 1994 අංක 19 දරන අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ සභා පනෙI 16(1) වග Hය Gකාරව
ෙක ෂ සභාෙ4 ක තව: ඉnJKම සඳහා ෙක ෂ සභාවට සහාය 8ම ^?ස ජනාPපHවරයා 3 අ ලස් ෙහ
ෂණ වැලැ78ෙ+ අධ:7ෂ ජනරා වරෙයy පI කර; ලබ~. ෙමම ෙක ෂ සභාෙ4 අ„ය7ෂ ජනරා ෙලස
2016.11.24 aන 3ට ජනාPපH jcඥ සරI ජයමා න මහතා කටW, කර~.
තවද ෙමම ෙක ෂ සභාෙ4 කා යය හා ක තව: ඉn JKම සඳහා සහාය 8ම ^?ස jH 1ලධාK , ම ශන
1ලධාK සහ රජෙ' ඒකාබuධ ෙසවෙය ෙත රා ග නා ලද 1ලධාK ද ෙක ෂ සභා කා යාලයට අ;W7තව
3d~. ෙමම ෙක ෂ සභාවට සහාය 8ම ^?ස පI කර ඇH 3ය… 1ලධාK ෙක ෂ සභාව ෙවත ලැෙබන
ෙත ර,`වල රහස:භාවය ආර7ෂා JKමට බැ† 3€.
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02. ෙක12ෂ

සභාව

1994 අංක 19 දරන අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ සභා පනෙI 2 (ආ) වග Hය Gකාර
ව:වස්ථාදායක සභාෙ4 1 ෙuශ මත අHග` ජනාPපHවරයා 3 ෙක ෂ සභාෙ4 සාමාvකය ව ෂ පහක wර
කාලය7 සඳහා පI කර; ලැෙx.
ෙක ෂ සභාව සාමාvකය Hෙදෙනyෙග සම ත ය W, අතර, ඉ ෙදෙදෙන7 ෙzෂ්ඨාPකරණෙ' ෙහ
අ|යාචනාPකරණෙ' zාමලI 1k`ව`
ය W,ය. ෙතවන සාමාvකයා අපරාධ ම ශනයට හා jHය
EයාIමක JKමට අදාළ e]
පළe`uද7 ඇH අෙයy ය W,ය. ෙක ෂ
සභාෙ4 සභාපH ෙලස
ෙzෂ්ඨාPකරණෙ' ෙහ අ|යාචනාPකරණෙ' zාමලI 1k`ව` ෙග එ7 අෙයy පI ෙ4.
අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ සභා පනෙI 4 වන වග Hය Gකාර ෙක ෂ සභාවට ය+ දැ;+
=ම7 කර; ලැ‡ ට ඒ ස+බ ධෙය
ම ශනය7 කළ W,ය. එෙස ˆවද එවැ1 පැ ? ල7 ^_බඳව ම ශන
කටW, aයI JKමට ෙපර එම පැ ? ල 1 ව:ාජ බවට සහ ම ශනය7 JKම සඳහා GමාණවI ක`‰ ඇH බවට
ෙක ෂ සභාව සෑ‹මකට පI ය W,ය.
ෙක ෂ සභාව ෙවත ෙකෙරන ය+ දැ;+ =ම7 මq ය+ තැනැIෙතyට `uධව අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනාව7
ෙහ ය+ ධනය ෙහ ෙuපල අIකර ගැjම7 ෙහ මෑතක= euගලෙයy 3 කර; ලැŒ (ද ෙහ ව:ාපාYක
ග;ෙද; ෙහ යද+ එම euගලයාෙm Gකට ආදාය+ Gභවය හා ෙන ගැලෙපන බවට ක`‰ අනාවරණය ෙ4 න+,
එම දැ;+ =ම 1 ව:ාජ බවට ෙක ෂ සභාව සෑ‹මකට පI ව ෙ න+ , අවස්ථා;•ලව ෙක ෂ සභාව 3
ම ශනය7 පැවැI ය හැJ ය. එŽ = අ ලස් පනෙI ෙහ ජාHක රාජ: සභාෙ4 1975 අංක 1 දරන වIක+ හා
බැරක+ Gකාශ JYෙ+ පනත යටෙI නF පැවKම ෙහ ෙවනI ෙය ග: Eයා මා ගය7 ගැjම ෙහ ෙවනI ය+
jHය7 යටෙI නF පැවKම ^_බඳ cරණයකට එළ•ෙ+ කා යය සඳහා අවශ: ය හැJ ය+ ම ශනය7
ෙක ෂ සභාව 3 පවIව; ලැAය W, අතර, ෙක ෂ සභාව ෙවත පැවK ඇH ක තව: ඉn JKෙ+ කා යය
සඳහා අවශ: බලතල 1994 අංක 19 දරන පනෙI 5 වන වග Hය මq Gධානය කර ඇත.
ෙක ෂ සභාවට ලැ• ඇH ෙත ර,` ස+බ ධෙය
ම ශනය7 පවIවා ෙගන යන අතර,ර = ය+ euගලෙයy
3 1994 අංක 19 දරන පනත යටෙI හා 1975 අංක 1 දරන වIක+ බැරක+ Gකාශ JKෙ+ පනත යටෙI වරද7
කර ඇH බවට ෙක ෂ සභාවට හැ• ය ෙ න+ ඒ අදාළ euගලයාට `uධව අදාළ අPකරණයක නF පැවKම
සඳහා අධ:7ෂ ජනරා වරයාට 1ෙය ග කළ හැJ ව ෙ ය.
ෙක ෂ සභා පනෙI 9 වන වග Hය මp ෙක ෂ සභාව ඉaYෙ' ෙපj 3d; ලබන euගලෙයy ස,
වරGසාද හා පYභාර ^_බඳ 1යමය සඳහ කර ඇIෙI ය.
ෙක ෂ සභා පනෙI 17 වන වග Hය මp සලසා ඇH P ධානය Gකාරව ෙක ෂ සභාෙ4 සෑම
සාමාvකෙයy 3 ද, අධ:7ෂවරයා සහ ෙක ෂ සභාවට සහාය 8ම ^?ස පI කරන ලද සෑම 1ලධාYෙයy හා
ෙසවකෙයy 3 ද ස්වLය ‘රෙ' කා යය භාර ගැjමට Gථම ෙ+ පනත යටෙI ස්වLය බලතල EයාIමක
JKෙ+ = හා කරතව: ඉn JYෙ+ = තම ට ලැෙබන ෙහ තම ට දැන ගැjමට ලැෙබන ෙත ර,` J3ව7
අනාවරණය ෙන කරන බවට Gකාශය7 අIස කළ W, ය.

2.1. ෙක12ෂ

සභාව ෙවත කරB ලබන දැBE ම

අ'ලස් ෙහ) *ෂණ ෙච)දනා .ම/ශන ෙක12ෂ
i.
ෙක12ෂ සභාව ෙවත පැ2kෙම

සභාව ෙවත පැ2h'ලD සEබ ධෙය

දැBE ය හැ

ආකාරය.
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ii.
iii.

7/නා2කව)
lmතව(නා2කව ෙහ) 7/නා2කව
9රකථන මා/ගෙය
Dෂhක ඇමFම
අධYDෂ
Dෂ .ම/ශන
ෙක12ෂ සභා කා/යාලය
ෆැDස්
ඊ ෙE'

1954
011-2586841
011-2586257
011-2595045
ciaboc@eureka.ik

2.2. ෙ'කE කා/යාලය
ෙක ෂ සභාව ෙවත ලැෙබන 3ය… පැ ?@ @යාපaං’ කර k“k 1ෙය ග ලබා ගැjම සඳහා,
සඳහා ෙක ෂ සභාව
ෙවත ඉaYපI JKම ෙ ක+ කා යාලය 3 3“ කර; ලැෙx
ලැෙx. ෙමම අංශෙ' Gධා1යා
ධා1යා ෙලස – ලංකා පYපාලන
ෙසවෙ' ෙශෂ ෙz?ෙ' ආ .එ+.8..ශා H ජයෙසකර මහI ය 2017.04.05 වන aන 3ට කටW, කර~.
කර~
2.3. 2017 ව/ෂෙ පැ2hl ලැqෙE ස්වභාවය
ව ෂය ,ළ ලද (] පැ ?@ සංඛ:ාව
ව 2768 7 වන අතර, එŽ ව —කරණය පහත දැ7ෙ4.

නා2ක පැ2hl

1233

නා2ක පැ2hl

1473

වැටrE

62

එකFව

2768

2017 ව/ෂෙ ලද පැ2hl සංඛYාව
ව dSබඳ .ශ්ෙ'ෂණය.

45%

1 නා ක පැ ?@
වැටS+

53%

නා ක පැ ?@

2%
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2.3.1. 2014 - 2017 ව/ෂය දDවා ලද පැ2hl

ඒවා dSබඳ .ස්තර
ව/ෂය

ලද පැ2hl
සංඛYාව

වැ•9ර .ම/ශනය සඳහා
ෙත)රා ෙගන ඇ පැ2hl
සංඛYාව

අ'ලස්

*ෂණ

ව කE/
බැරකE
ෙහl
ෙන1 ම

අQF
ව කE
ඉපLම

2014

2345

893

357

418

-

118

2015

3964

1823

421

1173

-

229

2016

3450

2435

465

1503

-

467

2017

2768

1652

417

983

-

169

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2014

ලද පැ2hl

2015

2016

2017

වැ•9ර .ම/ශනය සදහා ෙත)රා ෙගන ඇ පැ2hl
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2.3.2. 2017 වසෙ/ ලද පැ2hl සEබ ධව ග නා ලද gයා මා/ග
2017 ව/ෂෙ ලද පැ2hl වl
c9 කළ පැ2hl සංඛYාව.
අ'ලස් පැ2hl

417

වැ•9ර .ම/ශනයට භාජනය

*ෂණ පැ2hl

අQF ව කE
ඉපLම

983

ම සඳහා [රණය කරන ලද හා වැටrE

වැටrE

173

අQF
ව කE
ඉපLම
10%

79

එකFව

1652

වැටrE
5%
අ'ලස්
ගැIE
25%
*ෂණ
පැ2hl
60%

2017 ව/ෂෙ

ලද පැ2hlවl

වැ•9ර .ම/ශනය ෙන1

මට [රණය කරන ලද පැ2hl

.ස්තර

පැ2hl සංඛYාව

ෙක ෂ සභා පනතට අ;•ල ෙන වන බැ
වැo“ර කටW, JKම සඳහා ෙවනI
ආයතන ෙවත ෙය ( කරන ලද පැ ?@ සංඛ:ාව

334

පනතට අදාළ ෙන 8ම, GමාණවI ක`‰ ෙන H•ම සහ අපහැa@ බව ෙහ,ෙව
වසා දමන ලද පැ ?@ සංඛ:ාව

397

එකFව

731
වැ•9ර .ම/ශනයD කර ෙ ද නැ‚ද ය න [රණය

මට ඇ පැ2hl

.ස්තර
ෙවනI ආයතනව@

වා තා කැඳ8මට කටW, කරන පැ ?@ සංඛ:ාව

පැ2hl සංඛYාව
382

ම ශන ආර+භ කර ෙ ද ය න සලකා බැSමට jH වා තා කැඳ8මට 1යම
කරන ලද පැ ?@ සංඛ:ාව

03

එකFව

385
10 | P a g e

2017.12.31 නට ෙක12ෂ

සභාව මU

අවස

කරන ලද පැ2hl

.ම/ශනයට ෙපර

.ම/ශනයට ප„

එකFව

731

410

1141

2.3.3. 2007 ව/ෂෙ cට 2017 ව/ෂය දDවා වරදට දTවE ලබා ෙE ග ය.

