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රළේඵව  ඇත්ෙ ජහතිප ආයක්හ ලක්තිපභ්ත යමි් රසන යටක් ේලඩනළඟීභ වහ ළඳන සිඹලු 

ේකනහටභ භහේ  ිඩේල  සතූතිපඹ පුකයමිෙ 

 

 

 

රු් ිඩජඹයයධන 

ආයක් යහජය අභහත්ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 
 

ආයක් ේේම් තුමභහේ  ඳිවිඩඩඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිඹලු ප්රජහ් අත්ය සුවක්තඹ යයධනඹ ීමරීභ වහ හභේඹ් ටයුතුම ීමරීේභ් තිපයහය වු්ත යයත්භහන 

අලයත්හඹ්ට අව කර ්නහ වු්ත අයුරි් ංයයධන ටයුතුම ේභේවඹවීභ වහ යේේ ආයක්හ ේභ්භ 

ඒකීඹ යට ේබෞමි අණ්ඩත්හඹ ත්වවුරු ීමරීභ ඉත්හභ්ත අත්යලය ්ේ්ඹෙ ේභභ ත්්ත්තඹ් වමුේේ 

ඳළමිේනන ඕනෆභ අභිේඹ්ඹට මුහුන දිභ වහ ආයක් අභහත්යංලඹ ඉත්හභ්ත ළඳවීේභ් ටයුතුම 

ීමරීභ තුමළි් අලය ප්රතිපපරඹ යහ ශහ වීභට භ්ත ඇත්ෙ 

 

යුධ ජඹග්රවන අ්ත ය දු් යනිඩරු්ේ  ේෞයඹ රැ නිමි් ඔවු් ව ඔවු්ේ  ඳවුේ ර සුඵ 

හධනඹ මලි ේලට ්ත හයයඹඹ් රැක් ක්රිඹහට නළංවීභට වළීම වීභ තුමළි් ඔවු් ේත් ෘත්ේේදීත්හඹ 

කළක්වීභට වළීම වීභ බහයක් ේලට ශමිෙ සේභ්භ ඔවු් ංයයධන ක්රිඹහලී්ට ිඩි භ්ත ඳරිදි ේඹලමු ය 

ළී භට්ත  යු්ධධඹ ේව තුමේ් අත්ළ් ව ජනත්හ නළත් ඳදිංචි  ීමරීේම් හයයඹඹ අ් යමි් ඔවු්ේ  

ජීන ත්්ත්තඹ උස ීමරීභ වහ ත් වළීම ෆභ පිඹයක්භ ළනිභට්ත යජඹ වළභ ිඩටභ ක්රිඹහ යමි් සිටි මෙ 

 

2016 යයඹ තුමශ ආයක් අභහත්යංලඹ  රිිඩධ වමුකහ වහ අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ඳහරනඹ න අේනකු්ත 

ආඹත්න ිඩසි් භේ යේභහි සුයක් කත්බහඹ ත්වවුරු ය ළී භ ේව ේ් යන රක හයයඹබහයඹ තුමළි් 

අභහත්යංල කළක්භ ඹාහයයාඹක් ඵට ඳ්ත ය ළී භ වහ සිදු ශ ේභේවඹ වහ කහඹ ව සිඹලු ේකන 

ේව ේ් සතුමතිපඹ වහ ප්රනහභඹ පුක යමිෙ 

 

යටට අනනය ව ේ්ධීයඹ්තඹට මුේ ත්ළන ේකමි් ස වු චි ්ත්නඹීම් වහ කළක්භීම් ඩහ්ත සුඵහදී 

ජහත්ය්ත්ය භත් හකඹ් ේලඩ නපහ නිමි් සිඹලු ප්රජහ්ේ  වේඹ්ඹ රඵහ ළී භ වහ ඩහ්ත 

උ්ධේඹ්ේඹ් ටයුතුම ීමරීභට සශේමන යයඹ තුමශ ක අදිට් ය නිමි් ඳළේයන සිඹලුභ හයයඹඹ් 

භළනිඩ් ව හයයඹක්භ නිළයදි ඉටු ීමරීභට ආයක් අභහත්යංලඹ වහ ඒ භප ම්ඵ්ධ සිඹලු 

ආඹත්න ර හයයඹ භණ්ඩර රට ධධයයඹඹ ලක්තිපඹ ව හනහ රළේේහ ම ප්රහයයානහ යමිෙ   

 

