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දැක්ම 

 “විශ්වසනීයවූත්, ස්වාධීනවූත්, වෘත්තීයමය ප ොලිස් 

පසේවාවක් තුළින් සුරක්ෂිත, නිරු ද්රිත සහ සාමකාමී 

සමාජයක් ” 

 

 

පමපෙවර 

“මානව අයිතිවාසිකම්වලට ගරුකරමින් සහ 

සුරකිමින්, මහජන වගවීම සහතික කරමින්, නීතිපේ 

ආධි තය දිරිගන්වන, කාර්යක්ෂම,  ාරදෘශය සහ 

මහජන අභිලාශයන්ට ප්රතිාාර දක්වන පසේවාවක් 

පලසට ශ්රී ලංකා ප ොලිසිය  රිණාමනය කිරීම.” 

 

 

වටිනාකම්  

ස්වාධීනත්වය 

අවංකභාවය  

වගවීම 

සහපයෝගීතාව  

අඛණ්ඩ ඉපගනුම 

නිර්මාණශීලීත්වය  
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1. ජාතික ප ොලිස් කකොමිෂන් සභාව පිළිබඳ ක ොදු විශ්කේෂණය 

සමාපලෝචිත වර්ෂය වන 2016 යනු, 2015 වර්ෂපේ ඔක්පතෝබර් 14 වැනි දින 

අභිනවපයන් සංස්ථා නය පකොට වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලද ජාතික ප ොලිස් 

පකොමිෂන් සභාපේ  ළමු වැනි වර්ෂයයි. 2015 වර්ෂපේ දී ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් 

සභාව  ක්රියාත්මකව  ැවතිපේ මාස පදක හමාරක කාලසීමාවක් තුළ  මණක් වන අතර 

එම කාලය තුල මුලික සැලසුම් සකස් කරන ලදි.  2016 වර්ෂපේ දී ප ොලිස් පකොමිෂන් 

සභාව විසින් පභෞතික හා පභෞතික පනොවන සම් ත් සම්බන්ධපයන්  ැන නැගුණු බාධක 

සියල්ල ජයගනිමින් ප්රගතිගාමී පියවර රැසක් ක්රියාත්මක කරන ලදි. ඒ අනුව ජාතික 

ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසින් එහි කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා අවශය මානව සම් ත් හා 

පවනත් සම් ත් පයදවීම් සඳහා අවශය ආයතනික වයූහයන් ස්ථාපිත කිරීපම් කටයුතු 

ක්රියාත්මක කරන ලදි. 

ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසින් පකොමිෂන් සභාපේ පල්කම් කාර්යාලය සඳහා 

අභයන්තර සැලැස්මක් සකස් කරන ලද අතර එහි කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය 

වන අතිපර්ක කාර්ය මණ්ඩලය වයවස්ථානුූලල විධිවිධාන යටපත්  ළමු මාස කිහි ය තුල 

බඳවා ගන්නා ලදි.  එම විධිවිධාන අනුව පකොමිෂන් සභාපේ දැක්ම, පමපහවර හා 

වටිනාකම් හඳුනාගැනීම ආදී වූ පකොමිෂන් සභාපේ මූලික දිශානතිය දක්වන කටයුතු පමම 

කාලය තුළ ඉටු කරන ලදි.   

ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසින් ශ්රී ලංකා ප ොලීසිය, නීතිය හා සාමය හා දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාතයාංශය සමඟ නීති බලාත්මක කිරීම සම්බන්ධපයන් සෘජුව හා 

වක්රාකාරපයන් සම්බන්ධවන පවනත් විවිධ රාජය හා රාජය පනොවන සංවිධානවල 

සහභාගීත්වපයන්  ාර්ශවකරුවන්පේ ජාලයක් ස්ථාපිත කරන ලදි. මහජනතාවපේ සහ 

පවනත්  ාර්ශවකරුවන්පේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද විවිධ 

ක්රියාමාර්ග සහ මැදිහත්වීම් පිළිබඳ පතොරතුරු සැ යීම සඳහා වැඩි බරක් තැබූ අතර 

මහජනතාවට ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම ප ොලිස් පසේවාවක් ලබා දීම සඳහා ගනු ලැබූ 

පියවර එනම් ප ොලිසිය හා මහජන සම්බන්ධතා  වැඩි දියුණු කිරීම, මනා විනිවිදභාවයක් 

උපදසා මහජන අදහස් විමසීම සහ  ාර්ශවකරුවන්පේ සහභාගීත්වය  ලබා ගැනීම ආදිය 

පමම සැලසුම්වලට ඇතුලත් විය.  

මහජනතාවපේ යහ ත උපදසා මහජන හිතකාමී ප ොලිස් පසේවයක් නිර්මාණය කිරීපම් 

අරමුණින් සමාපලෝචිත වර්ෂය තුල පකොමිෂන් සභාව විසින් ගනු ලැබූ  පියවර  සහ එහි 

කාර්ය සාධනය  පිළිබඳ පතොරතුරු 2016 වාර්ෂික වාර්තාව තුලින් ඉදිරි ත් පකපර්. ඒ 

අනුව යහ ාලන මූලධර්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම තහවුරු කිරීම සඳහා ජාතික ප ොලිස් 

පකොමිෂන් සභාව එහි පුළුල් ඉලක්ක සහ අරමුණු ඉදිරි ත් කරන ලදි. පමහිදී ජාතික 

ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ සහ ශ්රී ලංකා ප ොලීසිපේ ප්රතිූප ය හා විශ්වසනීයත්වය වැඩි 

දියුණු කරමින් පසේවයට කැ  වූ පකොමිෂන් සභා කාර්ය මණ්ඩලපේ,  ශ්රී ලංකා ප ොලීසිපේ, 

මහජනතාවපේ සහ ප්රධාන  ාර්ශවකරුවන්පේ සහපයෝගය තුලින් පමරට තුල මහජන 

හිතකාමී ප ොලිස් පසේවාවක් ස්ථාපිත කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි  ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් 

සභාව විශ්වාස කරයි. 
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2. කකොමිෂන් සභාකේ සංයුතිය 2016 

සභා ති: 

මහාචාර්ය එස්.ටී. කහට්ටිකේ  

සමාජ විදයාව පිළිබඳ සම්මානිත මහාාාර්ය, පකොළව විශ්ව විදයාලය  

පකොමිෂන් සභාපේ සාමාජිකයන්: 

නීතීඥ 

පී.එච්. මනතංග මහතා  

නීතීඥ  

සාවිත්රි  ව විකේකසරකම මිය 

බී.ඒ. කෙයනාදන් මහතා  

හිටපු නිපයෝජය ප ොලිස් ති  

වයි.එේ.එම්. සවාහිර් මහතා  

හිටපු තානා ති, 

ශ්රී ලංකා විප ශ පසේවය  

තිලක් කකොේලුකර් මහතා  

හිටපු කැබිනට් අමාතයාංශ පල්කම්,  

ශ්රී ලංකා  රි ාලන පසේවය 

ෆ්රෑන්ක් ද සිේවා මහතා  

හිටපු ප ොලිස් ති 

කේකම්: 

එන්.ආරියදාස කුකර් මහතා  

රාජය පසේවා පකොමිෂන් සභාපේ හිටපු වැඩ බලන පල්කම්  

ශ්රී ලංකා  රි ාලන පසේවය 
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3. කකොමිෂන් සභාකේ බලතල හා කාර්යභාමය  

19 වැනි ආණ්ඩ්රුම වයවසා්ා සංකශ නනකයහි 155 ජී (1) (අ) වගන්තිය ප්රකාමව 

ොතික ක ොලිස ්කකොමිෂන් සභාකේ  බලතල  හත  රිදි කේ: 

1. ප ොලිස් ති හැර අපනකුත් ප ොලිස් නිලධාරීන්  ත්කිරීම, උසස් කිරීම, මාරු 

කිරීම, විනය  ාලනය සහ පසේවපයන්  හකිරීම. 

2. ප ොලිස් නිලධාරියකුට පහෝ ප ොලිස් පසේවයට එපරහිව මහජනයා විසින් පහෝ 

අතෘප්තියට  ත් ඕනෑම පු ගලයකු විසින් ඉදිරි ත් කරනු ලබන  ැමිණිලි භාර 

ගැනීම හා ඒවා විමර්ශනය කිරීම සඳහාත් නීති ප්රකාරව  ඒවාට විසඳුම් ලබා දීම 

සඳහාත් ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව  විසින් ක්රියා  ටි ාටි ස්ථාපිත කිරීම.  

 හත දැක්පවන කරුණු ඇතුළුව ප ොලිස් නිලධාරීන්පේ සියලුම කටයුතු සම්බන්ධපයන් 

පකොමිෂන් සභාව ප ොලිස් තිවරයා සමග සාකච්ඡා කර තීරණවලට එළඹීමට කටයුතු 

කළ යුතුය:-  

(අ)  බඳවා ගැනීම, උසස් කිරීම සහ මාරු කිරීම සම්බන්ධපයන් අමාතය මණ්ඩලය 

විසින් ගනු ලබන ඕනෑම ප්රති ත්තියකට යටත්ව බඳවා ගැනීපම්, උසස් කිරීපම් 

සහ මාරු කිරීපම්  ටි ාටි, සකස් කිරීම.  

(ආ) පුහුණු කිරීම සහ ප ොලිස් පසේවපේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ස්වාධීන්තවය වැඩි 

දියුණු කිරීම  

(ඇ)  ජාතික මටටපම් සහ  ළාත් මට්ටපමන් භාවිත කළ යුතු අවි ආයුධ,  තපරොම් හා 

පවනත් අවශය උ කරණවල ස්වභාවය සහ වර්ගය තීරණය කිරීම; සහ 

(ඈ) හැසිරීම, හා විනය කාර්ය  ටි ාටි සංග්රහයන් සකස් කිරීම.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපේ   වැනි උ පල්ඛනපේ ඇතුලත් I වැනි ලැයිස්තුපේ I  රිශීෂ්ටය 

යටපත්  ැවරී ඇති සියළුම බලතල පකොමිෂන් සභාව විසින් ක්රියාවට නැංවිය යුතු අතර 

එහි කාර්යභාරයන් හා රාජකාරී  ඉටු කළ යුතුය.   
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4. කකොමිෂන් සභාව තළ ස්ාාපිත කම ඇති අංශ සහ ඒකක 

ඉහත සඳහන් බලතල හා අදාළ කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් 

සභාව විසින්  හත දැක්පවන ක්රියාකාරී අංශ සහ ඒකක පිහිටුවා ඇත. පම් එක් එක් අංශ සහ ඒකක 

මගින්  පවන පවනම කාර්යභාරයන් ඉටු කළ යුතුය.   

1.  රි ාලන,  ර්පේෂණ සහ සංවර්ධන අංශය  

2. මුලය අංශය 

3. ආයතන සහ විනය කටයුතු පිළිබඳ අංශය  

4. ප්රති ත්ති, නීති සහ අභියාානා අංශය 

5. මහජන  ැමිණිලි විමර්ශන අංශය  

 රි ාලන,  ර්පේෂණ සහ සංවර්ධන අංශය යටපත් පවනම උ  ඒකක තුනක් ස්ථාපිත 

කර තිපේ. එනම්: 

I  ර්පේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකය 

II මාධයය ඒකකය 

III පතොරතුරු සහ සන්නිපේදන තාක්ෂණ ඒකකය 

4.1.  රි ාලන,  ර්කේෂණ සහ සංවර්නන අංශය (ARDD) 

පමම අංශපේ කාර්යභාරය පදයාකාරය.  ළමුවැන්න වනුපේ ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් 

සභාපවහි මානව සම් ත් කළමණාකරනය කිරීම, කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සහ 

පුහුණු කිරීම පමම අංශය විසින් ඉටු කළ යුතුය. පදවැන්න වනුපේ කාර්ය මණ්ඩලපේ 

එදිපනදා,  රි ාලන කටයුතු සිදු කිරීමත් සැ යුම්කරුවන්පේ ප්රසම් ාදන කටයුතු  සිදු 

කිරීමත්ය. ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසින් රාජය පසේවපේ කාර්ය මණ්ඩලවල 

එනම් ශ්රී ලංකා  රි ාලන පසේවය, ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී පසේවය සහ රාජය 

කළමනාකරණ සහකාර පසේවය  වැනි පසේවාවන්පගන් පසේවය ලබා ගනී. මාධය නිලධාරී 

සහ විමර්ශන නිලධාරීන් වැනි නිලධාරීන් සෘජුවම පකොමිෂන් සභාවට බඳවාපගන ඇති 

නිලධාරින්ය. රාජය  රි ාලන අමාතයාංශපේ අදාළ කාර්ය මණ්ඩල ප්රමාණවත් පනොමැති 

බැවින් රාජය  රි ාලන ාක්රපල්ඛ අංක 0 2201  හි විධිවිධාන යටපත් පකොන්ත්රාත් 

 දනම මත  ළපුරුදු විශ්රාමික රාජය නිලධාරින්පේ පසේවය ලබා  ගැනීමට සිදුව තිපේ.  

4.1.I.  මානයය ඒකකය  

ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපවහි සියළුම මාධය සබඳතා සහ වැඩසටහන් 

 ැවැත්වීපම් වගකීම මාධය ඒකකය පවත  ැවපරන අතර පතොරතුරු සන්නිපේදන 

තාක්ෂණ යටිතල  හසුකම් පිළිබඳ කටයුතු පතොරතුරු සන්නිපේදන තාක්ෂණ ඒකකය 

පවත  ැවරී ඇත. විදුත් හා මුද්රිත මාධය සමඟ යහ ත් සබඳතා  වත්වා ගැනීම සඳහා 

මාධය ඒකකය මගින් සති  තා හා ෛදනික  දනමින් මාධය වාර්තා ජාතික ප ොලිස් 
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පකොමිෂන් සභාව පවත ඉදිරි ත් කරන ලදි. එපමන්ම පකොමිෂන් සභාපේ කටයුතු 

පිළිබඳව මහජනතාව සහ ප ොලිස් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා මාධය ඒකකය මගින් 

පුවත් ත් නිපේදන නිකුත් කරන ලද අතර මාධය සාකච්ඡා සංවිධානය කරන ලදි.  

4.1.II. කතොමතරු හා සන්නිකේදන තාක්ෂණ ඒකකය  

2016 වර්ෂය තුල පමම ඒකකය මගින් පතොරතුරු හා සන්නිපේදන තාක්ෂණ සංවර්ධන  

ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කරන ලදි. UNDP මූලයාධාර යටපත් ජාතික ප ොලිස් 

පකොමිෂන් සභාපේ පවේ අඩවිය  රිශීලක හිතකාමී පවේ අඩවියක් බවට  ත් කර ගැනීම 

සඳහා පවේ අඩවිය වැඩි දියුණු කිරීමට පමම අංශය මගින් පියවර ගන්නා ලදි. ඊට 

අමතරව, ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ දෘඩාංග හා මෘදුකාංග නඩත්තු කිරීමත් වැඩි 

දියුණ කිරීමත් පමම ඒකකය මගින් සිදු කරන ලදි. 

4.1.III.  ර්කේෂණ සහ සංවර්නන ඒකකය  (RDU)  

 ර්පේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකය යනු සමාපලෝචිත වර්ෂය තුල  රි ාලන අංශපයහි 

පවනම ඒකකයක් පලස ක්රියාත්මක වන ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව තුල  ඉතා 

මෑතක දී ස්ථාපිත කරන ලද ඒකකයකි.   ර්පේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකපේ ප්රධාන 

කාර්යයන් වනුපේ ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපවහි අළුතින් ආරම්භ කරන ලද 

වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම සහ 

ඇගයීම පේ. පකොමිෂන් සභාපේ ප්රධාන උ ායමාර්ගික  ක්පෂේත්ර  වරා තිපබන්පන් පමම 

ඒකකයටය.  පකොමිෂන් සභාපේ මගප න්වීම මත ප්රති ත්ති ක්රියාමාර්ග සඳහා ක්පෂේත්ර 

හඳුනාගැනීම සමබන්ධපයන් මහජනතාවපේ හා  ාර්ශ්වකරුවන්පේ අදහස් විමසා 

බැලීම සඳහා සාකච්ඡා  ැවැත්වීමට සැලසුම් සකස් කරමින්  වතී.  

ප්රති ත්ති ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධපයන්  ක්පෂේත්ර හඳුනාගැනීම සඳහා මහජනතාව හා 

පවනත්  ාර්ශ්වකරුවන් සමග සාකච්ඡා කර ඔවුන්පගන් අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා 

පකොමිෂන් සභාපේ මගප න්වීම යටපත් සැලසුම් සකස් කරමින් තිපේ. රථවාහන, 

 රිසර ආරක්ෂාව, ප්රජා ප ොලිසිය සහ සංාාරක ප ොලිසිය වැනි අංශ කිහි යක් යටතට 

ගැපනන  ප්රමුඛ ප්රති ත්ති සහ ආ්රිත ගැටළු සම්බන්ධපයන් විවිධ  ාර්ශ්වකරුවන් සමග 

සාකච්ඡා කිරීමට  පියවර ගන්නා ලදි.  

සමාපලෝචිත කාලසීමාව තුල පගන ඇති පියවර  හත  රිදි පේ.  

 විවිධ අංශ පවත  වරා ඇති වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා සමාපලෝචිත කාල 

සීමාව තුල  0 කට අධික අතිපර්ක කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවා ගන්නා ලදි.   

 ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව සඳහා නව පවේ අඩවියක් නිර්මාණය 

කිරීම සහ එය  ක්රමානුූලලව යාවත්කාලීන කිරීම. 

 2016-2018 වර්ෂය සඳහා උ ායමාර්ගික සැලැස්මක් සකස් කිරීම සහ 

2016 වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීම. 
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 නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ගැටළු සම්බන්ධපයන් සහ අන්තර් ආයතනික 

ක්රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධපයන් ප ොලිස් තිවරයා, නීතිය හා සාමය 

සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාතයාංශ පල්කම්වරයා සහ 20 කට අධික 

පවනත් රාජය ආයතනවල නිලධාරීන්  සමග සාකච්ඡා  ැවැත්වීම. 

 අන්තර් - ආයතනික ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීම සඳහා අදාළ 

අමාතයාංශයන්හි පල්කම්වරුන් සමග සාකච්ඡාවක්  වත්වන ලදි. 

ආරක්ෂක අමාතයාංශය, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 

අමාතයාංශය, රාජය  රි ාලන අමාතයාංශය සහ ස්වප ශ කුටයුතු 

අමාතයාංශය ඇතුළු 15 කට අධිකඅමාතයාංශවල පල්කම්වරු පිරිසක් 

පමම සාකච්ඡාවට සහභාගී වූහ.  

 ප ොලිස් නිලධාරීපේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සකස් 

කරන ලද ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ උ ායමාර්ගික සැලැස්පමහි 

දක්වා ඇති  සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා  සහය ලබා 

ගැනීපම්  අරමුණින්  හත දැක්පවන ජාතයන්තර ආයතන සමග සාකච්ඡා 

 වත්වන ලදි. 

  එක්සත් ජාතින්පේ සංවර්ධන අරමුදල UNDP 

 සංක්රමණය පිළිබඳ ජාතයන්තර සංවිධානය (IOM),  

  ආසියානු  දනම,  

 ඇමරිකා එකසත් ජන ද ආධාර වැඩසටහන USAID  

 ශ්රී ලංකා වාණිජ  මණ්ඩලය  

යන ආයතන පමම සාකච්ඡාවට සහභාගී විය.   

  ාර්ශවකරුවන් අභිපප්රේරණ කිරීම සඳහා පමම කාලය තුල තව දුරටත් 

සාකච්ඡා සහ සම්මන්ත්රණ  වත්වන ලදි. තව ද රපට් නීති බලාත්මක 

කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා ප ොලීසිය සහ පවනත් පබොපහෝ ආයතන 

දායකත්වය ස යයි. ජන ජීවිතපේ පබොපහෝ ක්පෂේත්ර තුල නීතිය 

බලාත්මක කිරීපම් වගකීම උසුලන විවිධ ආයතන සම්බන්ධ කර ගනිමින් 

සහපයෝගී  කාර්ය සංස්කෘතියක් ඇති කිරීපම් වැදගත්කම හඳුනා ගන්නා 

ලදි. 

හඳුනාගත් ක්පෂේත්ර කිහි යක් සඳහා ක්රියාත්මක කරන ලද සහපයෝගී ක්රියාකාරකම්  හත 

 රිදි පේ.  

 මාර්ග ආරක්ෂාව සහ මාර්ග අනතුරු වළක්වා ගැනීම  

 මත්  ැන් සහ මත්ද්රවයවලට ඇේබැහිවීම වැළැක්වීම  
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 ළමා හා කාන්තා සුරක්ෂිතතාව  

 ළමා අ පයෝජනය සහ කාන්තාවන්ට එපරහිව සිදු කරන වැරදි 

වැළැක්වීම 

 මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සහ ප්රජා ප්රති ත්ති සකස්කිරීම සවිබල 

ගැන්වීම  

 අ රාධ වැළැක්වීම  

  ප ොලිස් සුබසාධනය ඉහළ නැංවීම  

 පිරිස් සහ මහජන සාමය කළමනාකරණය  

ප ොලිස් පසේවපේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ස්වාධීනත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා පමම අංශය 

විසින්  හත දැක්පවන පියවර ගන්නා ලදි. 

 ප ොලිස් නිලධාරින් සඳහා නව ආාාර ධර්ම   ධතියක් හදුන්වා දීම සහ 

එය ක්රියාත්මක කිරීම  

  ැමිණිලි අවම කර ගැනීම සඳහා සංාාරක ප ොලීසියට සහ  රිසර 

ප ොලීසියට  මුහුණ ෑමට සිදුව ඇති ගැටළු හඳුනා ගැනීම සඳහා 

වැඩසටහනක් සකස් කිරීම. 

  ප ොලිස් කාන්තාවන්පේ දුක්ගැනවිලි නිරකාරණය කිරීම සඳහා 

ප්රාපයෝගික පියවර ගන්නා ලදි. 

 සියළුම තරාතිරම්වලට අයත් ප ොලිස් නිලධාරීන්පේ දීර්ඝ කාලීන 

සුබසාධන ගැටළු නිරකරණය කිරීම සඳහා නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාතයාංශය හා එක්ව ඒකාබ ධ යාන්ත්රණයක් සකස් කරන 

ලදි. 

 රථ වාහන අනතුරු අවම කිරීපම් අරමුණින් රථ වාහන ප ොලීසිපේ ගැටළු 

හඳුනා ගැනීම. 

 පමෝදර සිට අවිස්සාපේල්ල දක්වා කැලණි ගඟ ආ්රිතව සිදු වන  රිසර 

දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා  රිසර වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීම 

සම්බන්ධපයන් 2016.11.11 වැනි දින මූලික සාකච්ඡා  වත්වන ලදි. 

ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ සභා ති, පල්කම් සහ පජයෂ්ඨ  

ප ොලිස් නිලධාරීන් පමම සාකච්ඡාවට සහභාගී විය. 