ව/ෂය

පැව

=… නT සංඛYාව

අවස

කල නT සංඛYාව

වරදක ව

ගණන

2007

91

33

12

2008

63

20

14

2009

43

56

24

2010

67

38

17

2011

34

40

20

2012

77

60

33

2013

58

55

17

2014

64

58

22

2015

108

52

15

2016

87

34

15

2017

73

89

57
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2012 - 2017 ව/ෂවල අවස

කල නT සංඛYා
සංඛYාෙ@ ව/ධනය
89

60
55

58
52
34

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012 – 2017 ව/ෂය දDවා වරදක ව WෙE ව/ධනය

57
33

17

22
15

2012

2013

2014

2015

15

2016

2017
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03. අධYDෂ ජනරා'
3.1. ප
ම
1994 අංක 19 දරන අ ලස් ෙහ
ෙක ෂ

ෂණ ෙච දනා

සභාෙ4 ක තව: ඉn JKම සඳහා ෙක ෂ

ම ශන ෙක ෂ

සභා පනෙI 16 (1) වග Hය Gකාරව

සභාවට සහාය 8ම ^?ස ජනාPපHවරයා 3

අ ලස් ෙහ

ෂණ වැලැ78ෙ+ අධ:7ෂ ජනරා වරෙයy පI කර; ලබ~.

3.2. වග‡ම
1994 අංක 19 දරන අ ලස් ෙහ

ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ

සභා පනෙI 11 වන වග Hය Gකාරව අ ලස්

පනෙI II වන ෙක ටස යටෙI වරද7 ෙහ_දර4 ව නා ™ ද, ,n පFර7 ෙහ වdනාකම `^ය

ෙදදහස7

ෙන ~7මවන ,n පFර7 අය=ම, භාර ගැjම ෙහ ^Yනැšම ^_බඳ ෙත ර,` ෙහ@දර4 වන අවස්ථාවක
මෙහස්›ාI අPකරණෙ' = ද, `^ය

2000/- කට වැo වdනාකමJ

^Yනැšම ^_බඳ ක`‰ ෙහ_දර4 ව ෙ
3
අIස

අධ:7ෂ ජනරා වරයාට

WI ,n පFර7 අයැ=ම, භාර ගැjම ෙහ

න+ මහාPකරණය7 ඉaYෙ' = ද නF පැවKම සඳහා ෙක ෂ

ධානය කර; ලබ~. ෙක ෂ

සභාෙ4

සභාව

ධානය පYa අධ:7ෂ ජනරා වරයා

තබන ලද අP ෙච දනා ප›ය7 යටෙI මහාPකරණෙ' නF පවරන ලද අවස්ථාවක එම අPෙච දනා ප›ය

jHපHවරයා

3

ඉaYපI කරන ලද අP ෙච දනා ප›ය7 ෙම

එය භාග JKම සඳහා මහාPකරණයට බලය

ඇIෙIය.
අ ලස් ව@

අIකර ගI ෙuපළ ෙහ අ ලස් ව@

ෙuපළ ස+බ ධෙය

අIකරගI ෙuපළJ

පYව තනය කර ඇH ෙහ කර H‡

අ ලස් පනෙI 23 ‘අ’ වග Hය යටෙI වන වIක+ අIපI කර ගැjම ^_බඳ අවස්ථාවක =

(අ ලස් පනෙI 8 වන වග Hය Gකාරව) මහාPකරණෙ' අP ෙච දනා ප›ය7 ෙග ; JKම මq
ජනරා වරයා 3

නF පවර; ලැAය W,ය. අ ලස් පනෙI 70 වන වග Hය Gකාරව ෂණ වරද7 ස+බ ධෙය

අධ:7ෂ ජනරා වරයා

3

මෙහස්›ාI අPකරණය ඉaYෙ' නF පවර; ලැAය W,ය. – ලංකා Gජාතා Ÿක

සමාජවා= ජනරජෙ' අංක 849/15 සහ 1994.12.15 aන දරණ අH
ෙක ටෙස ,n පFර7 ^Yනැšම,අයැ=ම,භාර ගැjම වැරa ස+බ ධෙය
ස+බ ධෙය

අධ:7ෂ

ෙශෂ ගැස

ප›ය අ;ව අ ලස් පනෙI II

ද අ ලස් පනෙI V ෙක ටෙස 3ය] වැරa

ද අPකරණ බලය ෙක ළඹ පැවැIෙවන මෙහස්›ාI අPකරණෙ' සහ මහාPකරණෙ' =

අවස්ථා;•ලව නF පවර; ලබ~.තවද ජාHක රාජ: සභාෙ4 1975 අංක 1 දරන වIක+ හා බැරක+ Gකාශ JYෙ+
පනත යටෙI කරන ලද වැරa ස+බ ධෙය

ෙක ෂ

සභාෙ4 උපෙදස් මත අධ:7ෂ ජනරා වරයා

3

මෙහස්›ාI අPකරණෙ' නF පවර; ලැAය W,ය.

ඉහත සඳහ
Gධාන ගණ

වගL+වලට අමතරව අ ලස් හා ෂණය වැළැ78ම ^_බඳ අධ:7ෂ ජනරා වරයා ෙක ෂ
=ෙ+ 1ලධාYයා ෙලස පYපාලන කටW, ^_බඳ වගLව W,ය. ෙමම කා යය

සභාෙ4

ඉn JKම සඳහා

අධ:7ෂ ජනරා වරයාට අධ:7ෂ (පාලන) හා Gධාන ගණකාPකාK යන 1ලධාK ෙm සහාය ලැෙx.
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04. .ම/ශන අංශය
අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ^_බඳ 3ය… ම ශන කටW, 3“කර; ලබ ෙ
කර ඇH ම ශන අංශය මq1.

ෙමම ෙක ෂ

සභාෙ4 ස්ථාපනය

අංක 1954 අංක 11 දරන අ ලස් පනෙI හා 1994 අංක 19 දරන අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ
පනෙI පවරා = ඇH බලතල අ;ව ම ශන අංශයට 1ලධාK පIෙක ට ම ශන කටW, 3“කර; ලබ~.

සභා

අධ:7ෂ ( ම ශන) වරෙයyෙm GධානIවෙය ෙමම අංශෙ' කටW, පවIවාෙගන ය; ලබන අතර, 1ෙය ජ:
අධ:7ෂ ( ම ශන) ව`
ෙදෙදෙනy යටෙI ම ශන කටW, ඒකකවලට ෙබදා ඇත. එම අංශවල
ස්ථානාPපHව` ෙලස පළe`“ 1ලධාK පI කර ඇත.
ෙමම ම ශන අංශය – ලංකා ෙප @ස් ෙදපා තෙ+ ,ෙව
සම ත ෙ4.

පI කර ගI ෙප @ස් 1ලධාK

209 ෙදෙනyෙග

.ම/ශන අංශය ෙබදා ඇ ඒකක නවය
1. ෂණ ම ශන ඒකකය
2. වෘත ම ශන ඒකකය
3. වIක+ ම ශන ඒකකය
4. වැටS+ ඒකක 1
5. වැටS+ ඒකක 2
6. වැටS+ ඒකක 3
7. වැටS+ ඒකක 4
8. උසා
ෙමෙහW+ ඒකකය
9. පාලන ඒකකය
4.1. අධYDෂ (.ම/ශන)
ම ශන අංශෙ' පYපාලන කටW, හා 3ය…ම ම ශන ඒකකවල අ¢7ෂණය අධ:7ෂ ( ම ශන) යටෙI 3“ ෙ4.
ෙමම තන,ෙ ෙජ:ෂ්ඨ ෙප @ස් අPකාK £.¤ය ත ච )3Y මහතා කටW, කර; ලබ~.
ෙක ෂ සභාව 3 හා අධ:7ෂ ජනරා වරයා 3 ෙය ( කර; ලබන 3ය…ම ම ශන අදාළ ඒකක ෙවත තම
අ¢7ෂණය යටෙI ෙය ( කර ම ශනය කර8ම හා උපෙදස් ලබා =ම, ඒවාෙ' GගHය නැවත ෙක ෂ සභාව ෙවත
ෙය ( JKම 3“ කර~.
4.2. 7ෙය)ජY අධYDෂ (.ම/ශන) හා සහකාර අධYDෂ (.ම/ශන)
ම ශන අංශෙ' පYපාලන කටW, හා ම ශන කටW, සඳහා අධ:7ෂ ( ම ශන) ෙවත සහාය =ම සඳහා පI කර
ඇත. 1ෙය ජ: අධ:7ෂ ( ම ශන) තන,ර eරfපාFව පවHන අතර, සහකාර අධ:7ෂ ( ම ශන) ෙලස කා තා
සහකාර ෙප @ස් අPකාK ඩx@ .ෙ¥.පu ¦ මහI ය කටW, කර~.
4.3. ස්ථානා ප (අ'ලස්)
Gධාන ෙප @ස් පK7ෂක ඒ.§.@යනෙm මහතා ෙමම තන,ර දරන අතර ම ශන අංශයට අ;W7ත 3ය… ම ම ශන
1ලධාK ෙm පYපාලන කටW, 3“ කර; ලබ~.
තවද ෂණ ම ශන ඒකකය හා වෘත ම ශන ඒකකෙ' ම ශනවල අ¢7ෂණ කටW, කර එŽ GගHය ෙක ෂ
සභාවට හා අධ:7ෂ ජනරා වරයා ෙවත වා තා JKම 3“ කර; ලබ~.
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4.3.1. *ෂණ .ම/ශන ඒකකය
ෙමම අංශ 4 7 පවHන අතර, ෂණ ම ශන I අංශය Gධාන ෙප @ස් පK7ෂක §.¨.kෙ+ ) මහතාෙm ද, ෂණ
ම ශන II අංශය Gධාන ෙප @ස් පK7ෂක එ+.•.නාලක ;ව 3Y මහතාෙm ද, ෂණ ම ශන III අංශය ෙප @ස්
පK7ෂක ෙ7.එ . ෙ¥3Y මහතාෙm ද, ෂණ ම ශන IV අංශය උප ෙප @ස් පK7ෂක W.§. tමාර©’ මහතාෙm ද
GධානIවෙය පවIවා ෙගන ය; ලබ~.
ෙක ෂ සභාෙ4 අ;මැHය ඇHව ලැෙබන අ ලස් පනෙI 70 වන වග Hය Gකාරව 3“ කර ඇH ෂණ වැරa
ස+බ ධව ම ශන පැවැI8ම හා ඒවාෙ' GගHය ඇ,ළI වා තා අ¢7ෂණ 1ලධාYයා ෙවත ෙය ( JKම ෙමම
අංශෙ' කා යය ෙ4.