 

ඉංජිෙ රුනහේ න ේවේටිආයච්චි  

ආයක් ේේම්   

 

 

 

 

 

 

  



  



 
 

 

ආයක් යහජය අභහත්යහංලේල ේේම්තුමභහේ   ඳිවිඩඩඹ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

අතිපරු ජනහි ඳතිප ධභත්රීඳහර සිරිේ න භළතිපතුමභහේ  ආශියයහකේඹ් ව ආයක් යහජය අභහත්ය රු රු් 

ිඩජඹයයධන භළතිපතුමභහේ  භේඳ්වීභ ඹටේ්ත 2016 ේවුව  ය හරඹ තුමශ යනිඩරු සුඵ හධනඹ ප්රමු 

ේභේවය යනිමි් ආයක් අභහත්යංලඹ භප සක් ආයක් යහජය අභහත්යංලඹ ව ඊට අව ඵ්ධි ත් 

ආඹත්න න ආයක් ේ හ අන වහ භහණ්ඩලි ිඩකයහරඹ  යනිඩරු ේ හ අි හරිඹ  ජහතිප ශිය බට 

ඵරහඹ වහ ආයක් ේ හ ඳහර ිඩශිසඨ ේභේවයක් ඉටුශ ඵ තුමටි් භත්ක් ය සිටිමිෙ 

 

ඳසුගිඹ ය ේක ආඳසු වළරී ඵළලීේම්දී ේභභ අභහත්යංලඹ ව ඉවත් ව් ආඹත්න ේත් අඹළඹ භන්් 

ේ්යන රක ප්රතිපඳහකන වහ 80% ට අි  ප්රතිපඹක් රඵහ තිපීමභ  ිඩරුය යප්රහක ළඩටවන ත්්ත 

පිඹයක් ඉදිරිඹට ේන ඹමි් 1983 – 2009 කක්හ ිඩසි ේකයක් යන යේම් සිටි යනිඩරු්ඹ ව ඔවු්ට ඳසු 

ේඳශක් ේමි් දිරිඹ ලක්තිපඹ දු් රිිඩධ වමුකහ  ේඳලලිස  සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ සිිඩේ ේ ඹ් 

වහ ක ිඩරුය යප්රහක හිමි ළ්වීභ  ිඩශ්රහමි යනිඩරු්ේ  ආයයථි භේටම් ඉවර නළංවීේම් අයමුිව් 

ඔවු්ට රැීමඹහ රඵහදීේම් ළඩටවනක් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ  ිඩනඹ රු ව හයක්භ පුයළසිඹ් යටට කහඹහක 

ීමරීේම් අයමුිව් ිවසඨ ශියබට ළඩ පිළිේර දීඳ යහේත් භේටමි් ආයම්බ ීමරීභ ිඩේල ේඹ් ව් 

ශ යුතුමඹෙ 

 

යනිඩරුහ්ත  යනිඩරු ඳවුර්ත සුයක් කත් ීමරීේභහිරහ ආයක් යහජය අභහත්යංලඹ ප්රමු ේභභ ආඹත්න ඳසුගිඹ 

ේයය රඵහ්ත ජඹග්රවන භතිප් ේවට කේ  ක ිඩශිසඨව්ත  පුළුේව්ත ේ හක් යනිඩරු් ේත් රඵහදීභට 

අේේක්හ යන අත්ය සභන්් මිඹගිඹ  ආඵහි ත් යනිඩරු් ව ඔවු්ේ  ඹළේඳ්න්ේ  ජීිඩත් ේවට කේ  

ඩහ්ත සුයක් කත් ේේහ ම ප්රහයයානහ යමිෙ 

 