 ප ොලිස් නිලධාරීන්පේ  පදවන භාෂා දැනුම වර්ධනය සම්බන්ධපයන්  

 වත්වනු ලබන පුහුණුව වැඩි දියුණු කිරීම සම්බන්ධපයන් 2016.12.30 

දින සාකච්ඡාවක්  වත්වන ලදි.  රාජය භාෂා පකොමසාරිස් සහ ජාතික 
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ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ සාමාජිකයන් සහ පජයෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය 

පමම සාකච්ඡාවට සහභාගී විය.  

 ප ොලිස් නිලධාරීන් සඳහා ආාාර ධර්ම   ධතිය සම්බන්ධපයන් දැනුවත් 

කිරීපම් වැඩසටහන් පදකක්  2016.12.0  සහ 2016.12.14 යන පදදින 

තුල කටාන ප ොලිස් විදයාතනපේ දී  ැවැත්විය. 

 ශ්රී ලංකා ප ොලීසිය තුල කාන්තා ප ොලිස් නිලධාරීන්ට මුහුණු  ෑමට සිදු 

වන ස්ත්රී පුරුෂභාවය පිළිබඳ ගැටළු නිරාකරණය කිරීම  සම්බන්ධපයන් 

සාකච්ඡාවක් 2016.10.12 දින  ැවැත්විය.  

 සංාාරක ප ොලිස් අංශය වැඩි දියුණු කිරීම සම්බන්ධපයන් 2016.11.18 

වන දින සාකච්ඡාවක්  වත්වන ලදි. ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ වැඩ 

බලන සභා ති, සාමාජිකයන්, පල්කම්, පජයෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය, හා 

සංාාරක සංවර්ධන අධිකාරිපේ අධයක්ෂ සහ සංාාරක ප ොලීසිය පමම 

සාකච්ඡාවට සහභාගී විය.    

 රථ වාහන ප ොලිස් අංශය වැඩි දියුණු කිරීම සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡාවක් 

2016.11.18 දින  ැවැත්විය.  ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ සභා ති, 

සාමාජිකයන්, පල්කම් හා පජයෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය, සහ රථ වාහන 

අංශපේ අධයක්ෂ පමම සාකච්ඡාවට සහභාගී විය.    

 ශ්රී ලංකා ප ොලීසිපේ ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය නගා සිටුවීම සඳහා 

අරමුදල් ලබා ගැනීම සම්බන්ධපයන් 2016.12.0  වැනි දින සාකච්ඡාවක් 

 ැවැත්විය. ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ සාමාජිකයන්, පල්කම් සහ 

පජයෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය, හා ඇමරිකා එක්සත් ජන ද ආධාර 

වැඩසටහපන් සම්බන්ධීකාරක සහ එම වැඩ සටහපන් පවනත් 

නිපයෝජිතයින් පමම සාකච්ඡාවට සහභාගී විය. 

ප ොලීසිය මගින් මහජනයාට සලසන පසේවාවන්වල ගුණාත්මකබව ඉහළ නැංවීම සඳහා 

2016 වර්ෂය තුල ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසි  

I ොතික ක ොලිස් කකොමිෂන් සභාකේ උ ායමාර්ගික න්  හත දැක්පවන ක්රියාමාර්ග 

සැලසුම් කර ක්රියාත්මක කරන ලදි. සැලැස්ම 2016 -2018  

ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසින්එම පකොමිෂන් සභාව උපදසා 

තුන් අවුරුදු උ ායමාර්ගික සැලැස්මක් සකස් කරන ලදි.  

  II ශ්රී ලංකා ක ොසිසිය සඳහා ආයතනික විශ්කේෂණය  

ප ොලිස් පද ාර්තපම්න්තුපේ වසර 150 ක ඉතිහාසය තුළ කලින් කල සිදු 

කරන ලද අවිධිමත් පවනස්කිරීම් හැපරන්නට ක්රමානුූලල ආයතනික 

විශ්පල්ෂණයක් සිදු කර පනොමැත. පුළුල් ආයතනික විශ්පල්ෂණයක් සිදු 
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කිරීපමන් අනතුරුව ශ්රී ලංකා ප ොලීසිය සම්බන්ධපයන් වයූහාත්මක 

පවනස්කම් සිදු කරන පලස ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසින් 

පයෝජනා කරන ලදි. වසර 150 ක ශ්රී ලංකා ප ොලිස් ඉතිහාසය තුල 

ප ොලීසිය සම්බන්ධපයන්  ළමු වරට පුළුල් ආයතනික විශ්පල්ෂණයක් 

(Organization Analysis) සිදු කිරීම සඳහා ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් 

සභාව විසින් අවශය මූලික පියවර ගන්නා ලදි. පම් සම්බන්ධපයන්  ත් 

කළ කමිටුව මගින් පයොමු කිරීපම්  අනුප ශ  (TOR) සකස් කරන ලද 

අතර පමම විශ්පල්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා වි වත් කණ්ඩායමක්  ත් 

කිරීමට ද පකොමිෂන් සභාව අපප්ක්ෂා කරන ලදි. ශ්රී ලංකා ප ොලිස් 

ප්රතිසංස්කරණ සඳහා අවශය  හසුකම් පමම විශ්පල්ෂණය තුලින්  

සලසනු ඇතැයි අපප්ක්ෂා කරන ලදි.  

III ක ොලිස් නිලනාරීන්කේ සුබසානනය  

ප ොලිස් නිලධාරීන්පේ රාජකාරී තත්ත්වය හා වෘත්තීය පසෞඛයය 

පකපරහි විපශේෂ අවධානය පයොමු කරමින් ප ොලීසිපේ සියළුම 

තනතුරුවලට අයත්  නිලධාරීන්පේ සුබසාධනය ඉහළ නැංවීම තුලින් 

ප ොලිස් නිලධාරීන්පේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට ජාතික 

ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව අපප්ක්ෂා කරන ලදි.  

IV දත්ත කළමනාකමණ  ද්නතියක් ස්ාාපිත කිරීම (DMS) 

ප ොලිස් ස්ථාන, ප ොලිස් පකොට්ඨාශ ආදී ප ොලිස් පසේවපේ ක්රියාත්මක 

සියළුම ක්පෂේත්ර සඳහා පුළුල් දත්ත කළමනාකරණ   ධතිය බැගින් සකස ්

කිරීමටත් ඒ එක් එක් දත්ත   ධති අවශය අවස්ථාවන්හි දී අභිමත  රිදි ශ්රී 

ලංකා ප ොලිස් දත්ත   ධතිය සමග ජාලගත කිරීමටත් ජාතික ප ොලිස් 

පකොමිෂන් සභාව සැලසුම් කර තිපේ.   

V විනිවිදභාවකයන් යුතව ප්රති ත්ති සකස් කිරීම සඳහා මහෙන අදහස් 

විමසීම 

විනිවිද භාවපයන් යුතු ප්රති ත්ති සකස් කිරීම හා  මහජන අදහස් ලබා 

ගනිමින් ප්රති ත්ති සැලසුම් කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීපම්  ළමුවන අවස්ථාව 

පමය බැවින්  අ රාධ, අ රාධ වැළැක්වීම, ළමා අ පයෝජනය, පකොළව 

ඇතුළු රපට් පවනත් ප්රප ශවල මහජන  ැමිණිලි විමර්ශන ක්රියාවලිය සිදු 

කිරීම වැනි විවිධ කරුණු සම්බන්ධපයන් ප්රති ත්ති සකස් කිරීම සඳහා 

මහජන අදහස් ලබා ගැනීපම් වැඩමුළු  ළාත් මට්ටමින්  සංවිධානය කිරීම 

පිණිස ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසින් සැලසුම් කරන ලදි.  
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VI අන්තර් ආයතනික සහකය ගීතාව  

නීතිය බලාත්මක කිරීම අධයා නය, මාර්ග, රැකියා, ප්රවාහන, සමාජ සුබ 

සාධන, නිවාස,  ළාත්  ාලන, සහ පසෞඛය,ආදී විවිධ අංශ සමග සමී  

සබඳතාවකින් යුතුව සිදු කළ යුතු කාර්යයක් වන බැවින් ප ොලිස් 

ක්රියාමාර්ග ගැනීමට වඩා එම ආයතනවල මැදිහත්වීපමන් නීතිය 

බලාත්මක කිරීම ඉතා වැදගත් කරුණක් බව පකොමිෂන් සභාව විසින් 

අවපබෝධ කර ගන්නා ලදි. පවනත් ආකාරයකින් කිවපතොත්, ප්රති ත්ති 

සකස් කිරීම සම්බන්ධපයන්  ආයතනික මට්ටපම් මැදිහත්වීම සඳහා   

 හසුකම් සැලසීම පිණිස සහපයෝගී ක්රියාමාර්ගයක් සකස් කිරීපම් 

අවශයතාව මතුවී ඇත.  පමම කරුණු සම්බන්ධපයන් පුළුල් 

අවපබෝධයකින් යුතුව ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව ප ොලීසිය හා ඊට  

සම්බන්ධ කටයුතුවල විවිධ අංශ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඒකාබ ධ 

ජාතික ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීපම් අවශයතාව හඳුනා ගන්නා 

ලදි.  ඒ අනුව  තිරසාර මානව යහ ැවැත්ම උපදසාත්  ගැටළු නිරකාරණය 

කිරීම සඳහාත් ස්ථිර හා ප්රාපයෝගික අන්තර් ආයතනික ඒකාබ ධ 

ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීපම් අවශයතාව පකපරහි ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් 

සභාපේ අවධානය පයොමු වී ඇත.  

VII කවනත් ස්වාධීන කකොමිෂන් සභා සමග සහකය ගීත්වකයන් කටයුත කිරීම  

ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ කටයුතු හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන 

පවනත් සමාන ස්වාධීන පකොමිෂන් සභා සමග සාකච්ඡා  ැවැත්වීම ආරම්භ 

කිරීමට ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව අදහස් කරන ලදි.  ඒ අනුව, 

අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡාවලට සහභාගී වන පලස මානව 

හිමිකම්, මැතිවරණ, විගණන හා රාජය පසේවා පකොමිෂන් සභාපේ 

නිපයෝජිතයන්ට ආරාධනා කිරීමට ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව 

අපප්ක්ෂා කරන ලදි. 

VIII විකශරෂිත ක ොලිස් කකොට්ඨාශ නවීකමණය 

අ රාධ වැළැක්වීම සඳහා ප ොලීසිපේ  හත දැක්පවන විපශේෂිත පකොට්ඨාශ 

මගින් ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත් පමම එක් එක් 

ප ොලිස් පකොට්ඨාශ මගින් ලබා පදන පසේවාවන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහාත් 

එම පකොට්ඨාශ නවීකරණය කිරීමට ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව 

අදහස් කරන ලදි.  

 සංචාමක ක ොසිසිය  

සෑම වසරකම සංාාරකයින් විශාල සංඛයාවක් පමරටට  ැමිපණන 

බැවින් ශ්රී ලංකාපේ සංාාරක කර්මාන්තපේ අභිවෘ ධිය සඳහා 
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ඔවුනට නිසි මගප න්වීමක් හා සුරක්ෂිත හා ආරක්ෂිත  රිසරයක් 

සලසා දීම අතයවශයයය.  ඒ අනුව සංාාරක ප ොලීසිය පකපරහි 

විපශේෂ අවධානය පයොමු කිරීපම් අවශයතාව ජාතික ප ොලිස් 

පකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා ලදි.  

 ළමා සහ කාන්තා කාර්යාංශය  

ළමුන්ට හා කාන්තාවන්ට ආරක්ෂාව සැලසිම ප ොලීසිපේ ප ොදු  

වගකීමක් වන්පන්ය.  පකපසේ වුව ද, පගෝලීයකරණය සහ 

පතොරතුරු තාක්ෂණය ආශ්රපයන් ඇති වී තිපබන සංවර්ධනය තුලින් 

 ැන නැගී ඇති සංස්කෘතික වි ර්යාසයන් නිසා ඔවුනට මුහුණ 

 ෑමට සිදු වී  තිපබන අනාරක්ෂිත බව වැඩි වීම පහේතුපවන්  පමම 

වැඩසටහන් තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීපම් අවශයතාව ප ොලිස් 

පකොමිෂන් සභාව විසින් අවපබෝධ කර පගන තිපේ. 

IX ක ොලිස් ස්ාානවල කසරවා සැ යීකම් නාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම  

ග්රාමීය ප්රප ශයක පිහිටිය ද  නාගරික ප්රප ශයක පිහිටිය ද  මහජන 

ආරක්ෂාව සම්බන්ධපයන් වගකිවයුතු ප්රධාන ආයතනය වනුපේ ප ොලිස් 

ස්ථානයයි. ජනතාවපේ සියළුම සමාජයීය සහ ආර්ථික කටයුතු සුරක්ෂිතව 

සිදු කළ හැක්පක් ප ොලීසිය මගින්  ආරක්ෂිත  රිසරයක් තහවුරු කර ඇත් 

නම්  මණි. එමනිසා ජනතාවපේ යහ ැවැත්ම උපදසා ප ොලීසිය 

පමපහයවීපම් දී ප ොලිස් ස්ථානයක ස්ථානභාර නිලධාරියා විසින් ඉතා 

වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට නියමිතව තිපේ.  

අ රාධ වැළැක්වීම හා  අ රාධකරුවන්ට එපරහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ග 

ගැනීම යන කාර්යයන් පදකම මැනවින් ඉටු කිරීම සඳහා ප්රමුඛ 

ආයතනයක් වන ප ොලිස් ස්ථානය කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ආයතනයක් 

පලස ශක්තිමත් කළ යුතු බව ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විශ්වාස 

කරයි. ඒ අනුව ප ොලිස් පසේවා සැ යීපම් ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව 

ඉහළ නැංවීම සඳහා කාර්ය සාධන විගණනය වැනි පමවලම් හඳුන්වාදීමට 

ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව සැලසුම් කරන ලදි.  

ජනතාවපේ ප්රතිාාර සහ ජනතා සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික 

ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාවට උ පයෝගී කර ගත හැකි පවනත් පමවලමක් 

පලස  සමාජ විගණනය (Social Audit) හඳුනා ගන්නා ලදි.  
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4.2 මූලය අංශය  

සමාපලෝචිත වර්ෂය තුල ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාපේ නිසි ක්රියාකාරීත්වය සඳහා 

අවශය අරමුදල් ඒකාබ ධ අරමුදලින් ලබා ගැනීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය සමග 

නිරතුරුව සබඳතා  වත්වමින් මුදල් පරගුලාසිවලට අනුව ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් 

සභාපේ ගිණුම්  වත්වාපගන යාම සහ පවනත් අදාළ ක්රියාකාරකම් ද පමම අංශය මගින් 

ඉටු කරන ලදි. අරමුදල් කළමනාකරණය සහ වියදම්  ාලනය, බඩු වට්පටෝරු අයිතම, 

කාර්යාල උ කරණ සහ මූලස්ථාන කාර්යාලය සහ  ළාත් කාර්යාල    සඳහා ලිපි ද්රවය  

සැ යීම  සිදු කරන ල ප  පමම අංශය විසිනි.  එපමන්ම පකොමිෂන් සභාපේ විවිධ පසේවා 

ගණයන්හි නිලධාරීන් සඳහා වැටුප්, පේතන සහ පවනත් ආකාරපේ පගවීම් ආදිය ද 

පමම අංශය මගින් සිදු කළ යුතු විය. පයෝජිත විප ශාධාර මඟින් ක්රියාත්මක කිරීමට 

පයෝජිත  වයා ෘති ක්රියාත්මක කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම ආරම්භ කිරීම තුලින් පමම 

අංශය ශක්තිමත් කිරීමට පකොමිෂන් සභාව බලාප ොපරොත්තු විය. 2016 වර්ෂපේ මූලය 

තත්ත්වය ඇමුණුම I හි දක්වා ඇත.   
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4.3 මහෙන  ැමිණිලි විමර්ශන අංශය (PCID)  

මහජන  ැමිණිලි විමර්ශනය යනු ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව යටපත් ජාතික ප ොලිස් 

පකොමිෂන් සභාව පවත  ැවරී ඇති ප්රධාන කාර්යයන් අතුරින් එකකි. මහජනතාව විසින් 

ප ොලිස් නිලධාරීන්ට හා ප ොලිස් පසේවයට එපරහිව ඉදිරි ත් කරනු ලබන  ැමිණිලි 

විමර්ශනය කිරීම සඳහා ක්රියා ටි ාටි  ස්ථාපිත කිරීම් සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා  වත්වා 

ඇත. එම  රි ාටි සකස් කර අවසන් වූ  සු අදාළ රීති ගැසට්  ත්රපයහි  ළ කරනු ඇත. 

එම රීති යටපත්  ැමිණිලිකරුපේ ගැටළු විසඳීමට හා සහන සැලසීමට පකොමිෂන් සභාව  

කටයුතු කළ යුතුය. 

බර තල සිදුවීම්පිළිබඳව පල්කම්වරයා, අධයක්ෂකවරයා පහෝ ඒ සඳහා  ත් කරන ලද 

කමිටුවක් මගින් සෘජුවම විමර්ශනයන් සිදු කරන ලදි.   හත දැක්පවනුපේ සමාපලෝචිත 

වර්ෂය තුල එපසේ මහජනතාවපේ සහ මාධයපේ අවධානයට ලක් වූ  සිදුවීම් පදකකි.  

(I) 2016.01.04 වැනි දින ඇඹිලිපිටිපේ තරුණයකු මරණයට  ත්වීම  

(II) 2016.0 .11 වැනි දිනට ආසන්න කාල සීමාව තුළ හම්බන්පතොට තරුණයකු 

අතුරුදහන්වීම.  

මහජන  ැමිණිලි භාර ගැනීම සඳහා පජයෂ්ඨ රාජය නිලධාරීන්පේ අධීක්ෂණය යටපත් 

 ළාත් කාර්යාල නවයක් ස්ථාපිත කර තිපේ.  ළාත් අධයක්ෂකවරුන්ට සෘජුවම 

ලැපබන පහෝ පකොමිෂන් සභාව මගින් ඔවුන් පවත යවනු ලබන  ැමිණිලි ඔවුන් විසින් 

විමර්ශනය කරනු ලැපේ.  ළාත් අධයක්ෂවරු   පදනා පිළිබඳ පතොරතුරු ඇමුණුම් අංක 

2 හි දක්වා ඇත.  

ප ොලීසියට එපරහිව ඉදිරි ත් කරනු ලබන විවිධ මහජන  ැමිණිලි සම්බන්ධපයන් 

කඩිනම් පියවර ගැනීම සඳහා ක්ෂණික ඇමතුම්   ධතියක් දිවා රාත්රී පදපකහිම 

ක්රියාත්මක පේ. මහජනතාවපේ යහ ත උපදසාඅංක 1 60 දරන පකටි සංපක්තය දිවා 

රාත්රී පදපකහිම සක්රියව  වතී. 1 වැනි වගුපවන් දැක්පවන්පන් සමාපලෝචිත වර්ෂය තුල 

ලැබුණ මහජන  ැමිණිලි සම්බන්ධපයන් ගනු ලැබූ  ක්රියාමාර්ගවල ප්රගතියයි. 
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වගුව. 1 

මහෙන  ැමිණිලි විමර්ශන අංශකේ ප්රගතිය - 2016 

 කාර්යාලය 
ලැබී ඇති මුළු 

 ැමිණිලි සංඛ්යාව 

2016 කදසැම්බර් 31 වන විට 

නිමාකමණය කමන ලද මුළු 

 ැමිණිලි සංඛ්යාව 

1 මූලස්ථාන කාර්යාලය  186 64 

2 බස්නාහිර  ළාත - පකොළව  599 153 

3 මධයම  ළාත - මහනුවර  221 111 

4 වයව  ළාත - කුරුණෑගල  140 130 

5 දකුණු  ළාත - ගාල්ල  277 211 

6 උතුරු මැද  ළාත - අනුරාධපුර  91 80 

7 ඌව  ළාත - බදුල්ල  127 82 

8 සබරගමුව  ළාත - රත්නපුර  111 76 

9 උතුරු  ළාත - යා නය  26 20 

10 නැපගනහිර  ළාත -  මඩකලපුව  101 44 

මුළු එකතව 1879 971 

මහජන  ැමිණිලි විමර්ශනපේ ප්රතිඵල අනුව වැරදි සිදු කරන ප ොලිස් නිලධාරීන්ට 

එපරහිව ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසින් සුදුසු විනය ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලදි. 

2016 වර්ෂපේ දී ආරම්භ කරන ලද මුළු විනය  රීක්ෂණ සංඛයාව 22 ක් වන අතර එයින් 

 රීක්ෂණ 1  ක් මූලික විමර්ශන  ැවැත්වීම සඳහා පයොමු කරන ලදි.  සමාපලෝචිත 

වර්ෂය තුල වැඩිම  ැමිණිලි සංඛයාවක් වාර්තා වී ඇත්පත් බස්නාහිර  ළාපතන් වන 

අතර එම සංඛයාව 5   කි. මී ළගට වැඩිම  ැමිණිලි සංඛයාවක් වාර්තා වී ඇත්පත් දකුණු 

 ළාපතනි.  

සාපප්ක්ෂව අඩුම  ැමිණිලි සංඛයාවක් වාර්තා වී ඇත්පත්  උතුරු  ළාපතන් වන අතර 

 ශ්ාාත් යුධ වාතාවරණය පහේතුපවන් එය එපසේ වන්නට ඇතැයි උ කල් නය කරනු 

ලැපේ. ජනගහන ඝණත්වය අඩුවීම ද  වාර්තා වූ  ැමිණිලි සංඛයාව අඩු වීමට පහේතු විය. 

මහජන  ැමිණිලි නිරාකරණය කිරීපම් දී සෑම  ැමිණිල්ලක්ම ඉක්මණින් විභාග පකොට 

ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. වර්ෂය අවසන් වන විට  ැමිණිලි   1 ක් නිරාකරණය කර 

ඇති අතර එය මුළු  ැමිණිලි සංඛයාපවන් 51.6ිකි. ඇතැම් මහජන  ැමිණිලි සංකීර්ණ 

ස්වභාවපේ  ැවති අතර එවැනි  ැමිණිලි විභාග කිරීපම් දී ගැසට්  ත්රපේ  ළ කරන ලද 

නීති  රි ාටිය අනුගමනය කිරීමට සිදු විය.  



 

17 
 

4.4. ආයතන හා විනය කටයුත අංශය  

බඳවා ගැනීම්,  ත් කිරීම්, උසස් කිරීම්, මාරු කිරීම්, පසේවය ස්ථිර කිරීම් හා පසේවා දීර්ඝ 

කිරීම්, විනය  ාලනය සහ රාජය නිපේදිත හා රාජය නිපේදිත පනොවන නිලධාරීන් විශ්රාම 

ගැන්වීම ආදී සියළුම කටයුතු සම්බන්ධපයන් ප්රති ත්ති සකස් කිරීපම් වගකීම 

 ැවරී තිබුපණ් පමම අංශය පවතය.රාජය නිපේදිත පනොවන නිලධාරීන් ( ප ොලිස් 

පකොස්තා ල් තනතුපර් සිට ප්රධාන ප ොලිස්  රීක්ෂක ූරරය දක්වා  සම්බන්ධ බලතල 

ප ොලිස් ති පවත  වරා තිබුණු අතර ඊට අදාළ  සියලුම කටයුතු පකොමිෂන් සභාව විසින් 

තීරණය කරනු ලැබූ උ පදස් හා ප්රති ත්ති මාර්පගෝ ප ශ අනුව සිදු කරන ලදි. 