4.3.2. .වෘත .ම/ශන ඒකකය
ෙමම ඒකකය ෙප @ස් පK7ෂක ඒ.එ .8රෙක

මහතාෙm GධානIවෙය

පවIවා ෙගන ය; ලබ~.

අ ලස් අයැ=ම, ලබා ගැjම, ^Yනැšම ආ= දැනට 3“ 8 අවස ව ඇH පැ ?@ ස+බ ධෙය ෙක ෂ සභාෙ4
අ;මැHය ඇHව ම ශන 3“ කර ඒවාෙ' GගHය ඇ,ළI වා තා අ¢7ෂණ 1ලධාYයා ෙවත ෙය ( JKම ෙමම
ඒකකෙ' කා යය ෙ4.
4.3.3. ව කE .ම/ශන ඒකකය
ෙමම ඒකකය ෙප @ස් පK7ෂක ඊ.එ .අ~.ධ මදාස මහතාෙm GධානIවෙය පවIවාෙගන ය; ලබන අතර අ ලස්
පනෙI 23 (අ) යටෙI අයථා වIක+ ඉප«ම සහ 1975 අංක 1 දරන වIක+ හා බැරක+ Gකාශ JKෙ+ පනෙI
P ධානවලට යටIව ෙක ෂ සභාෙ4 අ;මැHය ඇHව ලැෙබන පැ ?@ ම ශනයට ල7 කර GගHය
අ¢7ෂණ 1ලධාYයා ෙවත වා තා JKම ෙමŽ කා ය භාරය ෙ4.
4.3.4. වැටrE ඒකක 1, 2, 3 සහ 4
වැටS+ ඒකක 1 උප ෙප @ස් පK7ෂක එ+.එ©.£.එ .£.අfeහා මහතා 3 ද , වැටS+ ඒකක 2 උප ෙප @ස්
පK7ෂක ඒ.එ+.ක`ණා3ංහ මහතා 3 ද, වැටS+ ඒකක 3 උප ෙප @ස් පK7ෂක ඒ.ආ .ඩx.එ+.•.ඩx.එස්.බsඩා
මහතා 3 ද, වැටS+ ඒකක 4 Gධාන ෙප @ස් පK7ෂක ආ .£.ෙ¥.eෂ්පyමාර මහතා 3 ද පවIවා ෙගන ය;
ලබ~.
ෙක ෂ සභාව ෙවත අ ලස් අය=ම, භාර ගැjම, ^Yනැšම යන අවස්ථාව වල= ලැෙබන පැ ?@ ස+බ ධව
7ෂ?කව EයාIමක 8 වැටS+ 3“ JKම සහ ම ශන කටW, කoන
3“ කර අ¢7ෂණ 1ලධාYයා ෙවත
වා තා JKම ෙමම ඒකකවල Gධාන කා යය ෙ4.
4.3.5. උසා. ෙමෙහQE ඒකකය
ෙමම ඒකකය උප ෙප @ස් පK7ෂක ෙ7.ෙ7.ෙGම3Y මහතාෙm GධානIවෙය

පවIවා ෙගන ය; ලබ~.

ෙමම ෙක ෂ සභාව මq පවර; ලබන නF ස+බ ධෙය ෙක ෂ සභාෙ4 jH අංශයට අවශ: සහාය ලබා
=ම, අIඅඩංXවට ෙගන අPකරණයට ඉaYපI කර ඇH සැකක`ව ස+බ ධෙය Eයා JKම, අPකරණෙ'
1ෙය ග අ;ව සැකක`ව අ¢7ෂණය JKම හා 3තා3 වෙර , EයාIමක JKම ආ= කටW, ෙමම ඒකකය මp
3“ කර; ලබ~.
4.3.6. පාලන ඒකකය
ෙමම ඒකකය උප ෙප @ස් පK7ෂක එ .එස්.එස්.ඒ.න දෙසන මහතාෙm GධානIවෙය

පවIවා ෙගන ය; ලබ~.

ම ශන අංශයට අ;W7ත 3ය…ම ෙප @ස් 1ලධාK ෙm පYපාලනමය කටW, 3“ කර; ලබ ෙ
මq1.

ෙමම ඒකකය
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4.4. 2017 ව/ෂෙ .ම/ශනය කරන ලද පැ2hl සහ .ම/ශන ග ය.
2017 ව/ෂය සඳහා ලැˆ‰
පැ2hl සංඛYාව
අ'ලස්

*ෂණ

ව කE

2017
ව/ෂෙ =…
පැ2hl
සංඛYාව

790

1819

543

3152

ප„Uය
ව/ෂවl
ඉ යට
ෙගන ආ
ෙග1B
සංඛYාව

.ම/ශනය
සඳහා Š
ෙග1B
සංඛYාව

.ම/ශන
අවස
කල
ෙග1B
සංඛYාව

2017.12. 31 නට
.ම/ශනය ෙව2
පව න ෙග1B
සංඛYාව

3199

6351

3425

2926

2017 ව ෂය සඳහා ෙක ෂ සභාව ෙවත ලැŒ‰ පැ ?@ සංඛ:ාෙව පැ ?@ 1652 7 ම ශන අංශය ෙවත
ෙය ( කර ඇත. එ7 පැ ? ලක euගල~ JŽප ෙදනy ෙවත ෙච දනා එ ල 8ම, අ ලස් ෙම ම “ෂණ වරද
යටෙI ෙච දනා එ ල 8ම හා අයථා වIක+ ¬ස් JKම සහ වIක+ Gකාශ ෙන JKම වැ1 ෙච දනා යටෙI
උපෙග ; වෘත 8ම මත ම ශන අංශෙ' වා තා වන පැ ?@ Gමාණය වැo අගය7 ෙගන ඇත.

4.5. 2017 ව/ෂෙ වැටrE

සංඛYාව

ස්තරය
(] වැටS+ සංඛ:ාව

79

සා ථක වැටS+ සංඛ:ාව

36

ක

යන ලද වැටS+ ව@

සා ථක සංඛ:ාව

3

අසා ථක වැටS+ සංඛ:ාව

20

ක

23

යන ලද වැටS+ සංඛ:ාව

අI අඩංXවට ග නා ලද euගල~

සංඛ:ාව

51

වැටrE අසා/ථක Wම සඳහා පහත ක ‰ බලපා ඇත.
අසතY පැ2hl ඉ
වැර උපක'පනය
පැ2hl

ෙම

ප

ම.

මත පැ2hl ඉ

ප

ම.

ප„ ඇ වන ‹ය 7සා .ම/ශන 7ලධා

ට සහාය මට මැlකමD දැDWම.
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4.6. 2017 ව/ෂෙ අ අඩං•වට ග නා ලද 7ලධා
ආයතනය හා අ අඩං•වට ප
තනFර

7ලධා යාෙŽ

අධYාපන ෙදපා/තෙE Fව
“හ පH
1ෙය ජ: “හ පH
ෙදපා/තෙE Fව
ක+ක` 1ලධාK
ාෙ‚•ය ෙ'කE කා/යාලය
-ාම 1ලධාK
ජනපද 1ලධාK
කා ක 1ලධාK
3
euගල~
ාෙ‚•ය සභා/නගර සභා
Gාෙu®ය සභාෙ4 Žටe සභාපH
Gාෙu®ය සභා ෙ ක+
ඕව3ය
මා ග ක+ක`
කා යාල කා ය සහායක

අය

ආයතන.

අ අඩං•වට ප
7ලධා
සංඛYාව

අ අඩං•වට ප =…
7ලධා
සංඛYාව

02
01

03

01

01

04
01
01
02

08

01
01
01
01
01

05

02
05
03
01
01

12

01

01

01
01

02

01
01
01

03

කEක

• ලංකා ෙප1rcය
උප ෙප @ස් පK7ෂක
ෙප @ස් සැරය
ෙප @ස් ෙක ස්තාප
ආර7ෂක සහායක
3
euගල~
මා/ගස්ථ ම‘ වාහන අ කා ය
3
euගල~
වන සංරDෂණ ෙදපා/තෙE Fව
වන 7ෙෂ› 1ලධාK
• n වන 1ලධාK
„රාබ9 ෙදපා/තෙE Fව
kරාබ“ පK7ෂක
Yය“`
kරාබ“ 1යාමක
ෙස’ඛY ෙදපා/තෙE Fව
කා~ක ෙර ග ෙශෂඥ ෛවද:
මහජන ෙස±ඛ: පK7ෂක
ෙස±ඛ: කා ය සහායක
3
සහායක
• ලංකා Qධ හ=දාව
Wධ හ(දා ෙසබල
ෙම)ට/ රථ වාහන ෙදපා/තෙE Fව
3
euගල~ - අදාළ රාජකාYය7 ඉn
කර ගැjමට යාෙ+ =
කා යාල කා ය සහායක

01
01
01
01

04

01

01

02
01

03
17 | P a g e

මහජන බැං“ව අBබ‚ ත ”ප'ස් ඉ •වර ස්
තාවකා@ක ත7ෙස`ක`
01
එකFව

01
44
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05. I අංශය
අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ සභාෙ4 16 වන වග Hය Gකාරව
කාරව පI කර; ලබන අධ:7ෂ
ජනරා වරයා jH අංශෙ' Gධා1යා
ධා1යා වශෙය ද කටW, කර~
කර~.
අධ:7ෂ
7ෂ ජනරා වරයාට සහාය 8ම සඳහා 1ෙය ජ: අධ:7ෂ ජනරා ව` ෙදෙදෙන7 (02
02) ද, සහකාර අධ:7ෂ
ජනරා ව` සතරෙදෙන7 (04) 7 දද, සහකාර අධ:7ෂ (jH) 1ලධාK
3ෙදෙදෙන7 (22)
(
7 ද, ෙමම අංශයට
අ;W7තව 3dH.
7ෂ ජනරා ෙලස 2016.11.24 aන 3ට ජනාPපH jHඥ සරI ජයමා න මහතා කටW,
ෙක ෂ සභාෙ4 අධ:7ෂ
කර~. ෙමම ෙක ෂ
සභාෙ4 1ෙය ජ: අධ:7ෂ ජනරා ව`
ෙලස එස්.අ~.ජය3ංහ
ජය3ංහ මහI ය සහ
එ+.§.ආ .ෙසෙන
ෙසෙන රIන මහI ය යන මහIš කටW, කර; ලබ~
ලබ~.
ස්වා¢න jH අංශය7 ෙක ෂ සභාව ස, වන අතර
අතර,එL අංශය 3 සා7g ඇග«ම, ෙච දනා හා අP ෙච දනා ප›
සැකƒම 3“ කර; ලබ~. තවද ෙක ෂ සභාව ෙව;ෙව පැ ? ෙ නFව ෙමෙහය8ම jH අංශෙ' 1ලධාK
3 3“ කර; ලැෙx.