 

ඒපීජී ීම්තසිරි 

ේේම් 

ආයක් යහජය අභහත්යංලඹ 

 

 

 

  



  



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  i 
 

අභාත්යාංල අංදැක්භංවං භ වය 

 

 

දැක්භ 

“ැභංසුරැකිංාභකාමීං ධ ලඹක්” 

 

 භ වය 

 බෞමිකංංඅඛණ්ඩත්ා ඹහිංයුත්ං 

සුයක්ෂිත්ං්වරීංයඅක් 

ත්වවුරුංකිරීභංඋ දා 

උඳාඹභාර්ගිකංැරසුම්ංවාංරිඳත්ිංංක්ංකිරීභ 

ංව 

ක්රිඹාඅංනැංමභ 
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අභාත්යාංල අංකාර්ඹඹහිංවාංකර්ත්යඹහි 
 

2015 ජනහරි 18 දිනළතිප අං 1897/15 වහ 2015 ේනලළම්ඵයය 23 දිනළතිප අං 1942/8 කයන අතිපිඩේල  ළේ 

ඳත්ර ්ධිඩ්තඹ අව  ආයක් අභහත්යහංලේල වහ ආයක් යහජය අභහත්යහංලේල හයයඹඹ වහ යයත්යඹ් 

ඳවත් කළක්ේේ. 

කාර්ඹඹංවාංකර්ත්යඹහිං  

 යහජය ආයක්හ පිළිඵ ිඩඹඹ්ට ව 11 ළනි ීනරුේහි කළක්ේන ේකඳහයයත්ේම්්තුම  යසාහපිත් 

ආඹත්න වහ  යහජය ංසාහ්හි ිඩඹඹ්ට අකහශ ප්රතිපඳ්තතිප  ළඩටව්  ව යහඳෘතිප ම්ඳහකනඹ 

ීමරීභ 

 ආයක් ේ හ්හි හයයඹඹ් ඳවසුයලීභ තුමළි් යේේ ආයක්හ ළරසීභෙ 

 අබය්ත්ය ආයක්හ ඳ්තහ ේන ඹහභ 

 යහජය වහ අබය්ත්ය ආයක්හ ම්ඵ්ි ත් ුද්ධි  ේ හ් 

 ආ්තුම වමුකහ් වහ ඵත්හ 

 ෘ්ධධ යනිඩරු් වහ ආඵහි ත් ේලේකහදු් පිළිඵක ටයුතුම 

 පුපුයන ්රය වහ ගිනි අිඩ 

 ප්රදීඳහහය නඩ්තතුම (යහඹ අි හරිඹ තුම ප්රදීඳහහයඹ වළය) 