රාජය නිපේදිත නිලධාරීන් පසේ සැළපකන සහකාර ප ොලිස් අධිකාරී සහ ඉන් ඉහළ 

සියළුම තනතුරු සම්බන්ධපයන් හා ප ොලිස් ස්ථාන භාරව කටයුතු කරන සියළුම 

නිලධාරීන්පේ  ත්කිරීම්, උසස්වීම්, මාරු හා විනය  ාලන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා 

ආයතන හා විනය කටයුතු අංශය පකොමිෂන් සභාවට සෘජුවම  හසුකම් සලසන ලදි.  

එපමන්ම ඉහතින් සඳහන් කරන ලද ප ොලිස් පසේවපේ තනතුරු දරන නිලධාරීන් විසින් 

පයොමු කරනු ලබන අභියාානා සම්බන්ධපයන් ද කටයුතු කරන ල ප  පමම අංශය 

විසිනි.   

වගුව- 2 

ආයතන සහ විනය කටයුත පිළිබඳ අංශකේ ප්රගතිය - 2016 වර්ෂය   

අංකය විස්තමය  
සිදුවීම් 

සංඛ්යාව  

1 
විනය කටයුත පිළිබඳ අංශය  

මාෙය නිකේදිත නිලනාරීන් (G.O.) කනොනිමි විනය  රීක්ෂණ සංඛ්යාව  
202 

 

I විනය නිපයෝග නිකුත් කරන ලද සංඛයාව 44 

II මගප න්වීමසිදු කර ඇති එපහත්අවසන්කළයුතුවිනය රීක්ෂණ 34 

III  රීක්ෂා කරන ලද පාෝදනා  ත්ර පකටුම් ත් සංඛයාව  10 

IV දැනට සිදු පවමින්  වතින මූලික විමර්ශන සංඛයාව  114 

2 
ප ශ ාලන  ළිගැනීම්වලට ලක් වූවන් අතුරින් සහන සලසන ලැබීමට 

පයෝජිත  තැනැත්තන් සංඛයාව  
129 

 

I සහන සලසනලද විශ්රාමික නිලධාරීන් සංඛයාව  05 

II 
සහන පිරිනැමීම අනුමත කර තිපබන නමුත් අදාළ උසාවි 

නිපයෝගය අනුව පම් වන තුරු සහන සලසා පනොමැති සංඛයාව 
21 

III 
ඉදිරි ක්රියාමාර්ග සඳහා ප ොලිස් ති පවත ඉදිරි ත් කරන ලද 

සංඛයාව  
26 

IV 

ගරු නීති තිපේ උ පදස් බලාප ොපරොත්තුපවන් අවසන් කිරීමට 

ඇති  රීක්ෂණ සංඛයාව  

 

75 
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3 

ක ොලිස් නිලනාරීන් විසින් ඉදිරි ත් කමන ලද විවින  ැමිණිලි සහ 

අභියාචනා  
 

විභාග කර අවසන් කළ යුතු  මුළු අභියාානා සංඛයාව  147 

ප ොලිස් තිපගන් ඉල්ලා සිටින ලද වාර්තා සංඛයාව 132 

ප ොලිස් ති විසින් වාර්තා ලබා දිය යුතු 2 අධයයනය කරමින් තිපබන 

අභියාාන සංඛයාව 
15 

4 

ආයතන අංශය  

උසස්වීම් පිරිනැමීම  

ස.ප ො.අ. (වි.කා.බ.   

175 

ස.ප ො.අ. (සාමානය, පිරිමි    

ස.ප ො.අ. (සාමානය, කාන්තා    

ප ොලිස්අධිකාරීවරු (වි.කා.බ.   

ප ොලිස්අධිකාරීවරු (සාමානය, පිරිමි   

ප ොලිස්අධිකාරීවරියන් (සාමානය, කාන්තා   

පජයෂ්ඨ ප ොලිස්අධිකාරීවරුන්(පිරිමි  

නිපයෝජය ප ොලිස් තිවරුන් (වැඩ බැලීපම්  දනම මත   

පජයෂ්ඨ නිපයෝජය ප ොලිස් තිවරුන් 

5 

උසස්වීම් සහ ක මදාතම කිරීකම් සම්බන්නකයන් ඉදිරි ත් කමන ලද 

අභියාචනා  

මාෙය නිකේදිත නිලනාරීන් 

උසස්වීම් හා ප රදාතම කිරීම් සඳහා ඉදිරි ත් කරන ලද අභියාානා 

සම්බන්ධපයන් ක්රියාරම්භ කරන ලද සංඛයාව   

133 

ප ොලිස් තිපේ වාර්තාව  ලබාගැනීම සඳහා පයොමුකළ අභියාානා 

සංඛයාව 
39 

6 

මාෙය නිකේදිත කනොවන නිලනාරීන් (කණිෂ්ඨ ක ොලිස් නිලනාරීන්)  

උසස්වීම් හා ප රදාතම කිරීම් සඳහා ඉදිරි ත් කරන ලද අභියාානා 

අතුපරන් ක්රියාආරම්භ කරන ලද  සංඛයාව   

1081 

ප ොලිස් තිපේ වාර්තාව ලබාගැනීම සඳහා පයොමුකළ  රීක්ෂණ 

සංඛයාව 
453 

7 

මාරුවීම් නිකය ග නිකුත් කිරීම  

මාෙය නිකේදිත නිලනාරීන්  

සහකාර ප ොලිස් අධිකාරීවරුන් (පිරිමි   

73 

සහකාර ප ොලිස් අධිකාරීවරුන් (කාන්තා   03 

ප ොලිස් අධිකාරීවරුන් (පිරිමි   38 

ප ොලිස් අධිකාරීවරුන් (කාන්තා  05 

පජයෂ්ඨ ප ොලිස් අධිකාරීවරුන් (පිරිමි   55 

නිපයෝජය ප ොලිස් ති (වැ.බ.    06 

පජයෂ්ඨ නිපයෝජය ප ොලිස් ති  09 

8 

 

නව ස්ථානාධි තිවරුන් (OICC   ත්කිරීම්  

 

77 
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9 

විවිනකරුණු 

තනතුරු ස්ථිර කිරීම (රාජය නිපේදිත නිලධාරීන්   108 

විශ්රාම ගැන්වීම  48 
පකොන්ත්රාත්  දනම මත  ත් කිරීම්  13 
ෛවදය පහේූනන් සහ නැවත පසේවපේ පිහිටුවීම මත  ත්වීම්, විශ්රාම 
ගැන්වීම  

03 

ප ෞ ගලික විප ශ නිවාඩු ලබා දීම  10 

රාජය නිපේදිත නිලධාරීන්පේ විවිධ අභියාානා  83 
රාජය නිපේදිත පනොවන නිලධාරීන්පේ අභියාානා  108 

10 
ස්ථානාධි තිවරුන් පතෝරා ගැනීම සඳහා ලකුණු ලබා දීපම් නව  ටි ාටියක් 
හඳුන්වාදීම. 

11 කණිෂ්ඨ ප ොලිස් නිලධාරීන්පේ උසස්වීම්  රි ාටිය සංපශෝධනය කිරීම 

12 
නිපයෝජය ප ොලිස් තිවරුන් පතෝරා ගැනීම සඳහා වන ලකුණු ලබා දීපම්  රි ාටිය 
ප්රතිපශෝධනය කිරීම. 

13 

ශ්රී ලංකා ප ොලිස් පසේවපේ රාජය නිපේදිත නිලධාරීන් සඳහා වන (සහකාර ප ොලිස් 
අධිකාරී තනතුපර් සිට නිපයෝජය ප ොලිස් ති තනතුර දක්වා  බඳවා ගැනීපම් හා 
උසස්කිරීපම්   ටි ාටියක් ප්රතිපශෝධනය කිරීපම් කටයුතු ඇරඹීම. 

14 

මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු පගොනු කරන ලද නිලධාරීන් 61 පදනකු සඳහා ප්රධාන 
ප ොලිස්  රීක්ෂක තනතුපර් සිට සහකාර ප ොලිස් අධිකාරී තනතුර දක්වා උසස්වීම් 
ලබා දීමට පියවර ගැනීම.  
ජාතික ප ොලිස් පකොමිසම මගින් සකස් කරන ලද නිර්ණායක මත  දනම්ව  හත 
දැක්පවන නිලයන් සඳහා උසස්වීම් පිරිනමන පලස කමිටුපේ නිර්ප ශ මත 
ප ොලිස් තිවරයා පවත උ පදස් ලබා දීම.  

 ප ොලිස් පකොස්තා ල් තනතුපර් සිට ප ොලිස් සැරයන් තනතුර දක්වා; 
 කාන්තා ප ොලිස් පකොස්තා ල් තනතුපර් සිට කාන්තා ප ොලිස ්

සැරයන් තනතුර දක්වා; 
 ප ොලිස් පකොස්තා ල් රියදුරු තනතුපර් සිට ප ොලිස් සැරයන් රියදුරු 

තනතුර දක්වා; 
 ප ොලිස් සැරයන් රියදුරු තනතුපර් සිට උ  ප ොලිස්  රීක්ෂක ප්රවාහන 

තනතුර දක්වා; 
 කාන්තා ප ොලිස් සැරයන් තනතුපර් සිට කාන්තා උ  ප ොලිස 

 රික්ෂක තනතුර දක්වා; 
 ප ොලිස් සැරයන් තනතුපර් සිට ප ොලිස්  රීක්ෂක තනතුර දක්වා;  
 උ  ප ොලිස්  රීක්ෂක තනතුපර් සිට ප ොලිස්  රීක්ෂක තනතුර දක්වා;  
 කාන්තා උ  ප ොලිස්  රීක්ෂක තනතුපර් සිට කාන්තා ප ොලිස් 

 රීක්ෂක තනතුර දක්වා; 

15 
පජයෂ්ඨ ප ොලිස් අධිකාරී තනතුපර් (SSPP  සිට නිපයෝජය ප ොලිස් ති 
ූරරය(DIGG  දක්වා උසස් කිරිම සඳහා වන  ලකුණු ලබා දීපම්  රි ාටියක් සකස් 
කිරීම.  

16 
පශ්රේෂ්ඨාධිකරණපේ සහ  රි ාලන අභියාාන විනිශ්ායාධිකරණපේහි විභාග වීමට 
නියමිත නඩු 18 ක් සම්බන්ධපයන් ගරු නීති තිවරයා පවත නිරීක්ෂණ සහ 
නිර්ප ශ ඉදිරි ත් කිරීම. 

17 
ශ්රී ලංකා ප ොලීසිපේ සහායක පසේවාවන්හි පසේවය කරන වෘත්තීය කාර්ය 
මණ්ඩලපේ  සහ ෛවදය නිලධාරීන්පේ බඳවාගැනීම සහ උසස්වීම් සම්බන්ධපයන් 
 වත්නා ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම.   

18 
ප ොලිස් ස්ථානාධි තිවරුන් සඳහා කාර්යසාධනය ඇගයීපම් ක්රමපේදයක් සැකසීපම් 
කටයුතු ඇරඹිම. 

4.5 ප්රති ත්ති, ීතති හා අභියාචනා අංශය  



 

20 
 

අධයක්ෂකවරයකු පමම අංශපේ ප්රධානත්වය දරන අතර අංශපේ කටයුතු සඳහා සහකාර 

අධයක්ෂකවරුන් හතර පදනකුපේ සහය ලබා දුණි. පමම අංශය මගින් ක්රියාත්මක 

පකරන කටයුත  හත දක්වා ඇත. 

i ප ොලිස් පසේවය, මහජනයා - ප ොලීසිය අතර සබඳතා  වැඩි දියුණු කිරීම සඳහාත් 

ප ොලිස් නිලධාරීන්පේ ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහාත් නව ප්රති ත්තිමය 

ක්රියාමාර්ග සකස් කිරීම හා ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.  

ii බලතල  ැවරීම, නීති රීති යාවත්කාලීන කිරීම ආදී ෛනතික අංශවලට සම්බන්ධ 

කටයුතු ඉටු කිරීම.  

iii ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලද කාලය තුල පකොමිෂන් 

සභාවට ලැබුණු එපතක් විභාග පකොට අවසන් පනොකළ අභියාානා 

සම්බන්ධපයන් (පසේවය අතහැරයාපම් සහ විනය නිපයෝග සම්බන්ධපයන් 

ප ොලිස් තිවරයා විසින් ගනු ලැබූ තීරණවලට එපරහිව  ප ොලිස් නිලධාරීන් 

විසින් පයොමු කළ අභියාානා   සම්බන්ධපයන් කටයුතු කිරීම  

iv  AAT හිදී සහ  ාර්ලිපම්න්තුපේ මහජන ප ත්සම් කාරක සභාව ඉදිරිපේ 

පකොමිෂන් සභාව නිපයෝජනය කිරීම.   

v මූලික අයිතිවාසිකම් සහ රිට් අයදුම් ත් සම්බන්ධපයන් ගරු නීති තිවරයා සමග 

සාකච්ඡා කර අවශය ඉදිරි පියවර ගැනීම. 

2016 වර්ෂය තල කමම අංශය මගින් ඉටු කමන ලද ප්රමුඛ් වගීමම්  

1. ප ොලිස් නිලධාරීන් සඳහා මාරුවීම් ප්රති ත්තියක් සකස් කිරීම සහ ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම. 

2. ප ොලිස් තිවරයා පවත සහ පවනත් පජයෂ්ඨ ප ොලිස් නිලධාරීන් පවත බලතල 

 ැවරීපම් ගැසට් නිපේදනය ප්රකාශයට  ත් කිරීම.  

3. අභියාාන  ටි ාටි නීති පිළිබඳ ගැසට් නිපේදනය ප්රකාශයට  ත් කිරීම. 

4. සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා ප ොලිස්ථාන 450 ක මානව හා පභෞතික සම් ත් 

පිළිබඳ පතොරතුරු එක් රැස් කිරීම සඳහා පුළුල් සමීක්ෂණයක්  ැවැත්වීම සම්බන්ධ 

කටයුතු ආරම්භ කිරීම. 

5. කණිෂ්ඨ ප ොලිස් නිලධාරීන්පේ උසස් කිරීපම්  ටි ාටිය සකස් කිරීම සඳහා 

කමිටුවක්  ත්පකොට එම කමිටුපේ නිර්ප ශ ක්රියාත්මක කිරීමට විධි විධාන පයදීම. 

6. ප ොලිස් නිලධාරීන්පේ අභියාානා සම්බන්ධපයන් නිර්ප ශ ඉදිරි ත් කිරීම සඳහා 

 ැවරුම්  දනම යටපත් අභියාානා විශ්පල්ෂකයින් 20 පදනකු සහ 2 පකොන්ත්රාත් 

 දනමින් අභියාානා අධීක්ෂණ නිලධාරීන් 05 පදනකු  ත්කර එම කටයුතු 

කාර්යක්ෂම කිරීම.  



 

21 
 

7. ප ොලිස් ප්රතිසංස්කරණ: ශ්රී ලංකාපේ ප ොලිස් ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධපයන් 

උ ාය මාර්ග කලාපීය අධයයන මධයස්ථානය, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ හා දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාතයාංශය හා ශ්රී ලංකා ප ොලීසිපේ සහපයෝගපයන්, දකුණු ආසියාව 

තුල ඉදිරි ප්රති ත්ති සකස් කිරීම සඳහා වන ජාතයන්තර  සමුළුව 2016 ඔක්පතෝබර් 

4-6 දක්වා දින තුල  ැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කිරීම. (පමම සමුළුව සඳහා 

තාක්ෂණික සහ මූලය අනුග්රහය දක්වන ල ප  UNDP මගිනි . 

8. නීතිය සහ සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාතයාංශය මගින් බ්රිතානය රජපේ 

සහාය ඇතිව පමපහයවන ලද  ප ොලිස් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා වන 

වැඩසටහනට සක්රියව සහභාගීත්වය ලබා දීම.    

9. ප ොලිස් විශ්ව විදයාලයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නීතිය සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාතයාංශය සහ ශ්රී ලංකා ප ොලීසිය මගින් ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ගවලට 

අවශය වන සහය ලබා දීම. 

10. ශ්රී ලංකා ප ොලීසිය සඳහා පුළුල් ආයතනික විශ්පල්ෂණයක් සිදු කිරීම සඳහා  වන 

පයොමු කිරීපම් අනුප ශ(Terms of Reference) සකස් කිරීම.  

11. ගැසට්  ත්රපේ  ළ කිරීම පිණිස අභියාානා ක්රියාවලියට අදාළව හා  රි ාටි නීති 

සංපශෝධනය සඳහා වන පකටුම් තක් සකස් කිරිම. 

12. ප ොලිස් නිලධාරීන්ට2ප ොලිස් බලකායට එපරහිව ඉදිරි ත් කරනු ලබන මහජන 

 ැමිණිලි විමර්ශණය කිරීමට අදාළ  රි ාටි හා විනය නිපයෝගවලට එපරහි රීති 

සංපශෝධනය කිරීමට පියවර ගැනීම. 

13. තනතුර අතහැරයාපම් අභියාානා සම්බන්ධපයන් පමම වර්ෂය තුළ තීරණ  01 ක් 

පගන ඇති අතර ඒ පිළිබඳ විස්තර 4 වන වගුපේ දක්වා ඇත.   

 

වගුව  3 

අභියාචන ක්රියාවලිය - ප්රගති වාර්තාව  - 2016 

ක ොලිස් තිකේ නිකය ගවලට 

එකමහිව ඉදිරි ත් කමනලද 

අභියාචනා 

1 වැනි කාර්තව  2 වන කාර්තව  3 වැනි කාර්තව  4 වැනි කාර්තව  

විනය නැ.පසේ. විනය නැ.පසේ. විනය නැ.පසේ. විනය නැ.පසේ. 

ඉදිරියට පගනා අභියාානා  

සංඛයාව 
1085 619 1367 1408 1327 1501 1357 1480 

නව අභියාානා  297 832 154 231 79 97 115 108 

ගනු ලැබූ තීරණ  15 43 194 138 49 118 184 160 

PSC/NPC නිකය ගවලට 

එකමහිව ඉදිරි ත් කමනු ලබන 

අභියාචනා 
1 වැනි කාර්තව  2 වන කාර්තව  3 වැනි කාර්තව  4 වැනි කාර්තව  

ඉදිරියට පගනා  රි ාලන 

අභියාාන විනිශ්ාය අධිකාරියට 

අදාල  ැමිණිලි සංඛයාව  

212 215 231 243 
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 රි ාලන අභියාාන 

විනිශ්ාය අධිකාරියට අදාල 

නව  ැමිණිලි  

9 18 18 44 

 රීක්ෂණ අවසන් කර ඇති 

 ැමිණිලි සංඛයාව  
6 2 6 10 

නිරීක්ෂණ2ලිඛිත ඉදිරි ත් කිරීම්  26 20 28 28 

නඩු විභාග2 නිපයෝග සඳහා 

ප නි සිටි සංඛයාව  
35 40 31 60 

ක ොලිස් නිලනාරීන් විසින් 

ඉදිරි ත්  කමන ලද මූලික 

අයිතිවාසිකම්  සහ රිට් 

අයදුම් ත් 

1 වැනි කාර්තව  2 වන කාර්තව  3 වැනි කාර්තව  4 වැනි කාර්තව  

ඉදිරියට පගනා පශ්රේෂ්ඨාධිකාරණ 

සහ අභියාානාධිකරණ  

 ැමිණිලි සංඛයාව 

68 103 110 116 

පශ්රේෂ්ඨාධිකරණ සහ 

අභියාානාධිකරණ නව 

 ැමිණිලි සංඛයාව 

35 7 6 12 

නීති ති පවත ඉදිරි ත් කරන 

ලද නිරීක්ෂණ  
5 7 6 2 

මානව හිමිකම් කකොමිෂන් 

සභාව  මගින් කයොමු කළ  

ක ත්සම්/අභියාචනා 
1 වැනි කාර්තව  2 වන කාර්තව  3 වැනි කාර්තව  4 වැනි කාර්තව  

ලද ප ත්සම් සංඛයාව  - - - 8 

සහන ලබා දුන් සංඛයාව  - - - 3 

විභාග පකොට අවසන් කිරීමට 

තිපබන සංඛයාව     
5 

 රි ාලන කටයුත පිළිබඳ 

 ාර්ලිකම්න්ත කකොමසාරිස් 

(ඔම්බුඩ්ස්මන්) විසින් කයොමු 

කළ ක ත්සම්/ අභියාචනා 

1 වැනි කාර්තව  2 වන කාර්තව  3 වැනි කාර්තව  4 වැනි කාර්තව  

ලද ප ත්සම් සංඛයාව  - - - 25 

සහන ලබා දුන් සංඛයාව  - - - 10 

විභාග පකොට අවසන් කිරීමට 

තිපබන සංඛයාව  
- - - 15 

මහෙන  ක ත්සම් කාමක සභාව 

මගින් කයොමු කළ ක ත්සම්/ 

අභියාචනා 
1 වැනි කාර්තව  2 වන කාර්තව  3 වැනි කාර්තව  4 වැනි කාර්තව  

ලද ප ත්සම් සංඛයාව  - - - 4 

තීරණ ලබා දුන් සංඛයාව  - - - 1 

විභාග පකොට අවසන් කිරීමට 

තිපබන සංඛයාව  
- - - 3 
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ඇමුණුම - I 

ොතික ක ොලිස ්කකොමිෂන් සභාව 

2016 වර්ෂය සඳහා වියදම් වාර්තාව 

විෂය 

කක්තය 
විස්තමය 

2016 වර්ෂය 

සඳහා අනුමත 

ඇස්තකම්න්තව 

භාණ්ඩාගාමය 

විසින් අනුමත 

කමන ලද 

අතිකර්ක 

කවන් කිරීම් 

මු.කම 66 

Transfer 

අනුමත කමන 

ලද 

කවන්කිරීම්වල 

එකතව 

2016 වර්ෂය 

සඳහා මුළු 

වියදම 

% 

 
පුනමාවර්තන 

වියදම්  
46,750,000  39,050,000  

 
85,800,000  82,632,466 96 

 
              

 
ක ෞද්ගලික  

 ඩිනඩි 
            

1001 වැටුප්  8,700,000  7,700,000    16,400,000  16,169,477  99 

1002 
අතිකාල සහ 
නිවාඩු දින වැටුප්  

250,000      250,000  236,239  94 

 
පවනත් දීමනා             

1003 
11 ඒකාබ ධ 
අරමුදල  

14,000,000  7,200,000    21,200,000  19,872,236  94 

1003 
21 විපශේෂ නීති 
පසේවාව  

3,400,000  7,100,000    10,500,000  10,239,176  98 

 
ගමන් වියදම්              

1101 ප ශීය 100,000    50,000  150,000  148,177  99 

1102 විප ශීය 100,000    (100,000) 
 