5.1. 2017 ව/ෂෙ නT පැව E.
මෙහ–ස්—ා

අ කරණය

මහා කරණය

ව/ෂෙ ෙග1B කරන ලද නT සංඛYා
සංඛYාව

32

41

2017.12.31
සංඛYාව

111

277

නට .භාග ෙව2

පව න නT

2017 ව/ෂෙ නT පැව ම
මෙහස්›ාI අPකරණය

මහාPකරණය

44%
56%
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5.2. 2017 ව/ෂෙ අ කරණවල පැව˜ =… නT dSබද ෙත1රF
අ කරණවල පැව˜ =… නT සංඛYාව ( 32+41) = 73
මෙහ–ස්—ා

අ කරණය

අ'ලස්

*ෂණ

07

19

ව කE / බැරකE ෙහl ෙන1

ම

එකFව

06

32

මහා කරණය
අ'ලස්

අQF ව කE ඉපLම

එකFව

38

03

41

5.3 2014 cට 2017 දDවා පවරන ලද නT සංඛYාව.
මෙහ–ස්—ා

අ කරණය

මහා කරණය

ව/ෂය

=… එකFව
අ'ලස්

*ෂණ

අQF
ව කE
ඉපLම

අ'ලස්

අQF
ව කE
ඉපLම

2014

10

02

0

51

01

64

2015

13

09

10

76

0

108

2016

04

23

17

41

02

87

2017

07

19

06

38

03

73
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5.4. 2017 ව/ෂෙ අවස

මෙහ–ස්—ා

කරන ලද නT සංඛYාව

- 20

අ කරණය

අ'ලස්

*ෂණ

ව කE/බැරකE
ෙහl ෙන1 ම

එකFව

වැර ක

02

-

16

18

7වැර ක

02

-

-

02

- 69

මහා කරණය

අ'ලස්

අQF ව කE
ඉපLම

එකFව

වැර ක

39

-

39

7වැර ක

29

-

29

› ත 2යයාම

1

-

1

5.5. 2014 cට 2017 දDවා අවස

කරන ලද නT සංඛYාව

මෙහ–ස්—ා

අ කරණය
මහා කරණය
=… එකFව

-

-

21

-

32

04

58

2015

05

02

-

04

-

-

08

-

32

01

52

2016

02

-

-

06

-

-

12

01

12

01

34

2017

02

-

16

02

-

-

39

-

29

-

88

අQF
ව කE
ඉපLම

-

අ'ලස්

අQF
ව කE
ඉපLම

-

අ'ලස්

-

*ෂණ

01

අ'ලස්

2014

ව/ෂය

අQF
ව කE
ඉපLම

7වැර ක

*ෂණ

වැර ක

අ'ලස්

7වැර ක
අQF
ව කE
ඉපLම

වැර ක
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06. පාලන අංශය
අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ සභාෙ4 පාලන අංශෙ' කටW, අධ:7ෂ (පාලන) යටෙI ඉn කර;
ලබ~. අධ:7ෂ (පාලන) වශෙය
– ලංකා පYපාලන ෙසවෙ' I වන ප Hෙ' 1ලධාYෙයy වන
ඒ.එ+.ආ .එස්.ඒ.අaකාK මහතා කටW, කර~.
6.1. 2017.12.31 නට 7[ සහ පාලන අංශ වලට අBQDතව cœන 7ලධා සංඛYාව හා Hර•පාT සංඛYාව.
තනF

අBමත
තනF
සංඛYාව

තතY
සංඛYාව

Hර•පාT
සංඛYාව

සභාපH

1

1

0

ෙක මසාYස්

2

2

0

අධ:7ෂ ජනරා

1

1

0

ෙ ක+

1

1

0

අHෙ ක අධ:7ෂ ජනරා

1

0

1

1ෙය ජ: අධ:7ෂ ජනරා

5

2

3

අධ:7ෂ (පාලන)

1

1

0

Gධාන ගණකාPකාY

1

1

0

සහකාර අධ:7ෂ / 1ෙය ජ: අධ:7ෂ ( ෂණ1වාරණ)

1

0

1

සහකාර අධ:7ෂ / 1ෙය ජ: අධ:7ෂ (සැලk+)

1

0

1

සහකාර අධ:7ෂ ජනරා

10

7

3

සහකාර අධ:7ෂ (jH)

30

19

11

ඉංvෙ `

1

0

1

ගණකා¢කාK

3

0

3

ත7ෙස`ක`

2

0

2

සහකාර / 1ෙය ජ: ෙක මසාYස්

1

0

1

1

0

1

ගණන අPකාK

නාම
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ෙ X අPකාK

1

0

1

අධ:7ෂ ( zව: /දෘශ:)

1

0

1

පYපාලන 1ලධාK

3

0

3

භාෂා පYව තක

4

2

2

ෙත ර,` හා සං1ෙ4දන තා7ෂණ 1ලධාK

1

1

0

ම ශන 1ලධාK

200

0

200

ŒuP අංශ 1ලධාK

10

0

10

අයවැය සහකාර

1

1

0

සංව ධන 1ලධාK

4

3

1

50

0

50

jH සහකාර

17

0

17

GවෘIH 1ලධාK

1

0

1

eස්තකාලයාPපH

1

1

0

සහකාර aස්Ÿ7 ත7ෙස`ක`

2

0

2

Gවාහන 1ලධාY

1

0

1

ෙත ර,` සං1ෙ4දන තා7ෂණ සහකාර

3

1

2

110

*53

57

ල³ ෙ ඛක (3ංහල)

4

0

4

ල³ ෙ ඛක (ෙදමළ)

2

0

2

ල³ ෙ ඛක (ඉං´3)

4

0

4

ය,` ෙ ඛක (3ංහල)

14

0

14

ය,` ෙ ඛක (ෙදමල)

4

0

4

ය,` ෙ ඛක (ඉං´3)

4

0

4

Yය“`

45

35

10

1

0

1

ෂණ 1වාරණ 1ලධාK

රාජ: කළමනාකරණ සහකාර

ජලනල කා

ක
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වාW සšකරණ කා

1

0

1

eස්තකාල සහායක

1

0

1

ෙ ඛන සහායක

2

0

2

කා යාල කා ය සහායක

45

38

7

ප ›තා ක+ක`

20

0

20

(රක`

15

0

15

එකFව

635

170

465

ෙත1රF

කµ §

=ලාžය : පාලන අංශය ඇ„ෙර7.

6.2. මානව සEප

සංව/ධනය

1ලධාK ෙm කා ය7ෂමතාව සහ සඵලදා«තාවය ව ධනය JKම සඳහා මානව ස+පI කළමණාකරණය යටෙI
e·‰8+ ලබා = ඇත.
2017 ව/ෂෙ ෙ‚•ය H ‰ පාඨමාලා
අB
අංකය

H ‰ වැඩ=…ව/
සEම —ණය
පැවැ Š ආයතනය

01

1eනතා සංව ධන
අර(දල

02

ඉaJK+
ය ෙ› පකරණ
e·‰ මධ:ස්ථානය

03

ඉaJK+
ය ෙ› පකරණ
e·‰ මධ:ස්ථානය
ඉaJK+
ය ෙ› පකරණ
e·‰
මධ:ස්ථානය

04

05

1eනතා
සංව ධන අර(දල

06

Gාm ආයතනය

H ‰ වැඩ=…ව/
සEම —ණෙ නම

සහභා‘ Š 7ලධා

රජෙ' Gස+පාදන
Eයාව@ය ස+බ ධ
e·‰ පාඨමාලාව
සැපW+ ජාල
කළමනාකරණය
^_බඳ පදන+
පාඨමාලාව
“@ජනක ය ›
භා තය හා නඩI,ව

ෙ7.¨. හ3ත Gභාෂ් මයා
( රා.ක.ස)

2017.02.27 සහ 28

ෙ7.¨ හ3ත Gභාෂ් මයා( රා.ක.ස)

2017.02.23 aන 3ට
¸හස්පH දා aන 05
7

ඊ.ඒ.ව~.දයාරIන මයා( රා.ක.ස)

2017.03.01 හා 02

ෙ7.£.ඒ.චානක මයා ( රා.ක.ස)

2017.03.24 aන 3ට
3yරාදා aන 05 7

එ©.එ+.§.ෙ7.ෙහරI ය
ආ .£.ඉk` සඳ`ව මයා

2017.05.25 හා 26

එ+.ඒ.ල7ම මහතා
( රා.ක.ස)

2017.06.28

ගබඩාකරණය
^_බඳ
කා යාල කා ය
සහායක~ ෙm
වගL+ හා
කා යභාරය
වාහන
කළමනාකරණය

පැවැ

O නය
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07

ජාHක zම අධ:ාපන
ආයතනය

කා යාල
කළමනාකරණය හා
(ද ෙරXලා3

€.k¨වා ¤යද ශ¦ ය
(සංව ධන 1ලධාK)

2017.07.04 හා
2017.07.05

ව~.එ+.එ .අ~.ඉෙ ෂා ෙමය
(රා.ක.ස)
08

1eණතා සංව ධන
අර(දල

“රකථන භා ත
හැJයාව හා ආචාර
KHය ^_බඳ
පාඨමාලාව

W.ඒ.ෙක රලෙm ය( කා තා
ෙප @ස් සැරය )