 ආයක් ේ ේල පු්ධර ම් වහ ආයක් අධයහඳනඹ වහ ඳලසචහ්ත ේ හ අධයඳනඹ රඵහදීභ 

 ආයක් ේ හ පිරිස වහ උස අධයහඳනඹ 

 පු්ධලි ආයක් ේ හ ම්ඵ්ධ ටයුතුම 

 රහ ළී ේම් ේභේවයුම් ව ේයශ ආයක් ේ ඹ ඳරිඳහරනඹ ීමරීභ 

 11 ළනි ීනරුේහි කළක්ේන  ආඹත්්ට ඳළරී ඇතිප අේනකු්ත සිඹලුභ ිඩඹඹ් 

 11 ළනි ීනරුේහි කළක්ේන ආඹත්නඹ් අධීක්නඹ ීමරීභ 

 
11 ළනි ීනරු - අභහත්යහංලඹට අඹ්ත ේකඳහයයත්ේම්්තුම  යසාහපිත් ආඹත්න වහ  යහජය ංසාහ 

1. ශ්රී රංහ යුධ වමුකහ 

2. ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහ 

3. ශ්රී රංහ ගු් වමුකහ 

4. සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

5. යය ේජ්් ේලත්රහර ආයක් ිඩලස ිඩකයහරඹ 

6. ආයක් ේ හ අන වහ භහණ්ඩලි ිඩකයහරඹ 

7. යනිඩරු ේ හ අි හරිඹ 

8. ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ 

9. ජහතිප ශියබට ඵරහඹ 

10. ජහතිප ආයක් අයමුකර 

11. යහජය යවස ේත්ලයතුමරු ේ ඹ 

12. ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

13. රංහ ේරලජිසටික්ස ලිමිටඩ් 
14. යක්නහ ආයක් රංහ ලිමිටඩ් 
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අභාත්යාංල අංංානධානංුවඹ 

සහකාර 
ල ේකම් 

අතිලේක ල ේකම් 
(පරිපා න) 

 

ආරක්ෂක අමාතය 

 

ආරක්ෂක ල ේකම් 

ඳරිඳාරන 

නිරධාරී 

ඳරිර්ත්ක 

ලේ.ස.ල ේ 
(පරිපා න 

 

පු්ත්කාරාධිඳි 

සහකාර 
ල ේකම් 

 

පරධාන 
අභ්යනේතර 
විගණක 

අතිලේක ල ේකම් 
(පාේ ිලම්නේත,ු සිවි ේ කටයුතු 

ප්රතිපේතිප වහ සැ සුම් ) 

 

අතිලේක ල ේකම් 
(ආරක්ෂක) 

 

තයක්ක 

 ත්ොයතුරු 

ඒකකඹ 

 
ලේ.ස.ල ේ 

 

 
ලේ.ස.ල ේ 

 

සහකාර 
ල ේකම් 

වකායංපු.ද්ර.ං

ඳාරක   -15 

අි ර්කංපු.ද්ර.ංඳාරක   

(2) 

නි. පු.ද්ර. ඳාරක 

අතිලේක ල ේකම් 
(සිවි ේ ආරක්ෂක හා 

සංවේධන) 

 

 
ලේ.ස.ල ේ 

 

ජාික 

බුධ ධිංඅංලං

රධාී 

අතිලේක ල ේකම් 
(තාක්ෂණ) 

 

 
අධයක්ෂ 

 ත්ොයතුරුංත්ාක්ණං

නිරධාරී- 01 

භාධය 

අධයක් 

ලේ.
ස.
ල ේ 

 

සම්බනේධීකරණ ල ේකම්, මහජන සම්බනේධතා නිළධාරි 
සහ කාේයය මණ්ඩ ය 

 

සම්බනේධීකරණ ල ේකම් සහ කාේයය මණ්ඩ ය 

 

හමුදා 
සම්බනේධී 
කරණ 
නිළධාරී 

 

තයක්ක 

භාණ්ඩලික 

ංරධාී 

පුහුණුංකරභණාකරු (1)           ඳරිඳාරනංවකාය (ීි) (1)          ඳර් අණංවකාය (2)       මරයංවකාය (8)        ංර්ධනංවකාය (3)          ංර්ධනංනිරධාරී (21)            භානංම්ඳත්ංවකාය (8)          ඵරාත්භකංනිරධාරී (36)        ැරසුම්ංකවකාය (1)           ීිංවකාය (1)         ත්ොයතුරුංහිනි ේදනංත්ාක්ණංවකාය (1) 

  කශභනාකයණංවකාය (149)             දත්ත්ංැකසුම්ංක්රිඹාකරු (1)            පිළිගැී ම්ංනිරධාරිං(2) 

රිඹදුරු (59)                       කාර්ඹාරංකාර්ඹඹංවඹක(71)                      තයක්කංනිරධාරී (6) 

 

සහකාර 
ල ේකම් 

 