    

 
සැ යුම්              

1201 
ලිපිද්රවය සහ 
කාර්යාල අවශයතා  

350,000  400,000  30,000  780,000  760,217  97 

1202 ඉන්ධන 500,000  1,200,000    1,700,000  1,456,610  86 

1203 
ආහාර සහ නිල 
ඇඳුම්  

30,000    (14,000) 16,000  16,000  
10

0 

 
නඩත්ත වියදම්              

1301 වාහන 300,000  550,000    850,000  846,260  
10

0 

1302 
යපන් ත්රෝ කරණ 
සවිකිරීම 

250,000    (71,265) 178,735  172,949  97 

1303 
පගොඩනැගිලි සහ 
ආකෘති 

50,000    (44,735) 5,265  5,265  
10

0 

 
කසරවාවන්              

1401 ප්රවාහන 600,000  2,400,000    3,000,000  2,857,420  95 

1402 
තැ ැල් සහ 
සන්නිපේදනය  

800,000  600,000    1,400,000  1,397,302  
10

0 

1403 විදුලිය සහ ජලය  3,000,000  2,400,000    5,400,000  5,169,676  96 

1404 
කුලී සහ ප ශීය 
බදු  

10,000,000  7,900,000    17,900,000  17,415,499  97 

1405 පවනත් 4,000,000  1,600,000    5,600,000  5,424,670  97 

 
Transfers             

1506 ප  ළණයප ොළිය 320,000    150,000  470,000  445,293  95 

 
ප්රාේනන වියදම්  850,000  2,200,000  

 
3,050,000  2,721,528  89 

 

ප්රාේනන වත්කම් 

පුනරුත්ාා නය 

කිරීම සහ වැඩි 

දියුණු කිරීම 
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2002 
යපන් ත්රෝ කරණ 
සවිකිරීම 

50,000    26,500  76,500  65500 86 

2003 වාහන 150,000      150,000    0 

 

ප්රාේනන වත්කම් 

අත්  ත් කම 

ගැීතම  
            

2101 වාහන        
 

    

2102 
ගෘහ භාණ්ඩ සහ 
කාර්යාල 
උ කරණ  

  500,000  12,000  512,000  503945 98 

2103 
යපන් ත්රෝ කරණ 
සවිකිරීම 

500,000  1,700,000    2,200,000  2040583 93 

 
ශකයතා වර්නනය              

2401 
පුහුණු කිරීම සහ 
ශකයතා වර්ධනය  

150,000    (38,500) 111,500  111500 
10

0 

 
මුළු එකතව  47,600,000 41,250,000 

 
88,850,000 85,353,994 96 
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ඇමුණුම  II 

ොතික ක ොලිස් කකොම්ෂන් සභාකේ  ළාත් නිලනාරීන්කේ නම්, ලිපිනයන් සහ දුමකාන අංක 

 ළාත් නිලනාරීන්කේ නම සහ කාර්යාලයීය ලිපිනය  නම 
දුමකාන 
අංක 

අධයක්ෂ (මහජන  ැමිණිලි විමර්ශන  අංක 0 ,  
බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්රණ ශාලා  රිශ්රය, 
පබෞ ධාපලෝක මාවත, 
පකොළව 0  

ඩේ.ඒ.ඩී.පී. ලක්ෂ්මන් 
මහතා 

0115107725 

අධයක්ෂ (බස්නාහිර  ළාත   අංක 0 , බස්නාහිර  ළාත් 
කාර්යාලය ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව  
බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්රණ ශාලා  රිශ්රය,  
පබෞ ධාපලෝක මාවත, 
පකොළව 0  

ඒ.ජී. ධර්මදාස මහතා  0115107730 

අධයක්ෂ  (උතුරු  ළාත  ,උතුරු  ළාත් කාර්යාලය, 
ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව, 
දිස්ත්රික් පල්කම් කාර්යාලය, 
යා නය. 

ආාාර්ය 
පක්.තයාගරාජා  

0215107722 

අධයක්ෂ  (මධයම  ළාත , උතුරු මැද  ළාත් කාර්යාලය, 
ජාතික ප ොලිස් පකමිෂන් සභාව,  
දිස්ත්රික් පල්කම් කාර්යාලය,  
අනුරාධපුර 

පක්.බී. පහට්ටිආරච්චි 
මහතා 

0255107722 

අධයක්ෂ (දකුණු  ළාත), දකුණු  ළාත් කාර්යාලය, 
ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව,  
 ළමු මහල, දිස්ත්රික් පල්කම් කාර්යාලය 
ගාල්ල. 

පී.එච්.විමලරත්න 
මහතා  

0915107722 

අධයක්ෂ (මධයම  ළාත), මධයම  ළාත් කාර්යාලය, 
ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව, 
දිස්ත්රික් පල්කම් කාර්යාලය,  
මහනුවර. 

පක්. කැකුලන්දර 
මහතා 

0815107722 

අධයක්ෂ ( සබරගමුව  ළාත), සබරගමුව  ළාත් 
කාර්යාලය, 
ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව, 
දිස්ත්රික් පල්කම් කාර්යාලය, නව නගරය, 
රත්නපුර 

පී. පකොඩිතුවක්කු 
මහතා  

0455107722 

අධයක්ෂ (ඌව  ළාත  ඌව  ළාත් කාර්යාලය,  
ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව, 
නිපයෝජය ප්රධාන පල්කම් කාර්යාලය,  
ඉංජිපන්රු පසේවා, පින්අරාව, 
බදුල්ල.  

ටී.එම්.ඩේ. 
පතන්නපකෝන් මහතා  

0555107722 

අධයක්ෂ (වයව  ළාත  වයව  ළාත් කාර්යාලය,  
ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව, 
කමර අංක 08, 3 වැනි මහල, 
පප්ෂකර්මාන්ත පවළඳ සංකීර්ණය, අංක 4,මිහිඳු මාවත, 
කුරුණෑගල.  

ඩේ.එම්. ජයවර්ධන 
මහතා  

0375107722 

අධයක්ෂ (නැපගනහිර  ළාත  නැපගනහිර  ළාත් 
කාර්යාලය,  
ජාතික ප ොලිස් පකොමිෂන් සභාව, 
ප්රාප ශීය පල්කම් කාර්යාලය,  
මන්මුනායි (උතුර , 
මඩකලපුව.  

ඒ. රවීන්ද්රන් මහතා  0655107722 
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J}u Nehf;F 

 “ ek;gpf;iff;Fupa kw;Wk; Rje;jpukhd njhopy; 
uPjpapyike;j nghyP]; Nritnahd;wpd; Clhf 

ghJfhg;Gkpf;f> ,ilQ;ry;fsw;w kw;Wk; 
mikjpahd r%fnkhd;iwj; Njhw;Wtpj;jy;” 

 

 

 

 

nraw; gzp 

“kdpj cupikfSf;F kjpg;gspj;J kw;Wk; 
mtw;iwg; ghJfhj;J> nghJ kf;fSf;fhd 
nghWg;Gf; $wiy cWjpg;gLj;jp> rl;lj;jpd; 
Mjpf;fj;ij Cf;Ftpf;Fk;> nraw;jpwd; kpf;f> 

ntspg;gilahd kw;Wk; nghJ kf;fspd; 
mgpyhi\fSf;F gjpy; mspf;Fk; 

Nritnahd;whf ,yq;if nghyPi] 
gupzkpf;fr; nra;jy; ” 

 

 

 

ngWkjpfs; 

RahjPdk; 
Neu;ik  

nghWg;Gf;$wy; 
xj;Jiog;G 

njhlu;r;rpahd fw;wy; 
Mf;fj;jpwd; 
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1. Mizf; FO njhlu;ghd nghJthd fz;Nzhl;lk; 

kPsha;thz;lhd 2016 vd;gJ> 2015 Mk; Mz;L xf;Njhgu; 14 Mk; jpfjp 

Gjpjhf jhgpf;fg;gl;L gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;l Njrpa nghyP]; Mizf; 

FOtpd; (NPC) KjyhtJ Mz;lhFk;. 2015 Mk; Mz;by; Njrpa nghyP]; 

Mizf; FO ,uz;liu khj fhyk; khj;jpuNk nraw;gl;lJld;> me;jf; 

fhyg; gFjpf;Fs; Muk;g jpl;lq;fs; jahupf;fg;gl;ld. 2016 Mk; Mz;by; 

nghyP]; Mizf; FOtpdhy; ngsjPf kw;Wk; ngsjPfky;yhj tsq;fs; 

rk;ge;jkhf vOe;j midj;J jilfisAk; ftdj;jpw;nfhs;shky; gy 

Kw;Nghf;F eltbf;iffs; nraw;gLj;jg;gl;ld. Njrpa nghyP]; Mizf; 

FOtpdhy; mjd; mYty;fis epiwNtw;Wtjw;Fj; Njitahd kdpj 

tsq;fs; kw;Wk; Vida tsq;fis gad;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd 

epWtd uPjpapyhd fl;likg;Gf;fis jhgpg;gjw;fhd  eltbf;iffs; 

nraw;gLj;jg;gl;ld.   

Njrpa nghyP]; Mizf; FO> Mizf; FOTf;Fs; nrayhsu; 

mYtyfnkhd;iw jhgpg;gjw;fhf cs;sfj; jpl;l tiunthd;W 

jahupf;fg;gl;lJld; mjd; eltbf;iffis nraw;gLj;Jtjw;fhf Muk;g 

khjq;fSf;Fs; rl;l uPjpapyhd Vw;ghLfspd; fPo; gjtpazpnahd;W 

Ml;Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;Lj. ME;J Vw;ghLfSf;fika Mizf; FOtpd; 

J}u Nehf;F> nraw; gzp kw;Wk; ngWkjpfs; ,f; fhyg; gFjpf;Fs; 

jahupf;fg;gl;ld.   

Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpdhy; (NPC) ,yq;if nghyP];(SLP) > 

rl;lKk;> xOq;Fk; kw;Wk; njw;F mgptpUj;jp mikr;R kw;Wk; rl;lj;ij 

mKy;gLj;Jtjpy; Neubahf kw;Wk; kiwKfkhf njhlu;G nfhz;bUf;Fk; 

Vida gy;NtW mur kw;Wk; mur rhu;gw;w mikg;Gf;fspd; gq;Nfw;Gld; 

tiyaikg;nghd;W jhgpf;fg;gl;lJ. 

nghJ kf;fspd; kw;Wk; Vida jug;gpdupd; ek;gpf;ifia 

ntw;wpnfhs;tjw;Fj; Njitahf ,Ue;jikapdhy; jpl;lkplg;gl;l gy;NtW 

nraw;ghLfs; kw;Wk; jiyaPLfs; rk;ge;jkhd jfty;fis 

toq;Ftjw;fhf mjpfsT Kf;fpaj;Jtk; toq;fg;gl;lJ. nghJ kf;fSf;F 

jiukhd kw;Wk; tpidj;jpwd;kpf;f nghyP]; Nritiag; 

ngw;Wf;nfhLg;gjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; mjhtJ> 

nghyP]hu; - nghJ kf;fs; njhlu;ig Nkk;gLj;jy;> ntspg;gilj; 

jd;ikapd; epkpj;jk; nghJ kf;fsplkpUe;J jfty;fis mwpe;J 

nfhs;sy;> nghJ kf;fs; fUj;Jf;fsq;fis elhj;Jjy; kw;Wk; 

jug;gpdu;fspd; gq;Nfw;gpidg; ngw;Wf;nfhs;sy; Mfpad ,e;j 

jpl;lq;fSf;Fs; mlq;Ffpd;wd.  

nghJ kf;fspd; ed;ik fUjp nghJ kf;fs; Nea nghyP]; 

Nritnahd;iw cUthf;Fk; Nehf;fpy; kPsha;thz;by; Mizf; 
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FOtpdhy; vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; kw;Wk; mjd; nraw;jpwd; 

rk;ge;jkhd jfty;fs; 2016 Mz;lwpf;ifapd; Clhf 

Kd;itf;fg;gLfpd;wJ.  mjw;fika ey;yhl;rpf; Nfhl;ghLfis 

epiwNtw;wpf; nfhs;tjid cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhf Njrpa nghyP]; 

Mizf; FO mjd; tpupthd ,yf;Ffs; kw;Wk; Nehf;fq;fis 

Kd;itj;Js;sJ. ,q;F> Njrpa nghyP]; Mizf; FO kw;Wk; ,yq;if 

nghyP]pd; milahsk; kw;Wk; ek;gfj;jd;ikia Kd;Ndw;wpathW 

Nritf;F jk;ik mu;g;gzpj;Js;s Mizf; FOtpd;> ,yq;if 

nghyP]pd;> nghJ kf;fs; kw;Wk; gpujhd jug;gpdupd; xj;Jiog;gpd; Clhf 

,e;j ehl;by; nghJ kf;fs; Nea nfhs;iffis cUthf;Ftjw;F 

KbAkhf ,Uf;Fnkd nghyP]; Mizf; FO ek;Gfpd;wJ.   
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2.   Mizf; FOtpd; cs;slf;fk;  2016 

jiytu;: 

Nguhrpupau; v];.uP.n`l;bNf  

Xa;T ngw;w r%ftpay; Jiwg; Nguhrpupau;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk; 

Mizf; FOtpd; mq;fj;jtu;fs;:  

jpU.gP.vr;.kdJq;f 

rl;lj;juzp 

jpUkjp rhtpj;jpup B tpN[Nrf;fu 

rl;lj;juzp 

jpU. gP.V.n[aehjd;  

Kd;dhs; gpujpg; nghyP]; kh mjpgu;  

jpU. it.vy;.vk;.rth`pu;  

Kd;dhs; J}Jtu; 

,yq;if ntspehl;L Nrit 

jpU. jpyf; nfhYNu 

Kd;dhs; mikr;ruit mikr;R nrayhsu; 

Kd;dhs; ,yq;if epu;thf Nrit. 

jpU.gpNud;f; b rpy;th 

Kd;dhs; nghyP]; kh mjpgu; 

nrayhsu;: 

jpU. vd;.Mupajhr FNu 

Kd;dhs; gjpy; nrayhsu;> murhq;f Nrit Mizf; FO 

Kd;dhs; ,yq;if epu;thf Nrit cj;jpNahfj;ju;> 
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3.   Mizf; FOtpd; mjpfhuq;fs; kw;Wk; mYty;fs; 

19 MtJ murpay; ahg;Gj; jpUj;jj;jpd;  155 C (1) (m) cWg;Giuapd; 

gpufhuk; Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; mjpfhuq;fs; fPNo 

Fwpg;gplg;gLfpd;wJ : 

1. nghyP]; kh mjpgu; jtpu Vida nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; 

epakdk;> gjtp cau;T> ,lkhw;wy;> xOf;ff; fl;Lg;ghL kw;Wk; 

NritapypUe;J ePf;Fjy;. 

2. nghyP]; cj;jpNahfj;ju; xUtUf;F my;yJ nghyP]; Nritf;F 

vjpuhf nghJ kf;fshy; my;yJ ghjpg;Gf;Fl;gl;l ve;jnthU 

eguhy; Kd;itf;fg;gLk; Kiwg;ghLfisg; nghWg;Ngw;wy; kw;Wk; 

mtw;iw tprhuiz nra;J rl;lj;jpd; gpufhuk; mtw;Wf;F 

jPu;Tfisg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;Fk; nghyP]; Mizf; FOtpdhy; 

eilKiwfs; jhgpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

fPo; Fwpg;gplg;gLk; tplaq;fs; cl;gl nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; 

rfy eltbf;iffs; rk;ge;jkhfTk; Mizf; FO nghyP]; kh 

mjpgUld; fye;Jiuahb jPu;khdq;fSf;F tUjy; Ntz;Lk; :-  

(m) Ml;Nru;g;G> gjtp cau;T kw;Wk; ,lkhw;wy; rk;ge;jkhf 

mikr;ruitapdhy; vLf;fg;gLk; ve;jnthU nfhs;iff;Fk; 

fPo; Ml;Nru;g;G> gjtp cau;T kw;Wk; ,lkhw;wy; 

eilKiwfisj; jahupj;jy;.  

(M) gapw;rpaspj;jy; kw;Wk; nghyP]; Nritapd; tpidj;jpwd; 

kw;Wk; RahjPdj; jd;ikia Nkk;gLj;jy;.   

(,) Njrpa kl;lj;jpy; kw;Wk; khfhz kl;lj;jpy; gad;gLj;j 

Ntz;ba MAjq;fs;> Njhl;lhf;fs; kw;Wk; Vida 

Njitahd cgfuzq;fspd; jd;ik kw;Wk; tiffisj; 

jPu;khdpj;jy;; kw;Wk;  

(<) elj;ijfs; kw;Wk; xOf;f eilKiwf; Nfhitfisj; 

jahupj;jy;.  

murpay; ahg;gpd; 9 MtJ ml;ltizapy;  I MtJ gl;baypy; 

gpd;dpizg;G  I ,d; fPo; xg;gilf;fg;gl;Ls;s rfy mjpfhuq;fisAk; 

Mizf; FO nraw;gLj;j Ntz;bapUg;gJld; mjd; nghWg;Gf;fs; 

kw;Wk; mYty;fis epiwNtw;Wjy; Ntz;Lk;.  



33 
 

4.   Mizf; FOtpy; jhgpf;fg;gl;Ls;s gpupTfs; kw;Wk; 

myFfs; 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l mjpfhuq;fs; kw;Wk; Fwpg;gpl;l mYty;fis 

eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpdhy; fPo; 

Fwpg;gplg;gLk; nraw;ghl;Lg; gpupTfs; kw;Wk; myFfs; 

mikf;fg;gl;Ls;sd. xt;nthU gpupTfs; kw;Wk; myFfs; jkf;Fupa 

mYty;fis epiwNtw;wy; Ntz;Lk;.   

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

2. epjpg; gpupT  

3. jhgd kw;Wk; xOf;fhw;W eltbf;iffs; gpupT      

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

5. nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfs; kw;Wk; tprhuizg; gpupT 

nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfs; kw;Wk; tprhuizg; gpupT 

epu;thfk;> Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpuptpd; fPo; %d;W cg 

myFfs; jhgpf;fg;gl;Ls;sd. mitahtd: 

1. Clfk; myF  

2. jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gk; myF 

3. Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp myF 

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

,e;jg; gpuptpd; mYty;fs; ,U tpjkhdjhFk;. Kjyhtjhf Njrpa 

nghyP]; Mizf; FOtpd; kdpj tsj;ij epu;tfpj;jy;> 

Kfhikg;gLj;jy;> gzpahl; njhFjpf;F  Ml;Nru;g;Gr; nra;jy;> 

gapw;rpaspj;jy; Nghd;w mYty;fis ,e;jg; gpupT Nkw;nfhs;Sjy; 

Ntz;Lk;.  ,uz;lhtjhf gzpahl; njhFjpapd; md;whl epu;thf 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;> toq;Fdu;fspd; nfhs;tdT 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; Nghd;w mYty;fis Nkw;nfhs;Sjy; 

MFk;. Njrpa nghyP]; Mizf; FOthdJ mur Nritapd; ,yq;if 

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

cjtpahsu; Nrit vd;gtw;wpypUe;J Nritfisg; ngw;Wf; 

nfhs;fpd;wJ.   Clf mYtyu; kw;Wk; tprhuiz mYtyu;fs; Nghd;w 

cj;jpNahfj;ju;fs; Neubahf Ml;Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;Ls;sdu;. murhq;f 

epu;thf mikr;rpd; Clhf gzpahl; njhFjpia <LgLj;Jtjw;fhd 
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Mw;wy; ,y;yhjjd; fhuzkhf 09/2017  Mk; ,yf;f murhq;f epu;thf 

Rw;wwpf;ifapd; Vw;ghLfspd; fPo; xg;ge;j mbg;gilapy; mDgtk;kpf;f 

Xa;T ngw;w murhq;f cj;jpNahfj;ju;fspd; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;s 

Ntz;bNaw;gl;Ls;sJ.   

4.1.1.  Clfg;; myF    

Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; rfy Clfj; njhlu;Gfs; kw;Wk; 

epfo;r;rpj; jpl;lq;fis elhj;Jk; nghWg;G  Clfg; gpuptplk; 

xg;gilf;fg;gl;bUe;jJld; jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g 

cl;fl;likg;G trjpfs; rk;ge;jkhd mYty;fs; jfty; njhlu;ghly; 

njhopy;El;g gpuptplk; xg;gilf;fg;gl;bUe;jJ. 

Clfj; njhlu;Gfis ,yj;jpuzpay; kw;Wk; mr;R Clfq;fspd; Clhf 

Ngzp tUtjw;fhf Clfg; gpuptpd; Clhf thuhe;jk; kw;Wk; ehshe;j 

mbg;gilapy; Clf mwpf;iffs; Njrpa nghyP]; Mizf; FOTf;F 

rku;g;gpf;fg;gl;lJ. mj;Jld; Mizf; FOtpd; eltbf;iffs; rk;ge;jkhf 

nghJ kf;fs; kw;Wk; nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fis mwpTWj;Jtjw;fhf 

Clfg; gpuptpdhy; gj;jpupif mwptpj;jy;fs; ntspaplg;gl;lJld;> 

gj;jpupifahsu; khehLfSk; vw;ghL nra;ag;gl;ld.  

4.1.2.  jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gg; myF  

2016 Mk; Mz;by; ,e;jg; gpuptpd; Clhf jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; 

njhopy;El;g mgptpUj;jpr; nraw;ghLfs; nraw;gLj;jg;gl;ld. ,e;jg 

jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;g mgptpUj;jpr; nraw;ghLfs; 

,e;jg; gptpd; ClhfNt nraw;gLj;jg;gl;ld. UNDP epjpAjtpapd; fPo; 

 Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; ,izaj;jsj;ij mjidg; 

gad;gLj;JNthupd; kdijf; ftu;e;j ,izaj;jskhf khw;wpaikf;Fk; 

Nehf;fpy; mjid Nkk;gLj;Jtjw;F ,e;jg; gpuptpd; Clhf eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,J jtpu Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; td; 

nghUs; kw;Wk; nkd; nghUl;fs; guhkupg;G kw;Wk; Nkk;gLj;jy; ,e;j 

gpuptpd; Clhf Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

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

RDU myF vd;why; kPsha;thz;bDs; epu;thfg; gpuptpy; Ntwhd xU 

myfhf nraw;gLk; Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpy; kpf mz;ikapy; 

jhgpf;fg;gl;l xU myfhFk;. RDU myfpd; gpujhd mYty;> Njrpa 

nghyP]; Mizf; FOtpy; Gjpjhf Muk;gpf;fg;gl;l> epfo;r;rpj; 
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jpl;lq;fis jpl;lkply;> Vw;ghl;L eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;> 

nraw;gLj;jy;> fz;fhzpj;jy; kw;Wk; kjpg;gPL nra;jy; vd;gdthFk;. 