2017.07.17 හා
2017.07.18

09

ඉaJK+
ය ෙ› පකරණ
e·‰ මධ:ස්ථානය

ආයත1ක
ඵලදා«තාවය උෙදසා
කා යාල කා ය
සහායක~ ෙm
කා යභාරය

£.එ .£.,3ත yමාර මයා
( කා.ෙස.ෙස III)

2017.08.25

ෙ¥.ආ .£.ජනක eෂ්පyමාර මයා
(කා.ෙස.ෙස. III)

10

ඉaJK+
ය ෙ› පකරණ
e·‰ මධ:ස්ථානය

ගබඩාකරණය
^_බඳ පදන+
පාඨමාලාව

•.එ .33ර yමාර මයා (රාජ:
කළමනාකරණ සහකාර)

2017.09.07 aන 3ට
¸හස්පH දා aන
057

11

ඉaJK+
ය ෙ› පකරණ
e·‰ මධ:ස්ථානය

ගබඩාකරණය
^_බඳ සහHක ප›
පාඨමාලාව

•.එ+.33ර yමාර මයා (රාජ:
කළමනාකරණ සහකාර I)

2017.10.19 aන 3ට
¸හස්පH දා aන 05
7

12

1eනතා සංව ධන
අර(දල

රාජකාY කටW,
සඳහා Ms Word, Ms
Excel සහ දÄI
තැපෑල සහ
අ ත ජාලය

ආ .එ+.කළ? ෙ¥රIන ය
(රාජ: කළමනාකරණ සහකාර
III)

2017.11.08 aන 3ට
බදාදා aන 05 7

ඒ.§.ගය1 ම‘රංp ෙමය රාජ:
(කළමනාකරණ සහකාර III)
ආ .§.ෙ¥.රාජප7ෂ ය රාජ:
(කළමනාකරණ සහකාර III)

13

ජාHක zම අධ:ාපන
ආයතනය

ෙත ර,`
දැනගැjෙ+ පනත
^_බඳ වැඩ(]ව

ෙ7.එ+.ආ .£.එස්. ෙහවාවස+
ය ( සහකාර අධ:7ෂ -jH)

2017.11.15
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2017 ව/ෂෙ .ෙ‚ශ H ‰ පාඨමාලා
අB
අංකය

H ‰ වැඩ=…ව/
සEම —ණය
පැවැ Š රට

H ‰ වැඩ=…ව/
සEම —ණෙ නම

සහභා‘ Š 7ලධා

01

Fබා~

ISS World middle
East 2017

1k` ඩx.එ .රංvI 3 වා
මහතා

02

උ,` ෙක Yයාව

2017 ACRC
Training Course –
For International
Anti – Corruption
Practitioners

එ+. ආ ව~.ෙ7.උඩෙවල
(ස.අ.ජ)

03

ෙහ ංෙක ං

The ICAC
International
Seminar on
financial
Investigation

ƒ.ෙන
X`ෙm මයා
ෙක මසාYස් III

පැවැ

O න

2017.03.13 aන 3ට
2017.03.15 aන
ද7වා

ය-

2017.04.17 aන 3ට
2017.04.26 ද7වා

2017.05.09 aන 3ට
2017.05.12 aන
ද7වා

සරI ජයමා න මහතා
අධ:7ෂ ජනරා

04

3ංගf×`ව

Course on
Singapore’s Anti –
Corruption
Strategies

,ෂාY දයාරIන ය-ස.අ. (jH)

2017.05.29 aන 3ට
2017.06.02 aන
ද7වා

05

Øනය

2017 Seminar on
Financial Service
and Co Operation
for Developing
Country

ඩx.එ+.€.£.බsඩාර මයා (Gධාන
ගණකාPකාY)

2017.06.02 aන 3ට
2017.06.22 ද7වා

06

Øනය

2017 Seminar on
Population
Sustainable
Development and
Poverty Reduction
for Developing
Countries

ඒ.එ+.ආ .එස්.ඒ.අaකාK මයා (
අධ:7ෂ පාලන)

2017.06.07 aන 3ට
2017.06.21 ද7වා

1k` ලා රංvI 3 වා මහතා
( ෙක මසාYස් II)

2017.06.14 aන 3ට
2017.06.23 aන
ද7වා

07
යානා

8th Session of the
Implementation
Review Group of
the UN Convention
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Against Corruption

ජ.j.සරI ජයමා න මහතා
(අධ:7ෂ ජනරා )
එ+.එ+.(ණ3ංහ ෙමය (ස.අ.ජ)

මලයා3යාව
08

09

යානා

Executive
Certificate for
Strategic
Management of
Anti Corruption
Program
UNCAC Open –
Ended
Intergovernmental
Working Group
Meeting

ෙ7.එ©.අ~.එස්.3Yව ධන ය
(ස.අ.ජ)
ජය තා පu ¦ 8රkYය ය (1ෙය ජ: අධ:7ෂ ම ශන)

ෙ¥.එ+.එස්.අ~. ජය3ංහ ය 1.අ.ජ

2017.08.21 aන 3ට
2017.08.23 ද7වා

2017.08.21 aන 3ට
2017.08.23 ද7වා

£.අ~.රාජප7ෂ ය - ස.අ (jH)
ඩx.එ+.€.£.බsඩාර ෙමය - ස.අ.
(jH)

10

මලයා3යාව

Conference on
Sharing Experience
on Corruption
Management (3rd
Team)

£.¨.ෙ¥.ෙහ~ය ,Fව ය ස.අ.ජ

2017.08.21 aන 3ට
2017.08.25 ද7වා

අ3ත ඇ ත1 මයා - ස.අ.ජ
¨.£.මා“වෙm මයා - ස.අ.
(jH)
එස්.එ+.ඒ.ඒ.§.ෙ7.
ස+ම දfෙප`ම ය ස.අ.(jH)
ෙ7.එ+.ආ .£.එස්.
ෙහවාවස+ ය - ස.අ.(jH)
එස්.ඒ.•.ෙ©තනා ය ස.අ.(jH)
•.ඩx.•.á.yමාYහා ෙමය
- ස.අ.(jH)

11

මලයා3යාව

12

ඊvf,ව

13

මලයා3යාව

Six Session the
Assembly of parties

50th year
Anniversary of

ෙ7.ෙ7.3Yව ධන ය
ෙත ර,` හා ස 1ෙ4දන
තා7ෂණ 1ලධාK

2017.09.17 aන 3ට
2017.10.07 ද7වා

එ+.§.ආ .ෙසන රIන
ය - 1.අ.ජ

2017.10.02 aන 3ට
2017.10.04 ද7වා

සරI ජයමා න මහතා
අධ:7ෂ ජනරා

2017.10.01
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celebration and
Inauguration of
MACC’s New
Headquarters
Complex
14

මලයා3යාව

15

බැංෙක 7

16

යානා

Development
Administration
Modernization and
Transformation
Program
Invitation to the
Presentation of
Finding of the
Regional Synthesis
of the ACAS
Initiative
7th Session of the
Conference of the
States Parties to the
UNCAC

ඒ.එ+.ආ .එස්.ඒ.අPකාK
මයා - අධ:7ෂ (පාලන)

2017.10.21 aන 3ට
2017.10.27 ද7වා

1k` ඩA.එ .ආ .3 වා
මහතා (ෙක මසාYස් II)

2017.10.25

ජනාPපH jcඥ සරI
ජයමා න මහතා
(අධ:7ෂ ජනරා )

2017.11.06 aන 3ට
2017.11.10

£.¤ය ත ච )3Y මයා
අධ:7ෂ ( ම ශන)
17

ෙද හා කටා

Human Resource
Development and
Management

ආ .එ+.8.එස්.ජයෙසකර
ය -( ෙ ක+)

2017.11.13aන 3ට
2017.11.16

18

දy‰ ෙක Yයාව

22nd Steering and
Advisory Group
Meeting of
ADB/OECD AntiCorruption
Initiative for Asia
Pacific in South
Korea

1k` ඩA.එ .ආ .3 වා
මහතා (ෙක මසාYස් II)

2017.11.15 aන 3ට
2017.11.17 ද7වා

19

20

මාලaව~න

ෙව g ට

Regional
Workshop WhistleBlower and
Witness Protection
in the Fight against
Corruption in South
Asia

Global Forum for
Asset Recovery

එ+.එ+.(ණ3ංහ ෙමය
(ස.අ.ජ)

1k` ඩA.එ .ආ .3 වා
මහතා (ෙක මසාYස් II)

2017.11.22 aන 3ට
2017.11.24 ද7වා

එ+.ආ .ව~.ෙ7.උඩෙවල
ය - (ස.අ.ජ)
ෙ7.එ+.ඒ.3Yව ධන ය
ස.අ. (jH)
ජනාPපH jcඥ සරI
ජයමා න මහතා
අධ:7ෂ ජනරා

2017.12.03 aන 3ට
2017.12.11 ද7වා
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එ+.€.€. `ව yමාර මයා
සහකාර අධ:7ෂ
( ම ශන)

2017.12.04 aන 3ට
2017.12.06 ද7වා

ඉ aක ධ මදාස මයා
(ෙප @ස් පK7ෂක)

6.3. වාහන අංශය
2017 ç1 30 aන වන ට ෙක ෂ සභාව ස, (] වාහන සංඛ:ාව 48 J.
වXෙව ෙව ෙව වශෙය ද7වා ඇත
වාහන ප