Mizf; FOtpd; gpujhd %Nyhgha kw;Wk; Kf;fpakhd Jiwfs; 

,e;jg; gpuptplNk xg;gilf;fg;gl;Ls;sd. Mizf; FOtpd; topfhl;lypd; 

mbg;gilapy; nfhs;if eltbf;iffSf;fhd Jiwfis 

,dq;fz;Lnfhs;sy; rk;ge;jkhf nghJ kf;fs; kw;Wk; Vida 

jug;gpduplkpUe;J fUj;Jf;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 

fye;Jiuahliy Nkw;nfhs;nfhs;tjw;F jpl;lq;fs; jahupf;fg;gl;L 

tUfpd;wJ.   

nfhs;ifr; nraw;ghLfs; rk;ge;jkhd Jiwfis ,dq;fz;L 

nfhs;tjw;fhf nghJ kf;fs; kw;Wk; Vida jug;gpdUld; fye;Jiuahb 

mtu;fsJ fUj;Jf;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Mizf; FOtpd; 

topfhl;lypd; fPo; jpl;lq;fs; jahupf;fg;gl;L tUfpd;wd. thfdq;fs;> 

#oy; ghJfhg;G> gpui[fs; nghyP]; gpupT kw;Wk; Rw;Wyhj;Jiw 

nghyP]; gpupT Nghd;w gy gpupTfspd; fPohd Kf;fpa nfhs;iffs; 

kw;Wk; mtw;Wld; rhu;e;j gpur;rpidfs; rk;ge;jkhf gy;NtW jug;gpdUld; 

fye;JiuahLtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

kPsha;thz;bDs; ,Jtiu Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s eltbf;iffs; fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.  

 gy;NtW gpupTfsplk; xg;gilf;fg;gl;bUf;Fk; nghWg;Gf;fis 

epiwNtw;Wtjw;fhf kPsha;Tf;Fl;gl;l fhyg; gFjpf;Fs; 

gzpahl; njhFjpf;F 70 ,w;Fk; mjpfkhNdhu; Ml;Nru;j;Jf; 

nfhs;sg;gl;Ls;sdu;.    

 Njrpa nghyP]; Mizf; FOTf;F ,izaj;jsnkhd;iw 

cUthf;Fjy; kw;Wk; mjid Kiwahf ,w;iwg;gLj;jy;. 

 2016-2018 Mz;bw;fhd %Nyhghaj; jpl;lnkhd;iwj; 

jahupj;jy; kw;Wk; 2016 Mk; Mz;bw;fhd nray; 

jpl;lnkhd;iw jahupj;jy;. 

 rl;lk; kw;Wk; xOq;F rk;ge;jkhd gpur;rpidfs; njhlu;ghf 

epWtdq;fSf;fpilapyhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sjy; 

rk;ge;jkhf nghyP]; kh mjpgu;> rl;lKk; xOq;Fk; kw;Wk; 

njw;F mgptpUj;jp mikr;rpd; nrayhsu; kw;Wk; 20 ,w;Fk; 

Nkw;gl;l Vida mur epWtdq;fspd; jiytu;fSld; 

fye;Jiuahly; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
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 epWtdq;fSf;fpilapyhd nray; jpl;lnkhd;iw 

jahupg;gjw;fhf cupa mikr;Rf;fspd; nrayhsu;fSld; 

fye;Jiuahly; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ghJfhg;G mikr;R> 

rl;lKk; xOq;Fk; kw;Wk; njw;F mgptpUj;jp mikr;R> 

murhq;f epu;thf mikr;R kw;Wk; cs;ehl;lYty;fs; 

mikr;R cl;gl 15 ,w;Fk; mjpfkhd mikr;Rf;fspd; 

nrayhsu;fs; ,e;jf; fye;Jiuahlypy; fye;Jnfhz;ldu;. 

 nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; tpidj;jpwid 

Nkk;gLj;Jtjw;fhfj; jahupf;fg;gl;l Njrpa nghyP]; 

Mizf; FOtpd; %Nyhghaj; jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjw;fhf cjtpiag; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;fpy; fPo; Fwpg;gplg;gLk; ru;tNjr 

ed;nfhil epWtdq;fSld; fye;Jiuahly;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 UNDP  

 Gyk;ngau;T rk;ge;jkhd ru;tNjr mikg;G (IOM),  

 Mrpa mikg;G>  

 USAID kw;Wk;   

 ,yq;if tu;j;jf rig Nghd;w epWtdq;fs; ,e;jf; 

fye;Jiuahlypy; fye;J nfhz;ld.  

 gq;Fjhuu;fis Cf;Ftpg;gjw;fhf ,e;jf; fhyg; gFjpf;Fs; 

NkYk; fye;Jiuahly;fs; kw;Wk; fUj;juq;Ffs; 

elhj;jg;gl;ld. NkYk;> ehl;by; rl;lj;ij tYg;ngwr; 

nra;tjw;fhf ,yq;if nghyP]; kw;Wk; Vida mNefkhd 

epWtdq;fs; gq;fspg;ig toq;Ffpd;wd. kf;fspd; 

tho;f;ifapy; mNefkhd Jiwfspy; rl;lj;ij tYg;ngwr; 

nra;Ak; nghWg;ig Vw;wpUf;Fk; gy;NtW epWtdq;fis 

njhlu;G gLj;jp xj;Jiog;G uPjpapyike;j mYty; 

Nkw;nfhs;Sk; fyhrhunkhd;iw Vw;gLj;Jtjd; 

Kf;fpaj;Jtk; czug;gl;lJ.  

,dq;fhzg;gl;l rpy Jiwfspy; nraw;gLj;jg;gl;l xj;Jiog;G uPjpapyhd 

nraw;ghLfs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 
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 tPjpg; ghJfhg;G kw;Wk; tPjp tpgj;Jf;fisj; 

jLj;Jf;nfhs;sy;  

 kJghdk; kw;Wk; Nghijg; nghUl;fs; ghtidiaj; jLj;jy;  

 rpWtu; kw;Wk; ngz;fspd; ghJfhg;G  

 rpWtu; J\;gpuNahfk; kw;Wk; ngz;fSf;F vjpuhd 

nfhLikfis jLj;jy;. 

 nghJ kf;fs; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;jy; kw;Wk; r%ff; 

nfhs;if cUthf;fj;ij  tYg;gLj;jy;. 

 Fw;wq;fisj; jLj;jy;  

 nghyP]; eyNdhk;Gif eltbf;iffis Nkk;gLj;jy;  

 kf;fs; $l;lk; kw;Wk; nghJ xOq;F Kfhikj;Jtk;  

nghyP]; Nritapd; tpidj;jpwd; kw;Wk; RahjPdj; jd;ikia 

Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,e;jg; gpuptpdhy; fPo; Fwpg;gplg;gLk; eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd Gjpa ed;dlj;ij tpjpf; 

Nfhitnahd;iw mwpKfQ; nra;jy; kw;Wk; mjid 

nraw;gLj;jy;.   

 Kiwg;ghLfisf; Fiwg;gjw;fhf elkhLk; nghyP]; kw;Wk; 

#oy; ghJfhg;G nghyP]{f;F Kfq;nfhLf;f 

Ntz;bNaw;gl;Ls;s gpur;rpidfis ,dq;fz;L 

nfhs;tjw;fhd jpl;lq;fis jahupj;jy;. 

 ngz; nghyP]hupd; Fiwfis jPu;g;gjw;fhf nrad;Kiw 

uPjpapyhd eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

 midj;J ju nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspdJk; ePz;l 

fhykhf epytp tUk; eyNdhk;Gif gpur;rpidfisj; 

jPu;g;gjw;fhf rl;lKk;> xOq;Fk; kw;Wk; njw;F mgptpUj;jp 

mikr;Rld; ,ize;J xd;wpize;j nghwpKiwnahd;W 

jahupf;fg;gl;lJ. 

 Nkhl;lhu; thfd tpgj;Jf;fis Fiwf;Fk; Nehf;fpy; 

Nkhl;lhu; thfd nghyP]pd; gpur;rpidfis ,dq;fhzy;. 

 Nkhjiu Kjy; mtp];]htiy tiu fszp fq;ifia 

mz;ba gFjpapay; Vw;gLk; #oy; khrilf; 
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fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf #oy; ghJfhg;Gj; jpl;lnkhd;iw 

nraw;gLj;Jjy; rk;ge;jkhf 2016.11.11 Mk; jpfjp Muk;g 

fl;lf; fye;Jiuahly; elhj;jg;gl;lJ. Njrpa nghyP]; 

Mizf; FOtpd; jiytu;> nrayhsu; kw;Wk; rpNu\;l; 

nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fSk; ,e;jf; fye;Jiuahlypy; 

gq;Fgw;wpdu;.  

 nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; ,uz;lhk; nkhopawpit 

tpUj;jp nra;tjw;fhf elhj;jg;gLk; gapw;rpj; jpl;lj;ij 

Nkk;gLj;Jjy; rk;ge;jkhf 2016.12.30 Mk; jpfjp 

fye;Jiuahlnyhd;W elhj;jg;gl;lJ. mur fUk nkhopfs; 

Mizahsu; kw;Wk; Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; 

mq;fj;jtu;fs; kw;Wk; gzpahl; njhFjpapd; rpNu\;l 

cj;jpNahfj;ju;fs; ,e;jf; fye;Jiuahlypy; gq;Fgw;wpdu;.   

 nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd ed;dlj;ij tpjpf; 

Nfhitnahd;iw mwpKfQ; nra;jy; rk;ge;jkhf mwpTWj;Jk; 

,uz;L epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 2016.12.07  kw;Wk; 2016.12.14 

Mfpa ,uz;L jpdq;fspy; fl;lhd nghyP]; fy;Y}upapy; 

elhj;jg;gl;ld. 

 ,yq;if nghyP]pd; ngz; nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fs; 

Kfq;nfhLf;Fk; ghypdk; njhlu;ghd gpur;rpidfisj; 

jPu;j;Jf; nfhs;Sjy; rk;ge;jkhd fye;Jiuahlnyhd;W 

2016.10.12 Mk; jpfjp eilngw;wJ.  

 Rw;Wyhj;Jiw nghyP]; gpupit Nkk;gLj;jy; rk;ge;jkhf 

2016.11.18 Mk; jpfjp fye;Jiuahlnyhd;W elhj;jg;gl;lJ. 

Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; gjpy; jiytu;> 

mq;fj;jtu;fs;> nrayhsu;> gzpahl; njhFjpapd; rpNu\;l 

cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk;  Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapd; gzpg;ghsu; kw;Wk; Rw;Wyhj;Jiw nghyP]; 

gpuptpdu; ,e;jf; fye;Jiuahlypy; gq;Fgw;wpdu;. 

 Nghf;Ftuj;Jg;  nghyP]; gpupit Nkk;gLj;JtJ rk;ge;jkhd 

fye;Jiuahlnyhd;W 2016.11.18 Mk; jpfjp eilngw;wJ. 

Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; gjpy; jiytu;> 

mq;fj;jtu;fs;> nrayhsu;> gzpahl; njhFjpapd; rpNu\;l 

cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; Nghf;Ftuj;J nghyP]; gpuptpd; 
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gzpg;ghsu; MfpNahu; ,e;jf; fye;Jiuahlypy; 

gq;Fgw;wpdu;.   

 ,yq;if nghyP]pd; rpWtu; kw;Wk; kfspu; gpupit mgptpUj;jp 

nra;tjw;F epjpiag; ngw;Wf; nfhs;Sjy; rk;ge;jkhd 

fye;Jiuahlnyhd;W 2016.12.09 Mk; jpfjp eilngw;wJ. 

Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; gjpy; jiytu;> 

mq;fj;jtu;fs;> nrayhsu;> gzpahl; njhFjpapd; rpNu\;l 

cj;jpNahfj;ju;fs; USAID FOtpd; mq;fj;jtu;fs; ,e;jf; 

fye;Jiuahlypy; gq;Fgw;wpdu;.   

nghyP]pd; Clhf nghJ kf;fSf;F Nkw;nfhs;sg;gLk; Nritfspd; 

juj;ij cau;j;Jtjw;fhf 2016 Mk; Mz;by; Njrpa nghyP]; Mizf; 

FOtpdhy; fPo; Fwpg;gplg;gLK; nraw;ghLfs; jpl;lkplg;gl;L 

eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. 

i. Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; %Nyhghaj; jpl;lk;  - 2016 

- 2018  

Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpdhy; me;j Mizf; 

FOTf;fhd %d;W tUl fhy %Nyhghaj; jpl;lnkhd;W 

jahupf;fg;gl;lJ.  

ii. ,yq;if nghyP]; njhlu;ghd epWtd uPjpahd gFg;gha;T  

nghyP]; jpizf;fsj;jpd; 150 tUl fhy tuyhw;wpy; 

fhyj;jpw;Ff; fhyk; Nkw;nfhs;sg;gl;l Kiw rhuhj 

khw;wq;fs; jtpu Kiwahd epWtd uPjpapyhd khw;wq;fs; 

vJTk; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. tpupthd epWtd uPjpapyhd 

gFg;gha;nthd;iw Nkw;nfhz;ljd; gpd;du; ,yq;if 

nghyP]; rk;ge;jkhf mikg;G uPjpahf khw;wq;fis 

Nkw;nfhs;SkhW Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpdhy; 

gpNuuiz Kd;itf;fg;gl;lJ. nghyP]; jpizf;fsj;jpd; 150 

tUl fhy tuyhw;wpy;  nghyP]; rk;ge;jkhf Kjy; 

jlitahf tpupthd epWtd uPjpapyhd gFg;gha;nthd;iw 

Nkw;nfhs;tjw;fhf Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

eltbf;if Nkw;nfhz;lJ.  FOtpdhy; Fwpg;G tpjpKiwfs; 

(TOR)  jahupf;fg;gl;lJld;> ,e;jg; gFg;gha;it 

Nkw;nfhs;tjw;F fw;wwpe;Njhu; FOnthd;iw epakpg;gjw;F 

Mizf; FO vjpu;ghu;j;jJ. ,yq;if nghyP]; 
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kWrPuikg;Gf;Fj; Njitahd trjpfis ,e;j gFg;gha;tpd; 

Clhf ngw;Wf;nfhs;s KbAnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.   

iii. nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; eyNdhk;Gif eltbf;iffs;  

nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; flik epiyik kw;Wk; 

njhopYf;fhd cly;eyk; kPJ tpNrl ftdk; <u;f;fg;gl;L 

nghyP]pd; midj;Jg; gjtpfisAk; Nru;e;j 

cj;jpNahfj;ju;fspd; eyNdhk;Gif eltbf;iffis 

Nkk;gLj;Jtjd; Clhf nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; 

tpidj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;F Njrpa nghyP]; Mizf; 

FO vjpu;ghu;f;fpd;wJ.  

iv. juT Kfhikj;Jtj; njhFjpiajhgpj;jy; (DMS) 

nghyP]; epiyaq;fs;> nghyP]; gpupTfs; Nghd;w nghyP]; 

Nritapy; nraw;gLk; rfy JiwfSf;fhTk; tpupthd juT 

Kfhikj;Jtj; njhFjp tPjk; jahupg;gjw;Fk; me;j 

xt;nthU juTj; njhFjpfisAk; Njitahd 

re;ju;g;gq;fspy; Njitf;fika ,yq;if nghyP]; juTj; 

njhFjp tiyaikg;Gld; njhlu;GgLj;Jtjw;Fk; Njrpa 

nghyP]; Mizf; FO jpl;lkpl;Ls;sJ.  

v. ntspg;gilj; jd;ikAldhd nfhs;iffisj; 

jahupg;gjw;fhf nghJ kf;fspd; fUj;Jf;fis mwpjy; 

ntspg;gilj; jd;ikAldhd nfhs;iffisj; jahupj;jy; 

kw;Wk; nghJ kf;fs; fUj;ijg; ngw;W nfhs;if 

cUthf;fy; nraw;ghL Kjy; jlitahf ,Ug;gjdhy; 

Fw;wq;fs;> Fw;q;fisj; jLj;jy;> rpWtu; J\;gpuNahfk;> 

nfhOk;G kw;Wk; ehl;bd; Vida gpuNjrq;fspy; nghJ 

kf;fs; Kiwg;ghLfis tprhuiz nra;Ak; eltbf;if 

Nghd;w gy;NtW tplaq;fs; njhlu;ghf nfhs;iffis 

cUthf;Ftjw;F nghJ kf;fs; fUj;Jf;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;F Njrpa nghyP]; Mizf; FO jpl;lkpl;Ls;sJ.  

vi. epWtdq;fspilNaahd xj;Jiog;G 

rl;lj;ij tYg;ngwr; nra;jy; vd;why; fy;tp> ghijfs;> 

njhopy;> Nghf;Ftuj;J> r%f eyNdhk;Gif> tPL> 

cs;Suhl;rp kw;Wk; Rfhjhuk; Nghd;w gy;NtW gpupTfSld; 
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neUq;fpa njhlu;Gfisg; NgzpathW Nkw;nfhs;sg;gLk; 

mYty;fshf ,Ug;gjdhy; nghyP]; nraw;ghLfisg; 

ghu;f;fpYk; me;j epWtdq;fspd; jiyaPl;Lld; rl;lj;ij 

tYg;ngwr; nra;jy; kpfTk; Kf;fpa tplakhFnkd Mizf; 

FO Gupe;Jzu;e;Jnfhz;lJ. NtW tifapy; $Wtjhapd;> 

nfhs;if cUthf;fy; rk;ge;jkhf epWtd kl;ljpy; 

jiyapLtjw;fhd trjpfis toq;Ftjw;fhf xj;Jiog;G 

uPjpapyhd nray;Kiwnahd;iw jahupf;Fk; Njit vOe;jJ. 

,e;j tplak; njhlu;ghf gue;jstpyhd Gupe;Jzu;Tld; 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO> nghyP]; njhlu;ghd 

nraw;ghLfspy; gy;NtW gpupTfis mgptpUj;jp 

nra;tjw;fhf xd;wpize;j Njrpa nray; jpl;lnkhd;iw 

jahupg;gjw;fhd NJitia ,dq;fz;Ls;sJ. epiyNgwhd 

kdpj tho;f;ifapd; epkpj;jk; gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;fhf 

epiyahd> nrad;Kiw uPjpapyhd kw;Wk; 

epWtdq;fspilapyhd xd;wpize;j nraw;ghnlhd;iw 

Nkw;nfhs;tjw;fhd Njit Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

Gupe;Jzu;e;J nfhz;Ls;sJ.    

vii. Vida RahjPd Mizf; FOf;fSld; xj;Jiog;Gld; 

eltbf;if Nkw;nfhs;sy;  

Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; nraw;ghLfSld; 

njhlu;Gila eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; Vida RahjPd 

Mizf; FOf;fSld; fye;Jiuahliy Muk;gpg;gjw;F 

Njrpa nghyP] Mizf; FO fUjpaJ. mjw;fikia> 

fUj;Jf;fisg; gupkhwpf; nfhs;tjw;fhf fye;Jiuahly;fspy; 

gq;Fgw;WkhW kdpj cupikfs;> Nju;jy;> fzf;fha;T kw;Wk; 

murhq;f Nrit Nghd;w Mizf; FOf;fspd; gpujpepjpfSf;F 

miog;G tpLg;gjw;F Njrpa nghyP] Mizf; FO 

vjpu;ghu;j;jJ. 

viii. tpNrl nghyP]; gpupTfis etPdkag;gLj;jy; 

Fw;wq;fisj; jLg;gjw;fhf  fPNo Fwpg;gplg;gLk; tpNrl 

gpupTfs; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk; nraw;ghLfis 

gyg;gLj;Jtjw;fhfTk; ,e;j xt;nthU nghyP]; gpupTfspd; 

Clhf toq;fg;gLk; Nritfis Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk; 
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me;jg; gpupTfis etPdkag;gLj;Jtjw;F Njrpa nghyP]; 

Mizf; FO fUjpAs;sJ.   

 Rw;Wyhj;Jiwg; nghyP];  

rfy Mz;LfspYk; mjpf vz;zpf;ifapyhd Rw;Wyhg; 

gazpfs; ,q;F tUfpd;whu;fs;. ,yq;ifapd; 

Rw;Wyhj;Jiwf; ifj;njhopypd; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf 

mtu;fSf;F cupa topfhl;ly; kw;Wk; ghJfhg;Gkpf;f 

#onyhd;iw Vw;gLj;jpf; nfhLg;gJ 

mj;jpahtrpakhFk;. Rw;Wyhj;Jiwg; nghyP]; gpupT kPJ 

tpNrl ftdj;ijr; nrYj;Jtjw;fhd Njitia Njrpa 

nghyP]; Mizf; FO Vw;Wf; nfhz;Ls;sJ.  

 rpWtu; kw;Wk; kfspu; gzpafk;  

rpWtu;fs; kw;Wk; ngz;fSf;F ghJfhg;G toq;FtJ 

nghyP]pd; nghWg;ghFk;. vt;thwhapDk; 

cyfkakhf;fy; kw;Wk; jfty; njhopy;El;gk; 

fhuzkhf Vw;gl;Ls;s mgptpUj;jpapd; Clhf 

vOe;Js;s fyhrhu khw;wq;fs; fhuzkhf mtu;fs; 

Kfq;nfhLf;f ntz;bNaw;gl;Ls;s ghJfhg;gw;w 

epiyik mjpfupj;Js;sik fhuzkhf ,e;j Ntiyj; 

jpl;lj;ij NkYk; Nkk;gLj;Jtjw;fhd Njitia 

 nghyP]; Mizf; FO Gupe;Jzu;e;J nfhz;Ls;sJ. 

ix. nghyP]; epiyaq;fspy; Nrit toq;Fk; ,aysit 

Nkk;gLj;jy;  

fpuhkPa gpuNjrj;jpy; my;yJ efu;g;Gwg; gpuNjrj;jpy; 

mike;jpUe;jNghjpYk; nghJ kf;fs; ghJfhg;G rk;ge;jkhf 

nghWg;Gf; $w Ntz;ba gpujhd epWtdk; nghyP]; 

epiyakhFk;. nghJ kf;fspd; midj;J r%f kw;Wk; 

nghUshjhu uPjpapyhd eltbf;iffis nghyP]pdhy; 

ghJfhg;Gkpf;f #oiy cWjp nra;jhy; khj;jpuNk 

Nkw;nfhs;s KbAk;. mjdhy; kf;fspd; ,ay;G tho;f;ifapd; 

epkpj;jk; nghyPi] topelhj;Jk;NghJ nghyP]; 

epiyankhd;wpd; nghWg;gjpfhup kpf Kf;fpa mYtiy 

Nkw;nfhs;s Ntz;batuhf ,Uf;fpd;whu;.    
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Fw;wq;fisj; jLg;gjw;F kw;Wk; Fw;wthspfSf;F vjpuhf 

rl;l uPjpapyhd eltbf;ifia Nkw;nfhs;sy; Nghd;w ,uz;L 

tplaq;fisAk; rpwg;ghd tifapy; epiwNtw;Wtjw;fhf 

Kf;fpa epWtdkhd nghyP]; epiyaj;ij tpidj;jpwd; 

kw;Wk; gad;kpf;f epWtdnkhd;whf gyg;gLj;jy; Ntz;Lnkd 

 Njrpa nghyP]; Mizf; FO ek;Gfpd;wJ. Njrpa nghyP] 