ය

08 7 ය,` පැa ෙ4. එය පහත

සංඛYාව

u Iව කා ය වාහන

12

ෙම ට ෙක ©

03

ෙම ට කා

17

ෙම ට බ~3ක

08

(] සංඛ:ාව

40

2017 අෙග)ස්F මස ෙක12ෂ
වාහන ප

ය

සභාව ෙවත වසර පහD සඳහා “r පදනම මත ලබාග
සංඛYාව

ෙම ට කා

03

වෑ

05

රථ

වාහන
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7. =ද' අංශය
ෙක ෂ සභාෙ4 èල: කළමනාකරණ සා ථක ෙලස EයාIමක JKෙ+ අර(? W,ව කටW, කරන ෙමම
අංශය – ලංකා ගණකාPකාK ෙසවෙ' පළ( ප Hෙ' ගණකාPකාKවරෙයy වන Gධාන ගණකාPකාK
ඩx.එ+.£.බsඩාර මහතාෙm ෙමෙහය8ම යටෙI කා ය මsඩල 1ළධාK ෙm සහාය සŽතව EයාIමක ෙ4. èල:
කළමනාකරණය, p‰+ වා තා සකස් JKම ඇ,] පහත සඳහ යdතල පහkක+ සැප«ම ෙමම අංශෙ' Gධාන
කා යභාරය ෙ4.
7.1. =ද' අංශෙ කා/යය භාරය.
3ය… èල: කටW, කළමනාකරණය JKම හා p‰+ Gකාශන ^_ෙයල JKම ෙමම අංශෙ' Gධාන කා යය ෙ4.
එයට අමතරව කා යාල උපකරණ හා @^ )ව: ල= ගැjම ෙම ම Gාmධන හා පාYෙභ ජ: )ව: ල= ගැjමI
ෙක ෂ සභාෙ4 ඉ Sම පYa ()ණ කටW, ඉn කර =මI ෙමම අංශය මp 3“ කර; ලබ~.
=ද' අංශෙ කා/යය පහත ප ෙ@.
ම ශන අංශෙ' හැර ෙක ෂ සභාෙ4 3ය…ම 1ලධාK ෙm වැnf ෙග8ම ඇ,] 3ය… ආකාරෙ' ෙග8+.
අවශ: අවස්ථාව Ž= Gස+පාදන කටW, EයාIමක JKම.
ෙශෂ අIHකාර+, උIසව අIHකාර+, ආපදා ණය ෙග8+ 3“ JKම සඳහා රජෙ' 1ලධාK ෙm අIHකාර+
p‰+ පවIවාෙගන යාම
වැටS+වල= උපාය තය ෙලස ඊට ස+බ ධවන 1ලධාK ට අIHකාර+ ලබා=මට වැටS+ අIHකාර+
p‰+ පවIවා ෙගන යාම.
7.2. වා/:ක ඇස්තෙE F සතY .යදE සහ ඉ

E
2017.12.31 නට
උප ම වැය ¢මාව
.

.ස්තරය

අ

අවම
¢මාව
.

ලැqE උප ම හර ¢මාව
.

කාරE ‘ q’ U‰ම

ස ජන පනත යටෙI 1යම කර ඇH ƒමාව
2017.12.31 aනට ඇH තත: (දල
වැටrE අ

4,000,000.00

30,000,000.00

6,976,151.00

4,500,410.79

16,608,246.21

150,000,000.00

2,000,000.00

275,000,000.00

3,109,000.00

2,689,920.00

18,952,381.98

කාරE U‰ම

ස ජන පනත යටෙI 1යම කර ඇH ƒමාව
2017.12.31 aනට ඇH තත: (දල

ෙත1රF

7,500,000.00

¥ලාžය : =ද' අංශය ඇ„ෙර7
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8. 7වාරණ ඒකකය
8.1. දැBව
ෙE gයාකාරකE
2017 ව ෂෙ' = අ ලස් සහ ෂණ වැළැ78ෙ+ දැ;වI JKෙ+ ස+ම ›ණ හා වැඩසටහ
ජනරා වරයාෙm හා jH 1ලධාK ෙm සහභා—Iවෙය පවIවන ල=.
2017 ව/ෂෙ
අ'ලස් ෙහ) *ෂණ ෙච)දනා .ම/ශන ෙක12ෂ
ලද 7වාරණ හා අධYාපන වැඩසටහ
අB
අංක
ය
01

02

ආයතනය

ෙක12ෂ
7ලධා

ගණනාව7 අධ:7ෂ

සභාෙ@ 7ලධා

.c

සභාෙ@ මාතෘකාව / .ෂයය

සහභා‘
සංඛYාව

Gාෙu®ය
ෙ ක+ අ;රාධා 3Yව ධන ය - අ'ලස් හා *ෂණය 7වාරණය
කා යාලය, වැ@ගම
ස.අ. (jH)
ජාHක ෙප @ස් අභ:ාස සරI ජයමා න මයා
ආයතනය
(අධ:7ෂ ජනරා )

ෙමෙහය වන

60

I ප වරයාෙŽ කා/ය භාරය හා
අ'ලස් ෙහ) *ෂණ ෙච)දනා 16
.ම/ශන ෙක12ෂ සභාව

එස්.3Yව ධන ය
ස.අ.ජ
03
04

රථවාහන
ෙප @ස් €.බsඩාර ෙමය
èලස්ථානය
ස.අ. (jH)
අPකරණ අමාත:ාංශය
£.අ~.රාජප7ෂ ය
ස.අ. (jH)
¨.මා වෙm මයා
ස.අ. (jH)
ආ . tම3ංහ ය
ස.අ.ජ

05

බ ධනාගාර
ෙදපා තෙ+ ,ව

06

ෙජ:ෂ්ඨ
ෙප @ස් එස්.3Yව ධන ය
අPකාK කා යාලය
ස.අ.ජ

අ'ලස හා *ෂණය
76
170

අ'ලස් I ය

අ'ලස් ෙහ) *ෂණ
.ම/ශන
ෙක12ෂ
කා/යභාරය

ෙච)දනා
සභාෙ@ 104

අ'ලස, *ෂණය හා එN බලපෑම

250

අ'ලස හා *ෂණය සEබ ධ I ය

80

£.අ~.රාජප7ෂ ය
ස.අ. (jH)
එස්.එ+.සxY මයා
ස.අ. (jH)
07

රථවාහන
èලස්ථානය

ෙප @ස් ආ .ව~.ෙ7.උඩෙවල
ය - ස.අ.ජ

08

ෙuශ ෙසවා 1W7H €.බsඩාර ෙමය
කා යංශය,
ස.අ. (jH)
බIතර( ල

අ'ලස හා *ෂණෙය

වල =
150
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Š

09

10
11

12
13

14

ජාHක ෙප @ස් අභ:ාස €.බsඩාර ෙමය
ද:ාලය
ස.අ.(jH)
ඉ aක මයා
ෙප .ප
ෙරvස්éා
ෙජනරා
£.අ~.රාජප7ෂ ය
කා යාලය
ස.අ. (jH)
3ංහ සමාජය තලංගම, එස්.3Yව ධන ය
මාලෙx.
ස.අ.ජ.

අ'ලස හා *ෂණෙය

£.අ~.රාජප7ෂ ය
ස.අ. (jH)

20

අ'ලස හා *ෂණය
20
අ'ලස හා *ෂණය
105

€.බsඩාර ෙමය
ස.අ. (jH)
ප ෙ'ෂණ හා ෙශ ධන
ෙ¥3Y @යනෙm මයා - අ'ලස හා *ෂණය
e·‰ මධ:ස්ථානය
ෙප .ප
මධ:ම පYසර අPකාYය මෙන P ෙහවාවස+ ය
අ'ලස හා *ෂණෙය
ස.අ.(jH)
ෙස–වය
ෙප @ස් ස්ථානය - රාගම

වල =

අ'ලස් ගැIෙම

20
ෙත1ර රාජY
150

c9වන බලපෑම
60

;ව 3Y මයා
15

ප ෙ'ෂන හා ෙශ ධන ඒ.ස+ම දfෙප`ම
e·‰ මධ:ස්ථානය
- ස.අ.(jH)

ය අ'ලස හා *ෂණය

100
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9. අ'ලස හා *ෂණය Fර

ම සඳහා ..ධ වYාපෘ සEබ Kකරණය

9.1
I සංෙශ)ධනය
ම.
ෙමම ෙක ෂ සභාවට අදාළ jH ස+බ ධෙය වසර 24 කට වැo කාලය7 J3“ සංෙශ ධනය7 3“ කර
ෙන මැත. අ ලස හා ෂණයට අදාළ jH ශ7HමI JKම කාSන අවශ:තාවය7 ෙ4. තවද ෙල කෙ' අෙනyI
රටව අපරාධ ස+බ ධෙය වන නව Gවණතා සළකා ක@ කලට jH යාවI කාSන JKම 3“ ෙකෙ .
ආsFtම ව:වස්ථාෙ4 19 වන සංෙශ ධනෙ' 156(අ) වග Hය අ;ව එ7සI ජාc ෙm GඥfHය හා ෂණයට
එෙරŽ ජාත: තර ස+(c වලට අ;•ලව කටW, JKම ආsFtම ව:වස්ථාෙව ^_ෙගන ඇත.
ඒ අBව ෙමම ෙක12ෂ සභාෙ@ gයාකා වයට අදාළ I වන
1994 අංක 19 දරන අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ

සභා පනත

1994 අංක 11 දරන අ ලස් පනත
1975 අංක 01 දරන වIක+ හා බැරක+ Gකාශ JKෙ+ පනත
සංෙශ ධනය JKම සඳහා ෙය ජනාව7 ෙමම ෙක ෂ සභාව 3 සකස් ෙක ට අමාත: මsඩලයට ඉaYපI JKම
සඳහා ග` ජනාPපH,මා ෙවත ෙය ( කරන ල=.එම ෙය ජනාව ග` ජනාPපH,මා 3 අමාත: මsඩලයට
ඉaYපI කරන ල=.
එŽ GHඵලය7 ෙලස 2017 ෙන වැ+බ 07 වන aන අමාත: මsඩලය 3 ඉහත jH සංෙශ ධනය JKම සඳහා
අ;මැHය ලබා = අමාත: මsඩල සංෙuශෙ' ෙය vත පYa සංෙශ Pත ව:වස්ථා ෙකn+පI කරන ෙලස jH
ෙකn+පI ස+පාදකට උපෙදස් ලබා ෙදන ල=.
අමාත: මsඩල අ;මැHයට අ;•ලව අදාළ jH සංෙශ ධනය සඳහා jH ෙකn+පI ස+පාදක, ය ෙවත අවශ:
ස+බ ¢කරණය ෙමම ෙක ෂ සභාව 3 3“ ෙකෙර
පවc.
9.2 ජා ක gයාකා සැලැස්ම.
අමාත: මsඩලෙ' අ;මැHය පYa ෂණ ^n දැLම උෙදසා ජාHක EයාකාK සැලැස්ම7 සෑaය W,ව ඇත. ඒ සඳහා
ෙ+ වන ට ¬ස්8+ ගණනාව7ද සාක©ඡා වට JŽපය7 ද පවIවා ඇත. ඊට අමතරව අ ත ජාHක
ෙශෂඥවරෙය7ද ලංකාවට පැ ණ ෙ+ ස+බ ධෙය දායකIවය ද7වා ඇත.
අර=ණ
ආ ëක, සමා¨ය,සංස්කෘHක,jHමය හා පාYසYක ෙ7ෂ්›ය Ž Hරසර සංව ධනය7 අIපI කරගැjම සඳහා
ශ7HමI ජාHක EයාකාK සැලැස්ම7 ,_ – ලංකාව ,ළ අ ලස හා ෂණය ^n දැLම.
ප„‹ම
• ලංකාවට Qෙර)පා සංගමෙ GSP + සහනය N2 Šෙ 2017 වසෙ/ මැ? මස cට බල පව වන ප ය. GSP +
සහන ලබා මට නE • ලංකාව Qෙර)පා සංගමෙ I හා ෙර•ලාc වලට අවනත .ය QFව ‹h. එවැ7 එD
අවශYතාවයD Šෙ . ම යහපාලන Rමෙ@දයD පව වා ෙගන යාම?. GSP + සහනය ලබා ගැIම සඳහා •
ලංකාව c9 කරන කැප
E ධාන ක ‰ හතරD යටෙ අKDෂණය කරB ලබන අතර එ? “පාලන
Rමෙ@දය” යන ක ණ යටෙ එDස ජා[ ෙŽ *ෂණයට එෙරN සE= ය gයා මක
මට • ලංකාව .c
c9කරන කැප
E dSබඳ 7යාමනය කරB ලබ?.
ෙල වeරා රටවලට බලපාන මාරක ව:ාPය7 ෙලස අ ලස හා ෂණය හ“නාෙගන Hෙx. ෙමම ත ජනය මැඩ
පවIව; වස් ජාත: තර, කලා§ය හා ජාHක ම ට
Gඥfc ,jH හා tමෙ4දය
ශාල සංඛ:ාව7 හ“ වා =
Hෙx. ඒ අ;ව අ ලස හා ෂණය ,ර JKම සඳහා ෙග Sය වශෙය ^_ගI Gධානතම jHමය tමෙ4දය ව ෙ
එ7සI ජාc ෙm මහා මsඩලය 3 2003 වසෙ = ස+මත කරන ලද 2005 ෙදසැ+බ මස 3ට EයාIමක වන
එ7සI ජාc ෙm ෂණයට එෙරŽ ස+(Hය~. (UNCAC) 2004 මා , මාසෙ' = – ලංකාව ෙමම ස+(Hය
^_ගැjමට අIස තබන ල=. එ7සI ජාc ෙm ෂණ ෙර ¢ ස+(HෙයŽ ෙක ටස්ක`ෙවy ෙලස එම ස+(Hෙ'
33 | P a g e

3ය] P ධාන ^_පැ=මට – ලංකාව බැ† 3dන අතර ෙශෂෙය ම එම ස+(Hෙ' 5 (2) වග Hය අ;ව ෂණය
^nදැLම සඳහා jHමය හා පYපාලන වට^ටාව7 සැකƒමට – ලංකාවට 3“ව Hෙx.
– ලංකා ආsFtම ව:වස්ථාෙ4 19 වන සංෙශ ධනෙ' 156 “අ” ව:වස්ථාෙ4 XIX “අ” පY©ෙïදය ,_ අ ලස හා
ෂණය ^_බඳව ම ශනය JKමටI එ7සI ජාc ෙm ෂණයට එෙරŽ ස+(Hය හා – ලංකාව ස+බ ධ 8 ඇH
“ෂණය මැඩSම සඳහා වන අෙනyI ජාත: තර Gඥfc අ;ව Eයා JKමටI අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා
ම ශන ෙක ෂ සභාව ෙවත බලය පවරා ඇIෙIය.
ඊට අමතරව – ලංකාව වෘත රාජ: පාලන හˆ කාKIවෙ' ද ෙක ටස්ක`ෙවJ. ෂණ ෙර ¢ GHපIc
ශ7HමI JKම සඳහා ද ෂණ 1වාරණය සඳහා ˆ දෑˆ`“ EයාකාK සැලැස්ම7 සකස් JKම ද එම කටW, සඳහා
රාජ:, ෙප±uග@ක හා 3
යන ෛ›පා ශවය ස+බ ධ කර ගැjම ද වෘත රාජ: පාලන හˆ කාKIවය යටෙI
3“ කළ W, ක තව:යJ. වෘත රාජ: පාලන හˆ කාKIවය සඳහා 2015 3ට 2017 කාලය සඳහා ™ – ලංකා ජාHක
EයාකාK සැලැස්ම 2016 ඔ7ෙත +බ 17 වන aන අමාත: මsඩලය 3 අ;මත කරන ල=.
ඉහත ක`‰ අ;ව ජනාPපH ෙ ක+ කා යාලෙ' හා අදාළ ආයතනවල අ¢7ෂණය යටෙI ජාHක EයාකාK
සැලැස්ම සැකƒම සඳහා අමාත: මsඩලය 3 2017.10.24 aන අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ
සභාව ෙවත 3ය අ;මැHය ලබා = Hෙx.
ඒ අ;ව – ලංකාව ,ළ ෂණය ම ධනය JKම සඳහා වන ජාHක EයාකාK සැලැස්ම ස+පාදනය JKම සඳහා ^යවර
රාµය7 අ;ගමනය කළ W,ව Hෙx

NAPAC සකස්
ෙE Rමෙ@දය.
ජාHක EයාකාK සැලැස්ම සකස් JKම හා ඒ ස+බ ධ අෙනyI කටW, සඳහා අදාළ පා ශවක`ව ෙm සහාය ලබා
ග; වස් එJෙනකා ,ළ ශ්වාසය ඇH JKම හා ස+බ ධතාවය ව ධනය JYම සඳහා අවශ: කටW, 3“ කර Hෙx.
රාජ: ආයතන, ෙප±uග@ක අංශය, 3
සං ධාන හා සාමාන: ජනතාවෙm සහභා—Iවෙය EයාකාK කsඩාය+
ස්ථාපනය JKම හා උපෙuශනය 3“ JKම ද ෙමයට අයI ෙ4. රාජ: අංශය, ෂණ ම ධන ආයතන, 3
සමාජය,
ෙප±uග@ක අංශය,මාධ:,Gධාන වග8ෙ+ ආයතන ෙශෂඥ~
හා සංව ධන සහක`ව
අතY
ෙමම
කsඩාය+වල සාමාvකය ෙත රා ග; ලැෙx.
අ ලස් ෙහ “ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ සභාෙ4 ෙවx අඩ ය හා අෙනyI tම මp ෙ+ හා ස+බ ධ 8මට
සාමාන: ජනතාව ෙවත ද අවස්ථාව සළසා ඇත. ෙමම ව:ාපෘHය සඳහා මහජන සහෙය ගය ලබා ගැjමටI ඒ සඳහා
G3uPය7 ලබා =මටI සාධjය ෙලස මාධ: භා තා කර; ඇත. ෂණෙ' අ1n GH පාක ^_බඳව ජනතාව දැ;වI
JKමටI ෂණ ම ධනය සඳහා ˆ ජාHක EයාකාK සැලැස්ම ස+පාදනය JKෙ+ Eයාව@ය ^_බඳව දැ;වI බව7
ලබා =මටI එය උපකාK ව; ඇත.
2017.10.24

-

ජාHක EයාකාK සැලැස්ම සැකƒම සඳහා අමාත: මsඩල අ;මැHය ලබා ෙදන ල=.

2017.11.28

-

ෂණය ම ධනය සඳහා ˆ ජාHක EයාකාK සැලැස්ම සැකƒම සඳහා වන මා ග සැලkම
^_බඳව සාක©ඡා JKම සඳහා අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ සභාව හා
ෙuශ කටW, අමාත:ංශෙ' 1ළධාK අතර හ“නාගැjෙ+ හ(ව7 පැවැI ?.

9.3 අ ත/ ජා ක වග‡E.
එ7සI ජාc ෙm ෂණ ෙර ¢ GඥfHය EයාIමක JKම සඳහා UNODC ආයතනය සමඟ 1ර තර
ස+බ ධක+ පැවැI8මටI 3“ 8 ඇත. ඊට අමතරව දැනටමI මැෙ 3යාව, ñතානය, ෙහ ංෙක ං සහ (`3
රාජ:ය සමඟ අ ලස සහ ෂණය ,ර JYෙ+ වැඩ^_ෙවලට අදාළ තා7ෂ?ක දැ;ම ·වමා` කර ග1
3€.

9.4 „dSප න වැඩසටහ .
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අ ලස ෂණය ,ර JYෙ+ Gධාන සාධකය7 ව ෙ රාජ: ආයතන සඳහා k^_ප න වැඩසටහන7 EයාIමක
JKම~. ෙ+ සඳහා අමාත:ාංශ ෙ ක+ව` සමඟ දැනටමI සාක©ඡා පවIවා ඇH අතර ග` ජනාPපH,මා දැ;වI
JKමට ^යවර ෙගන ඇත.
9.5 .ෙශ–ෂඥ .ම/ශකය සහ 7වාරණ ඒකකය.
ෙමම ෙක ෂ සභාව ස,ව J3“ ෙශෂඥ ම ශකෙය7 ෙන මැH 1සා රාජ: ෙසවෙ' ඊට අදාළ තන,` AŽ කර
අදාළ බඳවා ගැj+ 3“ JKමට ‚දාන+ව ඇත. එෙසම ඉHහාසෙ' J3“ aනයක ෙමම ෙක +ෂ සභාව ස,ව
1වාරණ 1ලධාK ෙහ 1වාරණ ඒකකය7 ^Žnවා ෙන මැත. න(I ෙ+ වන ට රාජ: ෙසවෙ' ඒ සඳහා තන,`
1 මාණය කර ඇත. අවශ: බඳවා ගැj+ ;“` අනාගතෙ'= ම 3“ JKමට කටW, සැලk+ කර
පවc.

9.6 7ලධා ෙŽ වැe• වැ•
ම හා ෙවනම ෙස–වා ගණය.
පැ ? ල ෙමෙහය8මI ම ශනය සා ථකව 3“ කර ගැjමI උෙදසා ද7ෂ jH 1ලධාK බඳවා ගැjම
අත:වශ: ෙ4. ඒ සඳහා ඔˆ ෙm ෙ4තන හා =මනා වැo JKමට දැනටමI කැAන පŸකාව7 සකස් කර ජනාPපH
ෙ ක+,මා ෙවත ෙය ( කර ඇත. ජාHක වැnf හා ෙසවක සංඛ:ා ෙක ෂ සභාව 3 ෙ+ ස+බ ධෙය
වැo“ර ෙත ර,` ෙමම ෙක ෂ සභාෙව
මසා ඇත.