Mizf; FO nghyP]; %ykhd Nritfis toq;Fk;NghJ 

gad;kpf;f tifapy; kw;Wk; tpidj;jpwid mjpfupg;gjw;fhf 

nraw;jpwd; Ma;T Nghd;w fUtpfis,wpKfQ; nra;tjw;F 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO jpl;lkpl;Ls;sJ. 

nghJ kf;fspd; gjpyspg;G kw;Wk; nghJ kf;fspd; gq;Nfw;gpidg; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhf Njrpa nghyP]; Mizf; FOTf;F gad;gLj;jpf;nfhs;s 

KbAkhd fUtpahf r%f Ma;T ,dq;fhzg;gl;Ls;sJ.  
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4.2 epjpg; gpupT 

kPsha;thz;by; Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; nraw;ghl;bw;Fj; 

Njitahd epjpia jpul;L epjpapypUe;J ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

jpiwNrupAld; epjKk; njhlu;Gfisg; NgzpathW epjpg; 

gpukhzq;fSf;fika Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; fzf;Ffisg; 

Ngzp tuy; kw;Wk; Vida njhlu;Gila nraw;ghLfs; ,e;jg; gpuptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. epjp Kfhikj;Jtk; kw;Wk; nryTf; fl;Lg;ghL> 

nghUl;fs; gjpNtl;Lg; nghUl;fs;> mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; 

jiyikaf mYtyfk; kw;Wk; 09 khfhz mYtyfq;fSf;Fj; 

Njitahd vOJ nghUl;fis toq;Fjy; eltbf;iffs; ,e;jg; 

gpuptpdhNyNa Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. mj;Jld; Mizf; FOtpd; gy;NtW 

Nritg; gpupTfisr; Nru;e;j cj;jpNahfj;ju;fspd; rk;gsk;> Ntjdhjpfs; 

kw;Wk; Vida nrYj;Jiffis ,e;jg; gpupNt Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. 

ed;nfhil cjtpj; jpl;lq;fis nraw;gLj;jy; kw;Wk; Nkw;ghu;it 

nra;jy; Nghd;w eltbf;iffis Muk;gpj;jy; Clhf ,e;jg; gpupitg; 

gyg;gLj;Jtjw;F Mizf; FO vjpu;ghu;f;fpd;wJ. 2016 Mk; Mz;bd; epjp 

epiyik ,izg;G  I ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  
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4.3 nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfs; tprhuizg; gpupT (PCID)  

nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfs; tprhuizfs; vd;why; murpay; ahg;gpd; 

fPo; Njrpa nghyP]; Mizf; FOtplk; xg;gilf;fg;gl;bUf;Fk; gpujhd 

mYty;fspy; xd;whFk;. nghJ kf;fshy; nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fs; 

kw;Wk; nghyP]; Nritf;F vjpuhf Kd;itf;fg;gLK; Kiwg;ghLfis 

tprhuiz nra;tjw;fhd eilKiwia jhgpj;jy; rk;ge;jkhf 

fye;Jiuahlg;gl;Ls;sJ. me;j eilKiw jahupj;J Kbf;fg;gl;ljd; 

gpd;du; Vw;Gilj;jhFk; rl;l tpjpKiwfs; tu;j;jkhdpapy; gpuRupj;J 

mwptpf;fg;gLk;. me;j rl;l tpjpKiwfspd; fPo; Kiwg;ghl;lhsupd; 

gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;F Mizf; FOTf;F cupa Vw;ghLfs; 

Vw;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

ghupa epfo;Tfs; njhlu;ghf nrayhsu;> gzpg;ghsu; my;yJ mjw;fhf 

epakpf;fg;gl;l FOnthd;wpd; Clhf Neubahf tprhuiz 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. kPsha;thz;by; mt;thW nghJ kf;fs; kw;Wk; 

Clfq;fspd; ftdk; <u;f;fg;gl;l ,uz;L epfo;Tfs; fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.   

I. 2016.01.04 Mk; jpfjp vk;gpypgpl;batpy; xU ,isQd; 

kuzkiljy;.  

II. 2016.09.11 Mk; jpfjp `k;ghe;Njhl;ilapy; xU ,isQd; 

fhzhkw; Nghjy;.   

nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfisg; nghWg;Ngw;gjw;fhf rpNu\;l murhq;f 

cj;jpNahfj;ju;fspd; fz;fhzpg;gpd; fPo; 09 khfhz mYtyfq;fs; 

jhgpf;fg;gl;Ls;sd. khfhzg; gzpg;ghsu;fSf;F Neubahf fpilf;Fk; 

my;yJ Mizf; FOtpd; Clhf mtu;fSf;F mDg;gpitf;fg;gLk; 

Kiwg;ghLfis mtu;fs; tprhuiz nra;thu;fs;. 09 khfhz 

rigfspdJk; cj;jpNahfj;ju;fs; gw;wpa tpguk; ,izg;G 2 ,y; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

nghyP]{f;F vjpuhf Kd;itf;fg;gLk; nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfs; 

njhlu;ghf Jupj eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf Jupj miog;Gj; 

njhFjpNahd;W ,uT gfyhf nraw;gLfpd;wJ. nghJ kf;fspd; ed;ik 

fUjp 1960 vDk; FWfpa miog;G ,yf;fk; ,uT – gfy; nraw;ghl;by; 

cs;sJ. 1 MtJ ml;ltizapy; kPsha;thz;by; fpilf;fg;ngw;w nghJ 

kf;fs; Kiwg;ghLfs; rk;ge;jkhf vLf;fg;gl;l elttbf;iffspd; 

Kd;Ndw;wk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  
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ml;ltiz ,y. 1 

nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfs; tprhuizg; gpuptpd; Kd;Ndw;wk; - 2016 

 mYtyfk; 

fpilf;fg;ngw;w 

nkhj;j 

Kiwg;ghLfspd; 

vz;zpf;if 

2016 brk;gu; 31 Mk; 

jpfjpahFk;NghJ 

jPu;f;fg;gl;l nkhj;j 

Kiwg;ghLfspd; 

vz;zpf;if. 

1 jiyik mYtyfk;  186 64 

2 
Nky; khfhzk; - 

nfhOk;G  
599 153 

3 
kj;jpa khfhzk; - 

fz;b  
221 111 

4 
tlNky; khfhzk; - 

FUehfy;  
140 130 

5 njd; khfhzk; - fhyp  277 211 

6 
tl kj;jpa khfhzk; - 

mDuhjGuk;  
91 80 

7 
Cth khfhzk; - 

gJis  
127 82 

8 
rg;ufKt khfhzk; - 

,uj;jpdGup  
111 76 

9 
tl khfhzk; - 

aho;g;ghzk;  
26 20 

10 
fpof;F khfhzk; - 

kl;lf;fsg;G  
101 44 

nkhj;jk; 1879 971 

nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfs; tprhuizapd; ngWNgWfSf;fika 

jtwpiof;Fk; nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fSf;F vjpuhf Njrpa nghyP]; 

Mizf; FOtpdhy; nghUj;jkhd xOf;fhw;W eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

2016 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;l 22 xOf;fhw;W tprhuizfs; 

Muk;gpf;fg;gl;lJld;> mtw;wpy; 17 ,id Muk;g tprhuizfis 

Nkw;nfhs;tjw;fhf mDg;gpitf;fg;gl;Ls;sJ. kPsha;thz;by; mjpfsT 

vz;zpf;if Kiwg;ghLfs; Nky; khfhzj;jpy; Kd;itf;fg;gl;Ls;sJld; 

mtw;wpd; vz;zpf;if 599 MFk;. mLj;j mjpfsT Kiwg;ghLfs; kj;jpa 

khfhzj;jpy; Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. 
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xg;gPl;lstpy; Fiwe;jsT Kiwg;ghLfs; tl khfhzj;jpypUe;J 

Kd;itf;fg;gl;Ls;sJld; Aj;jj;jpw;F gpd;duhd epiyikfs; fhuzkhf 

mt;thW epfoyhk; vd mDkhdpf;fg;gLfpd;wJ. rdj; njhif mlu;j;jp 

Fiwthf ,Ug;gJk; Kiwg;ghLfs; Fiwtilaf; fhuzkhf ,Uf;fyhk;.  

nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfis jPu;f;Fk;NghJ midj;J Kiwg;ghLfSk; 

Jupjkhf tprhuiz nra;ag;gl;Ls;sjid mtjhdpf;f KbAkhf 

,Uf;fpd;wJ. Mz;bWjpapd;NghJ 971 Kiwg;ghLfs; tprhupj;J 

jPu;f;fg;gl;Ls;sJld; mJ nkhj;j Kiwg;ghLfspd; Vz;zpf;ifapy; 51.6% 

MFk;.  rpy nghJ kf;fs; Kiwg;ghLfs; rpf;fyhditfshf ,Ue;jjld;> 

mt;thwhd Kiwg;ghLfis tprhuiz nra;Ak;NghJ tu;j;jkhdp 

mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;bUe;jjd; gpufhuk; rl;l tpjpKiwfisg; gpd;gw;wp 

eltbf;if Nkw;nfhs;s Ntz;bNaw;gl;lJ. 
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4.4 jhgd kw;Wk; xOf;fhw;W eltbf;iffs; rk;ge;jkhd gpupT  

Ml;Nru;g;G> epakdk;> gjtpAau;T> ,lkhw;wk;> gjtpapy; cWjpg;gLj;jy; 

kw;Wk; Nrit ePbg;G> xOf;ff; fl;Lg;ghL kw;Wk; tu;j;jkhdpapy; 

mwptpf;fg;gl;l kw;Wk; tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;glhj 

cj;jpNahfj;ju;fis Xa;T ngwr; nra;jy; Nghd;w midj;J 

eltbf;iffs; rk;ge;jkhd nfhs;iffis jahupf;Fk; nghWg;G ,e;jg; 

gpuptplNk xg;gilf;fg;gl;bUe;jJ. tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;glhj 

cj;jpNahfj;ju;fs; (nghyP]; fhd;];lgps; gjtp Kjy; gpujk nghyP]; 

,d;];ngf;l;lu; gjtp tiu) njhlu;gpyhd mjpfhuq;fs; nghyP]; kh 

mjpguplNk xg;gilf;fg;gl;bUe;jJ. ,q;F rfy eltbf;iffSk; 

Mizf; FOtpdhy; jPu;khdpf;fg;gl;l mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; nfhs;if 

topfhl;ly;fSf;fika Nkw;nfhs;sg;gl;ld.   

tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fspd; mjhtJ cjtpg; 

nghyP]; mj;jpal;rfu; gjtp kw;Wk; mjdpYk; cau; midj;J gjtpfs; 

njhlu;ghf kw;Wk; nghyP]; epiyaq;fSf;Fg; nghWg;ghd 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; midj;J cj;jpNahfj;ju;fspdJk; 

epakdq;fs;> gjtpAau;T> ,lkhw;wk; kw;Wk; xOf;fhw;W mYty;fis 

Nkw;nfhs;tjw;fhf epWtd kw;Wk; xOf;fhw;W eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;tjw;fhf jhgd kw;Wk; xOf;fhw;W eltbf;iffs; gpupT 

Neubahf Mizf; FOTf;F trjpfis Vw;ghL nra;jJ. mj;Jld; 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l nghyP]; Nrit gjtpfis tfpf;Fk; 

cj;jpNahfj;ju;fspdhy; Kd;itf;fg;gLk; Kiwg;ghLfs; rk;ge;jhkhfTk; 

,e;jg; gpuptpdhNyNa eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.   

ml;ltiz ,y. 2  

jhgd kw;Wk; xOf;fhw;W eltbf;iffs; rk;ge;jkhd gpuptpd; Kd;Ndw;wk; - 2016  

,y

. 
tpguk; 

epfo;Tfsp

d; 

vz;zpf;if  

1 

 

xOf;fhw;W eltbf;iffs; gw;wpa gpupT  

tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fs; njhlu;ghf 

(G.O.) epYitapy; cs;s nkhj;j xOf;fhw;W 

tprhuizfspd; vz;zpf;if 

202 

I xOf;fhw;Wf; fl;lis gpwg;gpf;fg;gl;l vz;zpf;if 44 

II 
topfhl;lg;gl;Ls;s MdhYk; epiwT nra;a Ntz;ba 

xOf;fhw;W tprhuizfs; 
34 

III guPl;rpf;fg;gl;l tiuT Fw;wg; gj;jpupif vz;zpf;if   10 
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IV 
jw;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;LtUk; Muk;g tprhuizfspd; 

vz;zpf;if   
114 

2 

murpay; gopthq;fy;fSf;Fl;gl;ltu;fspilNa epthuzk; 

toq;fg;gl;ltu;fspd; vz;zpf;if 
129 

I 
epthuzk; toq;fg;gl;l Xa;T ngw;w 

 cj;jpNahfj;ju;fspd; vz;zpf;if 
05 

II 

epthuzk; mq;fPfupf;fg;gl;l MdhYk; mjid 

,ilepWj;JkhW toq;fg;gl;l ePjpkd;wf; 

fl;lisf;fika ,Jtiu epthuzk; toq;fg;glhj 

vz;zpf;if   

21 

III 
mLj;j fl;l eltbf;iff;fhf nghyP]; kh mjpguplk; 

rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s vz;zpf;if 
26 

IV 
KbTWj;Jtjw;fhf nfsut rl;l kh mjpgupd; 

MNyhridia vjpu;ghu;j;jpUf;Fk; vz;zpf;if  
75 

3 

nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fshy; Kd;itf;fg;gl;l gy;NtW 

Kiwg;ghLfs; kw;Wk; Nkd;KiwaPLfs; 

tprhupj;J Kbf;fg;gl Ntz;ba nkhj;j Kiwg;ghLfspd; 

vz;zpf;if  

147 

nghyP]; kh mjpguplkpUe;J Ntz;bf;nfhs;sg;gl;l 

mwpf;iffspd; vz;zpf;if 
132 

nghyP]; kh mjpgu; mwpf;if ngw;Wj;ju Ntz;ba 

 guprPypf;fg;gl;LtUk; tprhuizfspd; vz;zpf;if  
 15 

4 

epu;thfg; gpupT 

gjtp cau;T toq;Fjy; 

c.ngh.m. (tp.mjp.g)  

175 

c.ngh.m. (nghJ> Mz;)   

c.ngh.m. (nghJ> ngz;)   

nghyP]; mj;jpal;rfu;fs; (tp.mjp.g.) 

nghyP]; mj;jpal;rfu;fs; (nghJ> Mz;)   

nghyP]; mj;jpal;rfu;fs; (nghJ> ngz;)   

rpNu\;l nghyP]; mj;jpal;rfu; (Mz;) 

gpujpg; nghyP]; kh mjpgu;fs; (gjpy; flik mbg;gil)  

rpNu\;l gpujpg; nghyP]; kh mjpgu;fs; 

5 

gjtpAau;T kw;Wk; jpfjp Kw;gLj;jy; rk;ge;jkhf 
Kd;itf;fg;gl;Ls;s Nkd; KiwaPLfs; - tu;j;jkhdpapy; 
mwptpf;fg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fs;   

gjtpAau;T kw;Wk; jpfjp Kw;gLj;jy; rk;ge;jkhf 
Kd;itf;fg;gl;Ls;s Nkd; KiwaPLfs; rk;ge;jkhf 
elhj;jg;gl;l tprhuizfspd; vz;zpf;if 

133 

nghyP]; kh mjpgupd; mwpf;ifiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s tprhuizfspd; vz;zpf;if 
39 
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6 

tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;glhj cj;jpNahfj;ju;fs;(fdp\;l 

nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fs;)   

gjtpAau;T kw;Wk; jpfjp Kw;gLj;jYf;fhf Kd;itf;fg;gl;l 

Nkd; KiwaPLfs; rk;ge;jkhf elhj;jg;gl;l tprhuizfspd; 

vz;zpf;if  

1081 

nghyP]; kh mjpgupd; mwpf;ifiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s tprhuizfspd; vz;zpf;if 
453 

7 

,lkhw;wy; fl;lis gpwg;gpj;jy; 

tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fs;  

cjtpg; nghyP]; mj;jpal;rfu; (Mz;)    

73 

cjtpg; nghyP]; mj;jpal;rfu; (ngz;)    03 

nghyP]; mj;jpal;rfu;fs; (Mz;)    38 

nghyP]; mj;jpal;rfu;fs; (ngz;)    05 

rpNu\;l nghyP]; mj;jpal;rfu;fs; (Mz;) 55 

gpujpg; nghyP]; kh mjpgu;fs; (gjpy; flik mbg;gil) 06 

rpNu\;l gpujpg; nghyP]; kh mjpgu;fs; 09 

8 Gjpa epiyag; nghWg;gjpfhupfis (OICC)  epakdk; nra;jy;  77 

9 

ehdhtpj tplaq;fs; 
 

gjtpapy; cWjpg;gLj;jy; (tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;gl;l 

cj;jpNahfj;ju;fs; )  
108 

Xa;T ngwy;fs;  48 

xg;ge;j mbg;gilapyhd epakdq;fs;  13 

kUj;Jtf; fhuzq;fs; kw;Wk; kPz;Lk; Nritapy; 

mku;j;Jjy; mbg;gilapy; epakdk; > Xa;T ngwr; nra;jy;  
03 

jdpg;gl;l ntspehl;L tpLKiw toq;Fjy;  10 

tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fspd; gy;NtW 

Nkd;KiwaPLfs; 
83 

tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;glhj cj;jpNahfj;ju;fspd; 

Nkd;KiwaPLfs; 
108 

10 
epiyag; nghWg;gjpfhupfis njupT nra;tjw;fhf Gs;spfis toq;Fk; 

Gjpa eilKiwia mwpKfQ; nra;jy; 

11 
fdp\;l nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; gjtpAau;T eilKiw rk;ge;jkhf 

jpUj;jk; Nkw;nfhs;sy; 

12 
gpujpg; nghyP]; kh mjpgu;fisj; njupT nra;tjw;fhf ,Jtiu 

gad;gLj;jpa Gs;sp toq;Fk; eilKiwapy; jpUj;jk; Nkw;nfhs;sy; 
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13 

Ml;Nru;g;G kw;Wk; gjtpAau;T eilKiwapy; jpUj;jk; Nkw;nfhs;sy; 

,yq;if nghyP]; Nritapd; tu;j;jkhdpapy; mwptpf;fg;gl;l 

cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf (cjtpg; nghyP]; mj;jpal;rfu; gjtp Kjy; gpujpg; 

nghyP]; kh mjpgu; gjtp tiu) Ml;Nru;g;G kw;Wk; gjtpAau;T 

eilKiwapy; jpUj;jk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

14 

cau; ePjpkd;wj;jpy; mbg;gil cupikfs; njhlu;ghd tof;Fj; jhf;fy; 

nra;jpUe;j 61 cj;jpNahfj;ju;fSf;F jiyik nghyP]; gupNrhjfu; 

gjtpapypUe;J cjtpg; nghyP]; mj;jpal;rfu; gjtp tiu gjtpAau;T 

toq;Ftjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO Clhf jahupf;fg;gl;l msTNfhy;fspd; 

mbg;gilapy; fPo; Fwpg;gplg;gLk; gjtpfSf;fhd gjtpAau;T toq;FkhW 

FOtpdhy; nra;ag;gl;bUe;j gupe;Jiuapd; mbg;gilapy; nghyP]; kh 

mjpgUf;F MNyhrid toq;fg;gl;lJ. 

 nghyP]; fhd;];lgps; gjtpapypUe;J nghyP]; rhu;[d; gjtp 

tiu;  

 ngz; nghyP]; fhd;];lgps; gjtpapypUe;J ngz; nghyP]; 

rhu;[d; gjtp tiu;  

 nghyP]; fhd;];lgps; rhujp gjtpapypUe;J nghyP]; rhu;[d; 

rhujp gjtp tiu;   

 nghyP]; rhu;[d; rhujp gjtpapypUe;J cg nghyP]; 

gupNrhjfu; Nghf;Ftuj;J gjtp tiu ;  

 ngz; nghyP]; rhu;[d; gjtpapypUe;J ngz; cg nghyP]; 

gupNrhjfu; gjtp tiu ;  

 nghyP]; rhu;[d; rhujp gjtpapypUe;J nghyP]; gupNrhjfu; 

gjtp tiu ;   

 cg nghyP]; gupNrhjfu; nghyP]; gupNrhjfu; gjtp tiu ; 

  kw;Wk; ngz; cg nghyP]; gupNrhjfu; gjtpapypUe;J ngz; 

nghyP]; gupNrhjfu; gjtp tiu ;    

15 

rpNu\;l nghyP]; mj;jpal;rfu; gjtpapy; (SSPP) ,Ue;J gpujpg; nghyP]; kh 

mjpgu; gjtp (DIGG) tiuapyhd gjtpAau;T rk;ge;jkhf Gs;spfis 

toq;Fk; eilKiwnahd;iw Neu;Kfg; guPl;ir rigf;fhfj; jahupj;jy; 

16 

cau; ePjpkd;wj;jpy; kw;Wk; Vida ePjpkd;wq;fspy; (AAT) 

tprhupf;fg;gltpUf;Fk; 18 tof;Ffs; njhlu;ghf nfsut rl;l kh 

mjpgUf;F kjpg;gha;T kw;Wk; gupe;Jiufis rku;g;gpj;jy;.  

17 

,yq;if nghyP]pd; cjtpr; Nritfspy; gzp GupAk; njhopy;rhu; gzpahl; 

njhFjp cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fspd; 

Ml;Nru;g;G kw;Wk; gjtp cau;T njhlu;ghf epyTk; gpur;rpidfis 

jPu;g;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. 

18 
nghyP]; epiyaq;fspd; nghWg;gjpfhupfSf;fhd nraw; jpwd; kjpg;gPl;L 

eilKiwnahd;iwj; jahupj;jy; 
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4.5  nfhs;if> rl;lk; kw;Wk; Nkd;KiwaPl;Lg; gpupT  

gzpg;ghsu; xUtu; ,e;jg; gpupTf;F nghWg;ghf ,Ug;gJld;> gpuptpd; 

mYty;fis Nkw;nfhs;tjw;fhf 04 cjtpg; gzpg;ghsu;fspd; cjtp 

toq;fg;gLfpd;wJ. ,e;jg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mYty;fshtd: 

i. nghyP]; Nrit> nghJ kf;fs; - nghyP]{f;fpilNa 

njhlu;Gfis Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk;> nghyP]; 

cj;jpNahfj;ju;fspd; gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;Fk; Gjpa 

nfhs;if uPjpapyhd nraw;ghLfs;> nfhs;if jahupj;jy;> 

nraw;gLj;jy; kw;Wk; xUq;fpizj;jy;  

ii. mjpfhu xg;gilg;G> rl;l xOq;F tpjpfis ,w;iwg;gLj;jy; 

Nghd;w rl;lj;Jiwg; gpupTfSld; njhlu;Gila 

mYty;fis epiwNtw;wy;. 

iii. Njrpa nghyP]; Mizf; FOit jhgpj;j fhyg; gFjpf;Fs; 

Mizf; FOTf;F fpilf;fg;ngw;w  MdhYk; tprhupj;J 

Kbf;fg;glhj Nkd;KiwaPLfs; rk;ge;jkhf kw;Wk; gzpia 

tpl;Lr; nry;yy; kw;Wk; xOf;fhw;W Mizfs; rk;ge;jkhf 

nghyP]; kh mjpguhy; vLf;fg;gLk; jPu;khdq;fSf;F vjpuhf 

nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fshy; Kd;itf;fg;gLk; Nkd; 

KiwaPLfs; rk;ge;jkhf eltbf;if Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; 

AAT ,y; kw;Wk; ghuhSkd;w nghJ kDf; FOtpd; 

Kd;dpiyapy; Mizf; FOit gpujpepjpj;Jtg;gLj;jy;. 

mbg;gil cupikfs; kw;Wk; uPl; tpz;zg;gq;fs; rk;ge;jkhf 

nfsut rl;l kh mjpgUld; fye;Jiuahlg;gl;lJ.  