9.7 නව ෙග1ඩනැU'ල ඉ
ම.
ෙමම ෙක ෂ සභාව ශ7HමI JYෙ+ ලා Gධානත ම බාධකය 8 ඇIෙI අවශ: ඉඩ පහkක+ ෙන මැHකමය. ඒ
අ;ව ෙමම ෙක ෂ සභාව ^Žd ñ ෙයŽ ෙග ඩනැp ල7 ඉa JKමට අවශ: සාක©ඡා වට ගණනාව7 ජනාPපH
ෙ ක+,මාෙm GධානIවෙය පවIවා ඇත. එෙස ˆවද තවමI නාගYක සංව ධන අPකාYය මq 13 අ;මැHය
ලබා = ෙන මැH 1සා එම වැඩකටW, ස+e ණෙය පාෙහ ඇණ Žට ඇත. එෙසම ව තමානෙ' පවHන එ7
ෙග ඩනැp ල7 අන,`දායක තIIවයට පI 8 ඇH බැ
1ලධාK කැfෙපdෙප ල මාවෙI ^Žd පැර?
euගල~ @යාපaං’ JYෙ+ ෙදපා තෙ+ , ෙග ඩනැp ෙ තාවකා@ක ෙලස ස්ථාන ගත කර ඇත.

2017.06.01

ජනාPපH ෙ ක+,මාෙm GධානIවෙය අදාළ ප ශව සමඟ නව කා යාල ෙග ඩනැp ල7
ඉaJKම ස+බ ධෙය ජානාPපH ෙ ක+ කා යාලෙ' = (@ක සාක©ඡාව7 පවIවන ල=.

2017.06.12

ජනාPපH ෙ ක+,මාෙm උපෙදස් පYa මහනගර හා බස්නාŽර සංව ධන අමාත:ාංශෙ' අHෙ ක
ෙ ක+ §. kෙ ෂ් මහතාෙm GධානIවෙය නාගYක සංව ධන අPකාYෙ' = සාක©ඡාව7
පැවැIˆ?

(ෙමම සාක©ඡා ෙදෙ7= ම කoන

ෙග ඩනැp ල7 ඉaJKමට උපෙදස් හා සහෙය ගය ලැŒ?.)

2017.06.14

නව කා යාල ෙග ඩනැp ල7 ඉaJKම සඳහා ඉංvෙ `මය කා යය
^_බඳ උපෙuශක
කා යංශය (CECB) මq සකස් කරන ලද Gාර+භක සැලk+ ඇ,ලI අය“+පත7 නාගYක
සංව ධන අPකාYය ෙවත ඉaYපI කරන ල=.

2017.07.03

නාගYක සංව ධන අPකාYය 3

නව කා යාල ෙග ඩනැp ල7 සෑ=මට 1 ෙuශ ලබා “1.
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2017.07.04

ඉaJKමට ෙය vත නව කා යාල ෙග ඩනැp ෙ
උස ස+බ ධෙය
අPකාYෙ' 1ලධාK සමඟ නැවත වර7 සාක©ඡාව7 පැවැIˆ?.

නාගYක සංව ධන

2017.09.18

අ ලස් ෙහ ෂණ ෙච දනා ම ශන ෙක ෂ සභාව පවIවා ෙගන ය; ලබන අංක 36 දරණ
ඉඩම හා බ ධනාගාර ෙක මසාYස් 1ල 1වස පැවH අංක 36/69 ƒ ඉඩම එ7 කර è@ක ^òර7
සකස් කරන ල=.

2017.11.14

නාගYක සංව ධන අPකාYෙ' Gධාන සැලk+ ක nෙ4 Hරණය7 පYa ෙමම ෙක ෂ සභාව
ස්ථා^ත JKමට ෙක ළó ^ටත ස්ථානය7 ෙස යා ග නා ෙලස නාගYක සංව ධන අPකාYය
3 අප ෙවත දැ 8 ය.

2017.11.15

නව කා යාල ෙග ඩනැp ල7 ඉa JKම සඳහා ඉaYපI කළ අය“+පත GH7ෙෂප කරන බව
නාගYක සංව ධන අPකාYය 3 අප ෙවත ද වා එවන ල=.

ඒ අ;ව නැවත වර7 ෙ+ ^_බඳව සාක©ඡාව7 පැවැI8මට කටW, 3“ කරන අතර නව ෙග ඩනැp ල ඉaJYෙ+
කා යය සා ථක කර ගැjමට අවශ: ඉaY ^යවර ග1
පවc.

9.8 කළමනාකරණ ෙස–වා ෙදපා/තෙE Fව මa
2017.06.02 නැ ව,

තනF

අBමත කර ගැIම.

සහකාර අධ:7ෂ (jH)

තන,` 05

සහකාර අධ:7ෂ ( ෂණ 1වාරණ)

තන,` 01

ෂණ 1වාරණ 1ලධාK
2017.06.06 aනැHව eරfපාFව පවHන
තන,` 200 7 අ;මත කර ඇත.

තන,` 09

7 අ;මත කර ඇත.

ම ශන අංශෙ' තන,` 200 7 යටපI කර

ම ශන 1ලධාK

2017.09.25 නැ ව,
සහකාර අධ:7ෂ/ 1ෙය ජ: අධ:7ෂ (“ෂණ 1වාරණ) තන,ර සංෙශ ධනය කර
සහකාර අධ:7ෂ/ 1ෙය ජ: අධ:7ෂ (සැලk+)

තන,` 01 7 ද,

ෂණ 1වාරණ 1ලධාK තන,` 25 7 ද අ;මත කර ඇත.

9.9 7ලධා
බඳවා ගැIම.
නව Yය“` මහ, 03 ෙදෙන7 බඳවාෙගන ඇත.
සහකාර අධ:7ෂ ජනරා

තන,රට 1ලධාK

Hෙදෙනy උසස් කර ඇත.
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9.10 Hර•පාT dරWම.
නව බඳවාගැIE c9 කළ හැ Šෙ ඉහත තනF සඳහා පමණD Šව ද, බඳවා ගැIE c9
ම හා Hර•පාT
dරWමට අදාළව c9 කළ කටQF වl
NපයD පහත ප ෙ@.
Yය“` eරfපාF 05 7 සඳහා බඳවාගැj+ 3“ JKමට 2017.01.09 aනැHව කළමනාකරණ ෙසවා
ෙදපා තෙ+ ,ව මq අ;මැHය ලබා ෙගන ඇත. එම Yය“` eරfපාF 05 හා තවI eරfපාF 01 7 ෙලස
eරfපාF 06 7 සඳහා බඳවා ගැj+ 3“ JKමට ඒකාබuධ ෙසවා අධ:7ෂ ජනරා ෙm අ;මැHය ලැ• ඇත.
2017.05.29 aනැHව Yය“` eරfපාF ^ර8මට අදාළ දැ 8+ පළ කර ඇත. 2017.10.10,11 හා 12 aනවල =
අදාළ ස+(ඛ පK7ෂණ පවIවන ල=.
2017.09.12 aනැHව සහකාර අධ:7ෂ ( ෂණ 1වාරණ) තන,ර ඇH JKමට (.ෙර.71 ට අ;ව ඉ S+ 3“
JKම හා එම තන,ර අ;මත කර ගැjමට අදාළ කටW, ද ෙමම වසර ,ළ = 3“ කරන ල=.
ෂණ 1වාරණ 1ලධාK බඳවා ගැj+ පYපාdෙ' ෙකn+පත ජාHක වැnf හා ෙසවක සංඛ:ා ෙක ෂ
සභාෙ4 ෙ ක+ ෙවත හා ආයතන අධ:7ෂ ජනරා ෙවත යැ8ම හා ඒ සඳහා අදාළ කටW, ද 3“ කර ඇත.
jH සහකාර තන,ෙ බඳවා ගැj+ පYපාdෙ' ෙකn+පත ජාHක වැnf හා ෙසවක සංඛ:ා ෙක ෂ සභාෙ4
ෙ ක+ ෙවත හා ආයතන අධ:7ෂ ජනරා ෙවත යැ8ම සඳහා අදාළ කටW, 3“ කර ඇත. ආයතන අධ:7ෂ
ජනරා ෙm දැ;+ =ම මත ෙමම තන,` ෙදෙකŽම බඳවා ගැj+ පYපාd එ7 කර ආôත 1ලධාK ෙසවා
ගණය සඳහා වන බඳවා ගැj+ පYපාdය සකස් කරන ල=.
කා යාල ෙසවක ෙසවෙ' බඳවා ගැj+ වලට අදාළ කටW, ද 3“ කර ඇත.
කළමනාකරණ සහකාර තා7ෂ?ක ෙන වන - ඛsඩ 2 ෙසවා ගණෙ' ල³ ෙ ඛක හා ය,` ෙ ඛක
තන,ෙරŽ බඳවා ගැj+ පYපාdෙ' අදාළ කටW,, @õත හා වෘIcය පY7ෂණය පැවැI8ම ස+බ ධෙය
භාග ෙදපා තෙ+ ,ව සමඟ සාක©ඡා JKෙ+ කටW, හා ගැස 1ෙ4දනය සකස් JYෙ+ කටW, 3“ JKම.

ම ශන 1ලධාK තන,ර ඇH JKම ^_බඳ
ධ රාජ: ආයතන සමඟ සාක©ඡා පැවැI8ම, තන,` අ;මත
කර ගැjම හා බඳවා ගැj+ පYපාdෙ' ෙකn+පත ආයතන අධ:7ෂ ජනරා ෙවත හා ජාHක වැnf හා
ෙසවක සංඛ:ා ෙක ෂ සභාව ෙවත ෙය ( කර අදාළ 1 ෙuශය ලබා ගැjමI, එම බඳවා ගැj+ පYපාdය
රාජ: ෙසවා ෙක ෂ සභාෙ4 අ;මැHය සඳහා ඉaYපI JKමI 3“ කර ඇත.
Gවාහන 1ලධාK තන,රට බඳවා ගැj+ JYම සඳහා ජාHක ආ‘1කIව හා කා
සමග කටW, JKම හා ගැස 1ෙ4දනය ෙකn+පI JYෙ+ කටW, 3“ JKම.
1ෙය ජ: අධ:7ෂ ජනරා
3“ JKම.

ක e·‰ JYෙ+ අPකාYය

තන,රට බඳවා ගැjම,අය“+පI කැඳ8ම හා ස+(ඛ පK7ෂණයට අදාළ කටW,

šට අමතරව, රාජ: ආයතන මq eරfපාF ^ර8මට අදාළව ඉ ලන ලද වා තාව
බඳවා ගැj+ කටW,වලට අදාළ රාජකාY කටW, 2017 ව ෂය ,ළ 3“ කර ඇත.

සඳහා ෙත ර,` සැප«ම ඇ,]

*************************************
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