2016 Mz;by; gpuptpd; Clhf epiwNtw;wg;gl;l Kf;fpa nghWg;Gf;fs; 

1. nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd ,lkhw;wy; nfhs;ifia 

jahupj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jy;. 

2. nghyP]; kh mjpgUf;F kw;Wk; Vida rpNu\;l nghyP]; 

cj;jpNahfj;ju;fSf;F mjpfhuq;fis xg;gilf;Fk; tu;j;jkhdp 

mwptpj;jiy gpufldg;gLj;jy;  

3. Nkd;KiwaPLfs; eilKiwr; rl;lq;fs; rk;ge;jkhd tu;j;jkhdp 

mwptpj;jiy gpufldg;gLj;jy;. 

4. jpl;lq;fis jahupg;gjw;fhf 450 nghyP]; epiyaq;fspy; kdpj 

kw;Wk; ngsjPf tsq;fs; rk;ge;jkhd jfty;fisr; Nrfupg;gjw;fhf 

tpupthd fzf;nfLg;nghd;iw Nkw;nfhs;sy;. 
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5. Ie;J mq;fj;jtu;fisf; nfhz;l FOnthd;wpd; Clhf fdp\;l 

nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; gjtp cau;T eilKiwia 

jahupj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jy;. 

6. nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fspd; Nkd; KiwaPLfs; njhlu;ghd 

tprhuizfs; rigf;F gupe;Jiufis Kd;itg;gjw;fhf 20 

Nkd;KiwaPl;Lg; gFg;gha;thsu;fs; kw;Wk; 05 cj;jpNahfj;ju;fis 

<LgLj;jy;.  

7. nghyP]; kWrPuikg;G : ,yq;ifapy; nghyPi] kWrPuikj;jy; 

rk;ge;jkhf fw;gjw;fhf gpuhe;jpa fw;if ikak;> rl;lKk; xOq;Fk; 

kw;Wk; njw;F mgptpUj;jp mikr;R kw;Wk; ,yq;if nghyP]pd; 

xj;Jiog;Gld; njw;fhrpahtpy; vjpu;fhy nfhs;iffisj; jahupj;jy; 

njhlu;ghd ru;tNjr khehL 2016 xf;Nlhgu; 4 – 6 

tiuelhj;Jtjw;fhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,e;j 

khehl;bw;fhd epjp kw;Wk; njhopy;El;g cjtpia epWtdk; UNDP 

toq;fpaJ. 

8. rl;lKk; xOq;Fk; kw;Wk; njw;F mgptpUj;jp mikr;rpdhy; 

mwpKfQ; nra;ag;gl;l nghyP]; kWrPuikg;Gf;fhf gpupj;jhdpa 

murhq;fj;jpd; cjtpapd; fPo; kWrPuikg;G nghjpnahd;W 

jahupg;gjw;F Kidg;ghd gq;Nfw;gpd; Clhf xj;Jiog;G 

toq;fg;gl;lJ.      

9. nghyP]; gy;fiyf;fofnkhd;iw jhgpg;gjw;fhf rl;lKk; xOq;Fk; 

kw;Wk; njw;F mgptpUj;jp mikr;R kw;Wk; ,yq;if nghyP]pd; 

Clhf vLf;fg;gl;l nraw;ghLfSf;F xj;Jiog;ig toq;Fjy;. 

10. ,yq;if nghyP]{f;F tpupthd jhgd uPjpapyhd gFg;gha;nthd;iw 

Nkw;nfhs;tjw;fhf Fwpg;G tpjpKiwfis(Terms of Reference) 

 jahupj;jy;. 

11. tu;j;jkhdpapy; gpuRupg;gjw;fhf Nkd;KiwaPl;L nray;Kiwald; 

njhlu;ghd eilKiw tpjpfspy; jpUj;jk; Nkw;nfhs;tjw;fhd 

tiuit jahupj;jy;. 

12. tu;j;jkhdpapy; gpuRupg;gjw;fhf nghyP]; cj;jpNahfj;ju;fSf;F / 

nghyP]; gilazpf;F vjpuhf nghJ kf;fspdhy; Kd;itf;fg;gLk; 

Kiwg;ghLfis tprhuiz nra;jy; njhlu;ghd eilKiw 

tpjpfspy; jpUj;jk; Nkw;nfhs;sy;. 
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13. 2016 Mk; Mz;by; gjtpia tpl;Lr; nry;yy; njhlu;ghd 

Nkd;KiwaPLfs; rk;ge;jkhf vLf;fg;gl;l jPu;khdq;fs; 4 Mk; 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 

ml;ltiz ,y. -4 

Nkd;KiwaPl;L nraw;ghLfs; – Kd;Ndw;w mwpf;if  - 2016 

nghyP]; kh 
mjpgupd; 
fl;lisfSf;F 
vjpuhf 
Kd;itf;fg;gl;Ls;
s Kiwg;ghLfs 

1 MtJ 
fhyhz;L 

2 MtJ 
fhyhz;L 

3MtJ 
fhyhz;L 

4 MtJ 
fhyhz;L 

 

DISC VOP DISC VOP DISC VOP DISC VOP 

Nkd; KiwaPL 
  B/F 

1085 619 1367 1408 1327 1501 1357 1480 

Gjpa Nkd; 
KiwaPLfs; 

297 832 154 231 79 97 115 108 

vLf;fg;gl;l 
jPu;khdq;fs; 

15 43 194 138 49 118 184 160 

PSC/NPC 

fl;lisfSf;F 
vjpuhf 
Kd;itf;fg;gLk; Nkd; 
KiwaPL: 

1 MtJ 
fhyhz;L 

2 MtJ 
fhyhz;L 

3MtJ 
fhyhz;L 

4 MtJ 
fhyhz;L 

 

AAT B/F 212 215 231 243 

AAT New 9 18 18 44 

tprhuizfs; epiwT 
nra;ag;gl;lJ 

6 2 6 10 

kjpg;gha;T/vOj;J 
%y rku;gpg;G 

26 20 28 28 

tof;F tprhuiz/ 
fl;lisfSf;F 
rKfksj;jy; 

35 40 31 60 

(,)nghyP]; 
cj;jpNahfj;ju;fshy; 
G+u;j;jp nra;ag;gl;l 
mbg;gil cupikfs; 
kw;Wk; uPl; 
tpz;zg;gq;fs; 

1 MtJ 
fhyhz;L 

2 MtJ 
fhyhz;L 

3MtJ 
fhyhz;L 

4 MtJ 
fhyhz;L 

SC/CA tof;Ffs; B/F 68 103 110 116 

SC/CA  Gjpa 
tof;Ffs; 

35 7 6 12 

rl;l kh mjpguplk; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s 
kjpg;gha;Tfs; 

5 7 6 2 
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kdpj cupikfs; 

Mizf; FOtpdhy; 

rku;g;gpf;fg;gl;l 

Nkd;KiwaPLfs; / 

kDf;fs;. 

1 MtJ 

fhyhz;L 

2 MtJ 

fhyhz;L 

3MtJ 

fhyhz;L 

4 MtJ 

fhyhz;L 

ngwg;gl;l kDf;fspd; 

vz;zpf;if 
- - - 8 

epthuzk; 

toq;fg;gl;l 

vz;zpf;if 

- - - 3 

tprhuiz 

elhj;jg;gl;L epiwT 

nra;ag;gltpUf;Fk; 

vz;zpf;if 

- - - 5 

nghJ kDf; 

FOtpdhy; 

rku;g;gpf;fg;gl;l 

Nkd;KiwaPLfs; / 

kDf;fs;. 

1 MtJ 

fhyhz;L 

2 MtJ 

fhyhz;L 

3MtJ 

fhyhz;L 

4 MtJ 

fhyhz;L 

ngwg;gl;l kDf;fspd; 

vz;zpf;if 
- - - 25 

epthuzk; 

toq;fg;gl;l 

vz;zpf;if 

- - - 10 

tprhuiz 

elhj;jg;gl;L epiwT 

nra;ag;gltpUf;Fk; 

vz;zpf;if 

- - - 15 

ghuhSkd;w 

MizahsuplkpUe;J(

xk;Gl;];kd;) 

ngwg;gl;l 

Nkd;KiwaPLfs; / 

kDf;fs;. 

1 MtJ 

fhyhz;L 

2 MtJ 

fhyhz;L 

3MtJ 

fhyhz;L 

4 MtJ 

fhyhz;L 

ngwg;gl;l kDf;fspd; 

vz;zpf;if 
- - - 4 

epthuzk; 

toq;fg;gl;l 

vz;zpf;if 

- - - 1 

tprhuiz 

elhj;jg;gl;L epiwT 

nra;ag;gltpUf;Fk; 

- - - 3 
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vz;zpf;if 

,izg;G - 01  

Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

2016 Mz;bw;fhd nryT mwpf;if 

tplaf; 
FwpaPL 

tpguk; 

2016 
Mz;bw;fhd 
mq;fPfupf;fg;
gl;l kjpg;gPL 

jpiwNrupap
dhy; 

mq;fPfupf;fg;
gl;l 

Nkyjpf 
xJf;fPLfs; 

ep.gp.66 
,d; gb 
khw;wy 

mq;fPfupf;f
g;l;l 

nkhj;j 
xJf;fPLfs; 

2016 Mk; 
mz;bw;fh
d nkhj;j 
nrytpdk; 

% 

 
kPz;nlOk; 
nrytpdk;  

46,750,000 39,050,000 - 85,800,000 82,632,466 96 

 
MSf;fhd 
Ntjdhjpfs;       

1001 rk;gsk; 8,700,000 7,700,000 
 

16,400,000 16,169,477 99 

1002 

Nkyjpf Neu 
Ntiy> 
tpLKiw 
jpdf; 
nfhLg;gdT 

250,000 
  

250,000 236,239 94 

 
Vida 
gbfs;       

1003 
11 jpul;L 
epjpak;  

14,000,000 7,200,000 
 

21,200,000 19,872,236 94 

1003 
21 tpNrl 
rl;l 
Nritfs;  

3,400,000 7,100,000 
 

10,500,000 10,239,176 98 

 
gpuahzr; 
nryTfs;        

1101 cs;ehl;L 100,000 
 

50,000 150,000 148,177 99 

1102 ntspehl;L 100,000 
 

(100,000) - 
  

 
toq;fy;fs;  

      

1201 

vOJ 
nghUl;fs; > 
mYtyfj; 
Njitfs;  

350,000 400,000 30,000 780,000 760,217 97 

1202 vupnghUs; 500,000 1,200,000 
 

1,700,000 1,456,610 86 

1203 
czT> 
rPUilfs;  

30,000 
 

(14,000) 16,000 16,000 100 

 
guhkupg;Gr; 
nryT        

1301 thfdq;fs; 300,000 550,000 
 

850,000 846,260 100 

1302 
,ae;jpu 
rhjdq;fs; 
nghUj;Jjy; 

250,000 
 

(71,265) 178,735 172,949 97 

1303 
fl;blk; 
kw;Wk; 
mikg;Gf;fs 

50,000 
 

(44,735) 5,265 5,265 100 
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Nritfs; 

      
1401 Nghf;Ftuj;J 600,000 2,400,000 

 
3,000,000 2,857,420 95 

1402 
jghy;> 
njhiyj;njh
lu;G  

800,000 600,000 
 

1,400,000 1,397,302 100 

1403 kpd;rhuk;> ePu; 3,000,000 2,400,000 
 

5,400,000 5,169,676 96 

1404 
thlif > 
tupfs;  

10,000,000 7,900,000 
 

17,900,000 17,415,499 97 

1405 Vidait 4,000,000 1,600,000 
 

5,600,000 5,424,670 97 

 
khw;wy;fs; 

      

1506 
Mjf; flDk; 

tl;bAk; 
320,000 

 
150,000 470,000 445,293 95 

 
%yjdr; 
nrytpdk;  

850,000 2,200,000 
 

3,050,000 2,721,528 89 

 

%yjr; 
nrhj;Jf;fs; 
Gduikg;Gk;> 
Nkk;gLj;jYk 

      

2002 
,ae;jpu 
rhjdq;fs; 
nghUj;Jjy; 

50,000 
 

26,500 76,500 65500 86 

2003 thfdq;fs; 150,000 
  

150,000 
 

0 

 
  

      

 

%yjdr; 
nrhj;Jf;fis 
RtPfupj;jy;  

      

2101 thfdq;fs; 
   

- 
  

2102 
jsghlq;fs; > 
mYtyf 
cgfuzq;fs;  

 
500,000 12,000 512,000 503945 98 

2103 
,ae;jpu 
rhjdq;fs; 
nghUj;Jjy; 

500,000 1,700,000 
 

2,200,000 2040583 93 

 
  

      

 
Mw;wy; 
tpUj;jp       

2401 
gapw;rpfs;> 
Mw;wy; 
tpUj;jp 

150,000 
 

(38,500) 111,500 111500 100 

 
  

      

 
nkhj;jk;  47,600,000 41,250,000 - 88,850,000 85,353,994 96 
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,izg;G  II 

Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; khfhz cj;jpNahfj;ju;fspd; ngau;fs;> 

Kftupfs; kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs;  

 

khfhz cj;jpNahfj;ju;fspd; ngau; kw;Wk; 
mYtyf Kftup 

ngau; njh.Ng.,y. 

gzpg;ghsu; (PCID)  R 29, 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr Qhgfhu;j;j khehl;L 

kz;lg tsT> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij>  

nfhOk;G  07 

jpU. lg;.V.B.gP.yf;\;kd; 0115107725 

gzpg;ghsu; (Nky; khfhzk; - nfhOk;G)  R 29, 

Njrpa nghyP]; Mizf; FOtpd; Nky; khfhz 

mYtyfk;> 

Gnshf; ,y. 9, 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr Qhgfhu;j;j khehl;L 

kz;lg tsT> 

ngsj;jhNyhf;f khtj;ij>  

nfhOk;G  07 

jpU. V.[P.ju;kjhr 0115107730 

gzpg;ghsu;   (tl khfhzk; - aho;g;ghzk;), 

tl khfhz mYtyfk;> 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

khtl;l nrayfk;> 

aho;g;ghzk;. 

fyhepjp. Nf. jpahfuh[h 0215107722 

gzpg;ghsu; (tl kj;jpa khfhzk; - mEuhjGuk;), 

tl kj;jpa khfhz mYtyfk; 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

khtl;l nrayfk;>  

mEuhjGuk;. 

jpU. Nf.gP. n`l;bMur;rp 0255107722 

gzpg;ghsu;    (njd; khfhzk; - fhyp)> 

njd; khfhz mYtyfk; 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

khtl;l nrayfk;> KjyhtJ khb>  

fhyp. 

jpU. gP.vr;.tpkyuj;d 0915107722 

gzpg;ghsu; (kj;jpa khfhzk; - fz;b)> 

kj;jpa khfhz mYtyfk; 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

khtl;l nrayfk;> 

fz;b. 

 

jpU.Nf.nff;Fye;ju 0815107722 
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khfhz cj;jpNahfj;ju;fspd; ngau; kw;Wk; 

mYtyf Kftup 
ngau; njh.Ng.,y. 

gzpg;ghsu;   (rg;ufKt khfhzk; - ,uj;jpdGup)> 

rg;ufKt khfhz mYtyfk; 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

khtl;l nrayfk;> Gjpa efu;>  

,uj;jpdGup. 

jpU. gP. nfhbJtf;F 0455107722 

gzpg;ghsu;   (Cth khfhzk; - gJis)> 

Cth khfhz mYtyfk;> 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

gpujp gpujk nrayhsu; mYtyfk;> 

gJis 

jpU.uP.vk;.lg;.njd;dNfhd; 0555107722 

gzpg;ghsu;   (tlNky; khfhzk; - FUehfy;)> 

tlNky; khfhz mYtyfk;> 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

miw ,y.08> 3 Mk; khb> 

tPtu;]; nrhgpq; fk;g;nsf;];> ,y. 04> kp`pe;J 

khtj;ij>  

FUehfy;. 

jpU.lg;.vk;.[atu;jd 0375107722 

gzpg;ghsu;   (fpof;F khfhzk; - kl;lf;fsg;G)> 

fpof;F khfhz mYtyfk; 

Njrpa nghyP]; Mizf; FO 

gpuNjr nrayfk;> 

kz;Kid (tlf;F)>  

kl;lf;fsg;G 

jpU.V. utPe;jpuz; 0655107722 
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VISION 

A safe, secure and peaceful society through a credible, 

independent and professional police service. 

 

 

 

MISSION 

To transform Sri Lanka Police into an efficient, transparent 

and responsive service that upholds human rights, ensures 

public accountability and adheres to Rule of Law. 

 

 

 

Values 

Independence 

Integrity 

Accountability 

Collaboration 

Continuous learning 

Creativity 
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1.  General Overview of the Commission 

2016, the year under review, is the first year of newly constituted National Police 

Commission (NPC), which commenced work on 14th October 2015.  In the year 

2015, the new NPC functioned only a two and half months and initial working 

arrangements were made. In the year 2016, NPC took progressive actions despite 

hurdles of in respect of both physical and non – physical resources. The NPC 

engaged in establishment of necessary institutional structures with human and 

other resources required for the discharge of its functions.  

The NPC designed the internal set up of the Secretariat within the Commission 

and recruited staff necessary to carry out functions under the constitutional 

mandate during the first few months. The formulation of Vision, Mission, and 

Values of the Commission according to the mandate took place during this period. 

The NPC has established a stakeholder network with the participation of the Sri 

Lanka Police, (SLP) the Ministry of Law and Order and Southern Development 

and various other governmental and non-governmental organizations that are 

directly or indirectly connected with law enforcement. As winning the confidence 

of the public and other stakeholders was necessary more weightage was given to 

provide information on various initiatives taken and interventions that were 

planned. These plans encompassed measures to enhance police- public relations, 

public consultation process for greater transparency, public forum sessions and 

stakeholder participation for a quality and efficient service to the public.  

The Annual Report 2016 provides information about activities and their 

performance during the period under review in order to create a people - friendly 

police service in the best interest of the public.  Accordingly, the NPC put forward 

its broad goals and objectives to ensure the achievement of principles of good 

governance. In this context, the NPC believed that the co-operation of its 

committed staff, the Police, public and the other key stakeholders could work 

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

the credibility of the NPC and the SLP. 
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2. Composition of the Commission -2016 

Chairman: 

Professor S.T. Hettige 

Emeritus Professor of Sociology, University of Colombo 

Commission Members:  

Mr. P H Manatunga 

Attorney-at-Law  

Mrs. Savithri D Wijesekare 

Attorney-at-Law  

Mr. B A Jeyanathan 

Former Deputy Inspector General of Police  

Mr. Y L M Zawahir  

Formerly of Sri Lanka Foreign Service, Former Ambassador 

Mr. Thilak Collure 

Formerly of Sri Lanka Administrative Service,  

Former Secretary of a Cabinet Ministry  

Mr. Frank de Silva.  

Former Inspector General of Police 

Secretary:  

Mr. N Ariyadasa Cooray 

Formerly of Sri Lanka Administrative Service 

Former acting Secretary of the Public Service Commission 
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3. Powers & Functions of the Commission 

Powers of the NPC according to Article 155G. (1) (a) of the 19th Amendment 

to the Constitution are as follows: 

1.  The appointment, promotion, transfer, disciplinary control and dismissal 

of police officers other than the Inspector-General of Police.  

2.  The Commission shall establish procedures to entertain and investigate 

public complaints and complaints of any aggrieved person made against a 

police officer or the police service and provide redress as provided by law. 

The Commission shall, in consultation with the Inspector-General of Police, 

provide for and determine all matters regarding police officers, including:-  

A  The formulation of schemes of recruitment, promotion and transfers, 

subject to any policy determined by the Cabinet of Ministers pertaining to 

the same; 

B  Training and the improvement of the efficiency and independence of the 

police service;  

C The nature and type of the arms, ammunition and other equipment 

necessary for the use of the National Division and the Provincial 

Divisions; and  

D  Codes of conduct and disciplinary procedures.  

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

such functions and duties as are vested in it under Appendix I of List I contained 

in the 9th Schedule to the Constitution.  

4. Divisions and Units established in the Commission 

In order to exercise the above mentioned powers and related functions, NPC has 

established the following functional divisions and units each of which has a 

unique function to fulfill. 

1. Administration, Research and Development Division* 

2. Accounts Division 

3. Establishment and Disciplinary Division 

4. Policy, Legal & Appeals Division 

5. Public Complaints Investigation Division 



66 
 

Under the Administration, Research & Development Division, three different sub 

units have been established viz:  

A Research and Development Unit 

B Media Unit 

C Information & Communication Technology Unit 

4.1. Administration, Research and Development Division (ARDD) 

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

and managing human resources of the NPC and recruitment and training of staff. 

Secondly, it has to take care of day to day administrative matters of the staff and 

procurement of supplies. The NPC draws staff from the government services, 

such as Sri Lanka Administrative Service, Sri Lanka Accountants’ Services and 

Public Management Assistants’ Service. Officers such as Media Officer and 

Investigation Officers have been directly recruited.  Due to non availability of 

staff to be deployed through the Ministry of Public Administration, recourse has 

been made to obtain services of experienced retired public servants on contract 

basis under the provisions of Public Administration Circular 09/2007. 

4.1.1. Media Unit  

The Media Unit was responsible for all media relations and documentation of the 

NPC. Media unit forwarded media reports to the NPC on a weekly basis and work 

on a daily basis for maintaining media relations with the electronic and print 

media. It also issued press releases and organized media conferences to make the 

public and police officers aware of the work of the Commission. 

4.1.2. Information & Communication Technology Unit  

Information & Communication Technology development activities were carried 

out by this Unit during the year 2016.  Information and Communication 

Technology Development activities were carried out by the above Unit, resulting 

in steps being taken to upgrade the NPC web site to be a user- friendly one with 

the financial support of UNDP.  In addition, maintenance and upgrading of 

hardware and software of the NPC was also done by this unit.  

4.1.3. Research and Development Unit (RDU)  

The RDU Unit is the most recent Unit added to the NPC during the year under 

review, functioned under the Administration Division as a separate unit. The main 
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functions of the RDU Unit are planning, organizing, implementing, monitoring 

and evaluation of newly initiated programmes of the NPC. Key strategic and 

thrust areas of the Commission have been entrusted to this Unit. On the direction 

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

other stakeholders to obtain their views for identification of areas for policy 

initiatives. Steps have been taken to consult various stakeholders on key policing 

and related issues that come under the purview of several functional divisions of 

the Police such as Traffic, Environmental protection, Community Policing and 

Tourist Police etc. 

Activities that are already been undertaken during the period under review are as 

follows. 

 More than 70 additional staff members were recruited during the 

period under review for various divisions to carry out their assigned 

functions. 

 Development of the NPC’s website updating it regularly. 

 Preparation of the Strategic Plan for 2016-2018 and Action Plan for 

year 2016.  

 Discussions have been held to initiate Inter Institutional Action on 

Law and Order issues with the IGP, Secretary, Ministry of Law and 

Order and Southern Development and officials of more than 20 

other government institutions.  

 A discussion was held with the Secretaries of relevant Ministries to 

draw up a plan for an inter-institutional action plan. More than 15 

Secretaries including Ministry of Defence, Ministry of Law and 

Order and Ministry of Southern Development, Public 

Administration and Ministry of Home Affairs, participated in this 

discussion. 

 Discussions were held with the following International donor 

agencies with a view to obtaining assistance for implementation of 

the development programmes identified in the NPC’s Strategic Plan 

for improving the efficiency of the police service. Participants were 
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A  United Nation Development Programme UNDP 

B International Organization for Migration (IOM) 

C The Asia Foundation 

D United States Agency for International Development 

(USAID) 

E Ceylon Chamber of Commerce.  

 Further discussions and consultations were held during this period to 

help impress upon the stakeholders. Besides the SLP, many other 

institutions contribute to law enforcement in the country. The 

importance of developing a collaborative working culture involving 

various institutions responsible for law enforcement in many areas 

of the public life was recognized. 

Some of the identified areas for collaborative action were as follows. 

 Road safety and prevention of road accidents 

 Prevention of alcohol and drug abuse 

 Protection of children and women 

 Prevention of Child Abuse and offences against women. 

 Ensuring public security and strengthening of Community policing 

 Crime prevention 

 Promoting police welfare 

  Crowd and public order  management 

Following steps were taken by this division to improve the efficiency and the 

independence of the police service. 

 Introduction of a new Code of Ethics for police officers and its 

implementation. 

 Developing a programme to identify problems faced by Tourists 

Police and Environmental Police to minimize complaints. 

 Proactive steps were taken to address the grievances of the police 

women.  
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 A collaborative mechanism was put in place with the Ministry of 

Law and Order and Southern Development to address the long 

standing welfare problems of police officers belonging to all ranks. 

 Identification of issues of Traffic Police with a view to minimizing 

traffic accidents.  

 Initial discussions were held on Implementation of an environmental 

project for the elimination of pollution of the Kelani River from 

Mutwal to Avissawella on 11.11.2016. Chairman, Secretary and 

Senior Staff of NPC, Senior police officers participated in this 

discussion.          

 A discussion was held for the improvement of training in the second 

language for police officers on 30.12.2016. Commissioner of 

Official Languages Members and senior staff of NPC attended in 

this discussion.   

 Conduct of two awareness programmes on the Code of Ethics for 

police officers in the Katana Police Academy on 07.12.2016 and 

14.12.2016. 

 Discussion to resolve gender related issues faced by women police 

officers in the SLP on 12.10.2016 

 Discussion was held to improve the Tourist Police Division on 

18.11.2016. Acting Chairman, Members of the NPC, 

Secretary/NPC, and Senior Staff members of NPC, Director, 

Tourisms Development Authority and Officers of the Tourist Police 

participated. 

 A Discussion was held on 18.11.2016 for improvement of Traffic 

Police Division. Chairman & members of the   NPC, Secretary and 

senior staff of NPC & Director of Traffic Police Division 

participated in this discussion.  

 Discussion was held on 09.12.2016 to obtain funds for the 

development of Children & Women’s Bureau of the SLP.   

Members, Secretary & senior staff of the NPC, representatives of 

the USAID attended the meeting. 
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The following initiatives were planned and implemented by the NPC during the 

year 2016 in order to enhance the quality of services delivered by the Police to the 

public. 

i. Strategic Plan for NPC -  2016-2018  

The NPC prepared a three year Strategic Plan for the Commission.  

ii. Organizational Analysis for the SLP  

During the 150 year history of the Police Department, no systematic 

organizational analysis carried out except ad-hoc changes made 

from time to time. The NPC proposed structural changes to be made 

in the SLP after a comprehensive organizational analysis. Steps 

were taken to undertake a comprehensive organizational analysis for 

the first time in respect of the SLP of its 150 years of history. A 

committee prepared Terms of Reference (TOR) and the 

Commission expected to appoint an expert team to undertake the 

analysis. This analysis was expected to facilitate the necessary 

organizational reforms in the SLP. 

iii. Welfare of Police Personnel  

NPC intended to improve the efficiency of Police officers in all 

ranks by enhancing the welfare of them, with particular attention to 

working conditions and occupational health.  

iv. Establishment of a Data Management System (DMS) 

NPC planned to own a comprehensive DMS in all areas of operation 

of the police Service such as police stations, police divisions etc., 

and this was expected to be linked with the data bases of the SLP 

where necessary and desirable. 

v. Public Consultations for transparent policing 

NPC planned to hold public consultations on various issues on 

policing such as crime, crime prevention, child abuse, public 

complaints investigation procedure in Colombo and other regions of 

the country as this process was first step of promoting transparent 

policing and obtaining public views on policy planning.  
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vi. Inter-institutional Collaboration 

As law enforcement is closely interconnected with diverse sectors 

such as education, roads, employment, transport, social welfare, 

housing, local government and health, interventions with the help of 

related agencies was found to be definitely more important than 

police action. In other words, there was a need to adopt a 

collaborative approach to dealing with policy development to 

facilitate interventions at the institutional level. NPC with a wider 

understanding of the issues felt the need to come up with an 

integrated National Plan of Action to improve various aspects of 

police related work. Concrete, practical and integrated inter-

institutional actions were felt as needed to resolve many problems 

for sustainable human wellbeing.  

vii. Co-operation with other Independent Commissions 

 NPC envisaged initiating a dialogue with other Independent 

Commissions of which functions were relevant to the NPC. 

Accordingly, NPC expected to invite representatives of Human 

Rights Commission, Elections Commission, Audit Commission and 

the Public Service Commission for exchange of ideas. 

viii. Revamping Specialized Police Divisions 

NPC envisaged revamping the following Specialized Divisions in 

the Police to strengthen the efforts towards prevention of crime and 

to enhance the services provided by each of these divisions.  

 Tourist Police 

A large number of tourists visit the country every year. 

Providing proper guidance to them and a safe and secure 

environment is vital for the development of the tourist 

industry in the country. NPC accepted the need for special 

attention to Tourist Police.   

 Children & Women Bureau  

Provision of protection to children and women is generally a 

responsibility of the Police.  However NPC felt there was a 

need to further improve these programs in view of rapid 
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increase of insecurity for them with the cultural 

transformation brought about by the globalization and 

information technology related developments.  

ix Improvement of service - delivery capacity of the Police Stations  

The Police station is the key institution that is responsible for public 

security whether it is in rural areas or urban areas in the country. All 

social and economic activities of the people can only be securely 

carried out if a safe and secure environment is ensured by the police. 

As such, Officer in Charge of the Police Station plays the key role in 

guiding the police for the wellbeing of the people.  

NPC believing that the Police Station, the key institution that should be 

strengthened as an efficient and effective institution to achieve both crime 

prevention and prosecuting criminals.  NPC planned to introduce tools such as 

Performance Audit to achieve effectiveness and efficiency of the Police service 

delivery. 

Social Audit was identified as another tool the NPC could use to receive 

responsiveness and participation of the people. 
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4.2 Finance Division 

This Division of the NPC performed functions of maintaining accounts and other 

related activities according to Financial Regulations during the year under review, 

constantly dealing with the General Treasury to draw funds from the Consolidated 

Fund necessary for proper functioning of the NPC.  Management of funds and 

control of expenses, supply of inventory items, office equipment and stationary 

for the head office and 9 provincial offices were handled by this division. It was 

also responsible for payment of salaries, wages and other types of payments to 

various categories of employees of the Commission. The Commission envisaged 

strengthening this division with the commencement of implementing and 

monitoring of donor assisted projects.  The financial position of the year 2016 is 

shown in the Annex I.  
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4.3  Public Complaints Investigation Division (PCID)  

Public complaints investigation, is a key function of the NPC entrusted to it under 

the Constitution.  Discussions have been held to establish procedures for 

investigating complaints made by the public against police officers and the police 

service.  When ready these rules will be gazetted. The law requires the 

Commission to provide redress to the complainant under these rules. 

Major incidents were directly investigated by the Secretary, the Director or by a 

committee appointed for the purpose. Two such incidents that drew public and 

media attention during the period under review were as follows. 

(I) Death of a youth in Embilipitiya on 04.01.2016 

(II) Disappearance of a youth in Hambantota on 11.09.2016 

Nine provincial offices under the direction of senior government officers were 

established to entertain public complaints. The Provincial Directors investigate 

complaints received by them directly or complaints sent to them by the 

Commission. The details of 9 Provincial offices are given in Annex – 2. 

A Hot line operating round the clock was introduced to take prompt action on 

various public complaints against police. The short code of No. 1960 was active 

round the clock for the benefit of the public. Table - I shows the progress of 

Processing for Public complaints received during the year under review.  

Table: 1 

Progress of the Public Complaints Investigation Division for the year 2016 

 Office 
Total Complaints 

received 

Total Solved as at 31st 

December 2016 

1 Head Office 186 64 

2 WP-Colombo 599 153 

3 CP-Kandy 221 111 

4 NW-Kurunegala 140 130 

5 Southern-Galle 277 211 

6 NC-Anuradhapura 91 80 

7 UVA-Badulla 127 82 

8 SAB-Rathnapura 111 76 

9 NORTH- Jaffna 26 20 

10 EAST- Batticaloa 101 44 

 
Total 1879 971 
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According to the outcome of the public complaints investigation, NPC took 

suitable disciplinary actions against errant police officers.  

In the year 2016 the total number of disciplinary cases initiated was 22 and of 

them 17 cases were referred for conduction Preliminary Investigations.  During 

the period under review most of the complaints received from the Western 

Province and the number was 599.  The Second highest number of complaints was 

received from the Central Province.   

Comparatively less number of complaints were recorded from the Northern 

Province and this was attributed to the post war situation. Low density of 

population was also contributed to receive less number of complaints.   

When it comes to settlement of public complaints, it was observed that almost all 

the complaints were promptly attended.  971 complaints were resolved by the end 

of the year and it was 51.6% of the total complaints.  Some of the public 

complaints were of complex in nature and needed to follow the rules of procedure 

that were gazetted for the purpose.  
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4.4 Establishment and Disciplinary Division 

This Division was entrusted with the responsibility of formulation of policies on 

all matters connected with recruitments, appointments, promotions, transfers, 

confirmations and extension of service, disciplinary control and retirement of both 

gazetted and non-gazetted offices.  Powers were delegated to IGP in respect of 

non-gazetted officers (from the rank of PC up to Chief Inspector of Police). All its 

activities were carried out according to the directions and policy guidelines 

determined by the Commission.  

The Establishment & Disciplinary Division directly facilitated the Commission to 

carry out duties relating to Appointments, Promotions, Transfers & Disciplinary 

control of Gazetted officers i.e. ranks of ASP and above and all Officers in Charge 

of Police Stations. The division also dealt with appeals sent by above mentioned 

Ranks of the police service.  

Table 2- 

 Progress of the Establishment and Disciplinary Division for the year 2016  

No Description No. cases 

1 
Disciplinary Section 

Total no of pending Disciplinary Inquiries (G.O.) gazetted officers 
202 

 

I Disciplinary Orders issued 44 

II Pending Disciplinary Cases for which guidance were given. 34 

III No. of draft charge sheets examined 10 

IV No. of Preliminary investigations in progress 114 

2 Award of relief to victims of Political  victimization  129 

 

I Relief granted to retired officers  05 

II Relief approved but not yet given due to a stay order of the Court 21 

III Forwarded to IGP for further action 26 

IV No of pending cases awaiting for instructions of Hon. AG 75 

3 

Various complaints and appeals made by police Officers 

Total No of appeals pending 
147 

Reports requested from the IGP 132 

Cases under study for which IGP’s reports are received. 

 
  15 
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4 

Establishment Section 

Award of Promotions 

ASPP (STF) 

175 

ASPP (General, Male) 

ASPP (General, Female) 

Superintendents of Police (STF) 

Superintendents of Police (General, Male) 

Superintendents of Police (General, Female) 

Senior Superintendents of Police (Male) 

Deputy Inspector Generals of Police (acting basis) 

Senior Deputy Inspector Generals of Police  

5 

Appeals in respect of Promotions and Backdatings 

Gazetted Officers  

No. of cases handled on appeals for Promotions and backdatings 

133 

No of cases referred to IGP for his report 39 

6 

Non -Gazetted Officers (Junior Police Officers) 

No. of cases handled on Appeals for Promotions and backdatings 
1081 

No of cases referred to IGP for his reports  453 

7 

Issuance of Transfer Orders 

Gazetted Officers 

Assistant Superintendents of Police (Male) 

73 

Assistant Superintendents of Police (Female) 03 

Superintendents of Police (Male) 38 

Superintendents of Police (Female) 05 

Senior Superintendents of Police (Male) 55 

Deputy Inspectors General of Police (Acting) 06 

Senior Deputy Inspectors General of Police 09 

8 New OICC appointments 77 

9 

Miscellaneous cases  

Confirmations in posts (Gazetted Officers) 108 

Retirements  48 

Contract basis appointments 13 

Superannuating of appointments  on medical grounds & 

reinstatements 
03 

Grant of Private foreign Leave 10 

Various appeals of gazetted officers 83 

Appeals of non gazetted officers 108 

10 Introduction of a new marking scheme for the Selection of OICC. 
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11 Revision of promotional scheme of junior police officers. 

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

13 

Review of Schemes of Recruitment and Promotion. 

A scheme of Recruitment & Promotions reviewed for gazetted officers of the SLP. 

(ranks from ASP to DIG) 

14 

Action was taken to grant promotions from CII to ASPP for 61 officers who filed 

FR cases in the Supreme Court. 

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

respect of following ranks on criteria developed by the NPC. 

 From Police Constable to police Sergeant;  

 From Women Police Constable to Women Police Sergeant;  

 From Police Constable Driver to Police Sergeant Driver;   

 From Police Sergeant Driver to Sub inspector Transport;   

 From Women Police Sergeant to Women Sub Inspector;  

 From Police Sergeant to Police Inspector ;  

 From Sub Inspector to Inspector  

 From women sub inspector to Women Inspector  

15 
Formulation of a Marking Scheme for the interview board for the promotion of 

SSPP to the rank of DIGG 

16 
Submission of observations and recommendations to Hon. AG regarding 18 pending 

cases in the Supreme Court and cases pending before AAT. 

17 
Actions initiated to settle the issues related to recruitment and promotions of the 

Professional staff for Support Services and Medical Officers in the SLP. 

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

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

The division dealt with:  

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

coordination for improving police Service, public–police relations and the 

resolution of problems of police personnel.  

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

updating of rules etc.  

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

establishment of the NPC and appeals received from police officers against 

determinations by IGP on Vacation of Post & Disciplinary orders and, 

represent the Commission at AAT & before Public Petitions Committee in 

Parliament. Consultations were also provided to Hon. AG regarding FR 

and Writ applications.   

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

Main duties performed by the Division during the year 2016 

1. Preparation and implementation of the Transfer Policy for police officers. 

2. Publication of the Gazette Notification on delegation of powers to IGP and 

other Senior Police Officers 

3. Publication of the gazette notification of the Rules of Appeal Procedure.  

4. Conduct of a comprehensive survey for collecting of details of human and 

physical resources of 450 Police Stations for planning purposes 

5. Preparation of Promotion Policy of junior Police Officers by a 5-member 

Committee and its implementation 

6. Deployment  of 20 Appeal Analysts and 05 Supervising Officers for 

examining and making recommendations on appeals of police officers  to 

the Commission  

7. Police Reforms: An international conference on future policing in South 

Asia was organized between 4-6 October 2016 with the assistance of 

Strategic Center for Regional Studies, Ministry of Law and Order and 

Southern Development and the SLP in order to learn lessons for police 

reforms in Sri Lanka. UNDP provided technical and financial support for 

this conference. 
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8. Support to Police Reform initiated by Ministry of Law and Order and 

Southern Development was extended by actively participation in a 

finalizing a reform package with the assistance from the British 

Government.   

9. Support initiatives taken by Ministry of Law and Order and Southern 

Development and Sri Lanka Police to establish a police university.   

10. Preparation of Terms of Reference for the conduct of a comprehensive 

organization analysis of SLP. 

11. Preparation of a draft for the amendment of Rule of Procedure pertaining to 

Appeal Processing for Gazetting 

12. Amendment of Rules of Procedure pertaining to Investigation of Public 

Complaints against police officers / police force for Gazetting 

13. Decisions taken in respect of appeals of vacation of posts during 2016 are 

given in Table 3. 

Table- 3 

Progress Report- Appeals Processing 2016 

Appeals against` IGP's 

Orders 

1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 

DISC. VOP DISC VOP DISC VOP DISC VOP 

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

Appeals  New 297 832 154 231 79 97 115 108 

Decisions taken 15 43 194 138 49 118 184 160 

Appeals against 

PSC/NPC Orders 
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 

AAT B/F  212 215 231 243 

AAT New  9 18 18 44 

Cases closed 6 2 6 10 

Observations /written 

submissions 
26 20 28 28 

Appearance for 

trial/order 
35 40 31 60 

FR and Writ Applications 

filed  by Police Officers 
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 

SC/CA Cases B/F 68 103 110 116 

SC/CA Cases New 35 7 6 12 

Observations to Attorney 

General  
5 7 6 2 
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Petitions/Appeals from 

HRC 
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 

No of petitions 
   

8 

Relief granted  -  -  - 3 

Pending       5 

Petitions/Appeals from 

Public Petition 

Committee 

1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 

No of petitions 
   

25 

Decisions taken  -  -  - 10 

Pending  - -  -  15 

Petitions/Appeals from 

Ombudsman 
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 

No of petitions 
   

4 

Decisions taken  -  - -  1 

Pending  - -  -  3 
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Annex - I  

National Police Commission 

Expenditure Report for the year 2016 
 

Object 

Code 
Description 

Approved 

Estimate 

For 2016 

Additional 

Allocations 

Approved 

by The 

Treasury 

FR 66 

Transfer 

Total 

Approved 

Allocation 

Total 

Expenditure 

For 2016 

% 

  Recurrent Expenditure 46,750,000  39,050,000  
 

85,800,000  82,632,466  96 

  Personal Emoluments             

1001 Salaries 8,700,000  7,700,000    16,400,000  16,169,477  99 

1002 Over time and Holiday pay 250,000      250,000  236,239  94 

  Other Allowances             

1003 11 consolidated fund 14,000,000  7,200,000    21,200,000  19,872,236  94 

1003 21 Special Law Service 3,400,000  7,100,000    10,500,000  10,239,176  98 

  Traveling Expenses             

1101 Domestic 100,000    50,000  150,000  148,177  99 

1102 Foreign 100,000    (100,000) 
 

    

  Supplies             

1201 Stationery & office Requisites 350,000  400,000  30,000  780,000  760,217  97 

1202 Fuel 500,000  1,200,000    1,700,000  1,456,610  86 

1203 Diets and uniforms 30,000    (14,000) 16,000  16,000  100 

  Maintenance Expenditure             

1301 Vehicles 300,000  550,000    850,000  846,260  100 

1302 Plant Machinery & Equipment  250,000    (71,265) 178,735  172,949  97 

1303 Buildings & Structures 50,000    (44,735) 5,265  5,265  100 

  Services             

1401 Transport 600,000  2,400,000    3,000,000  2,857,420  95 

1402 Postal & Communication 800,000  600,000    1,400,000  1,397,302  100 

1403 Electricity & Water 3,000,000  2,400,000    5,400,000  5,169,676  96 

1404 Rents & Local Taxes 10,000,000  7,900,000    17,900,000   17,415,499  97 

1405 Others 4,000,000  1,600,000    5,600,000  5,424,670  97 

  Transfers             

1506 Property Loan Interest 320,000    150,000  470,000  445,293  95 

  Capital Expenditure  850,000  2,200,000  
 

3,050,000  2,721,528  89 

 

Rehabilitation & 

Improvement of capital  

Assets 
      

2002 Plant Machinery & Equipment 50,000    26,500  76,500  65500 86 

2003 Vehicles 150,000      150,000    0 

  
Acquisition of capital 

assets 
            

2101 Vehicles       
 

    

2102 
Furniture and office 

Equipment 
  500,000  12,000  512,000  503945 98 

2103 Plant machinery & Equipment 500,000  1,700,000    2,200,000  2040583 93 

  Capacity building             

2401 Training & capacity Building 150,000    (38,500) 111,500  111500 100 

  Grand Total 47,600,000  41,250,000  
 

88,850,000  85,353,994  96 
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Annex II 

Names Addresses and contact details of Provincial Offices of  

National Police Commission 
 

Provincial Officers Name and Office Address Name Telephone No  

Director (PCID)  R 29 B.M.I.C.H. Premises,  

Bauddhaloka Mawatha,  

Colombo 07, 

Mr. W.A.D.P. 

Lakshman 
0115107725 

Director (WP Colombo) R 29, Western Provincial Office 

National Police Commission 

Block No. 9,  

B.M.I.C.H. Premises, Bauddhaloka Mawatha,  

Colombo 07, 

Mr. A.G. 

Dharmadasa 
0115107730 

Director (NP Jaffna), Northern Provincial Office,  

National Police Commission,  

District Secretariat, 

Jaffna. 

Dr. K. 

Thiyagarajah 
0215107722 

Director (CP Anuradapura), North Central Provincial Office, 

National Police Commission,  

District Secretariat,  

Anuradhapura. 

Mr. K.B. 

Hettiarachchi 
0255107722 

Director (SP Galle), Southern Provincial Office, 

National Police Commission, 

1st Floor, District Secretariat,  

Galle. 

Mr. P.H. 

Wimalaratna 
0915107722 

Director (CP Kandy), Central Provincial Office,  

National Police Commission,  

District Secretariat, 

Kandy. 

Mr. K. 

Kekulandara 
0815107722 

Director (SABP Ratanapura), Sabaragamuwa Provincial Office, 

National Police Commission,  

District Secretariat, New Town, 

Ratnapura. 

Mr. P. 

Kodituwakku 
0455107722 

Director (Uva Badulla) Uva Provincial Office, 

National Police Commission,  

Deputy Chief Secretary’s Office, 

Engineering Services, Pinarawa, 

Badulla.  

Mr. T.M.W. 

Tennakoon 
0555107722 

Director (NWP Kurunegala) 

North Western Provincial Office,  

National Police Commission,  

Room No. 8, 3rd Floor,  

Weavers Shopping Complex, No. 4,Mihindu Mawatha, 

Kurunegala. 

Mr. W.M. 

Jayawardana 
0375107722 

Director (EP Batticola) Eastern Provincial  Office,  

National Police Commission,  

Divisional Secretariat, 

Manmunai (North)  

Batticaloa. 

Mr. A. 

Raveendran 
0655107722 
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