සහකාර 
ල ේකම් 

 

 
නීති 

නිළධාරි 

 

 
ලේ.ස.ල ේ 
(පර හා සැ) 

 

සහකාර 
ල ේකම් 

 

ගණකාධිකා
රී (ම ය) 

 
 

ගණකාධි
කාරී 
 

පරධාන මරය නිළධාරී 

 

ගණකාධිකාරී 
(මි දී 
ගැනීම්) 

 
 

ගණකාධි
කාරී 

(සැපයුම්) 
 
 

ගණකාධි
කාරී 
 
 

ගණකාධිකා
රී 
 
 

පරධාන 
ගණකාධිකාරී 

 
අධයක්ෂ 

 

සහකාර 
අධයක්ෂ 

 

අධයක්ෂ 
ලජනරා ේ  
ජ.ආ.අ.අ 

සහකාර 
ල ේකම් 

 

සහකාර 
අධයක්ෂ 

 

සහකාර 
අධයක්ෂ 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

අභහත්යංලේල  

අංලඹ්හි 

 හයයඹහධනඹ 
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1.ංරිඳත්ිංවාංැරසුම්ංඅංලඹ 
 

1.1ංභා රෝචනඹ 

ප්රතිපඳ්තතිප වහ ළරසුම් අංලඹ ්තභ් වහ ඉදිරි කලඹ 

වහ ේඹ්ජිත් ආයක් කත් ිඩි  ිඩධහනඹ් ලක්තිපභ්ත 

ීමරීභ වහ ජහතිප ආයක් ප්රතිපඳ්තතිපඹ් ස 

ීමරීේම් හයයඹේඹහි නිඹළලී සිටිෙ සේභ්භ අභහත්යංලඹ 

වහ යහජය අභහත්යංලඹ වහ හයය ක ේ් යව  

රඵන ප්රතිපඳහකනඹ් උඳේඹ්ජනඹ ීමරීේම් ප්රතිපඹ 

අධීක්නඹ යව  රඵන ඒඹ ලේඹ් ක ටයුතුම 

යව  රඵ මෙ  

1.1.1ංකාර්ඹබාර්ඹඹහි 

 යහජය ආයක් ප්රතිපඳ්තතිපඹ ස ීමරීේම් ටයුතුම 

ම්ඵ්ධීයනඹ  

 හයයඹ හධන හයයත්හ, ප්රතිප හයයත්හ, ස ීමරීභ 

වහ ඳහයයලිේම්්තුමේේ බහත් ීමරීභෙ 

 හයය ක ක්රිඹහහරී ළරළසභ ස ීමරීභෙ 

 ප්රතිපඳහකන ේ් යළී භ වහ යහඳෘතිප ේඹ්ජනහ 

ස ය ජහතිප ක් යභ ම්ඳහකන ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

 ේත් ඉදිරිඳ්ත ීමරීභෙ 

 රුපිඹේ මිලිඹන 20ට ළඩි යහඳෘතිප වහ අභහත්ය 

භණ්ඩර අව භළතිපඹ රඵහළී භෙ 

 ආයක් අභහත්යහංලඹ වහ ඊට අව ඵ්ධි ත් ආඹත්න 

භන්් සිදු යව  රඵන යහඳෘතිප අධීක්නඹ වහ සකී 

යහඳෘතිපර ප්රතිපඹ භහේර්චනඹ ීමරීභෙ 

 යහඳෘතිප ම්ඵ්ධ ේත්ලයතුමරු අනිකු්ත යහජය 

ආඹත්න ේත් රඵහ දීභෙ 

 ේයයඛීඹ අභහත්යංලඹ්ට අකහශ ක්රිඹහ්තභ න 

යජේල ිඩේල  යහඳෘතිප වහ ළඩටව් රට වහ 

අලය වඹ රඵහ දීභෙ උකහ: ආඳකහ ශභනහයනඹ 

 ජනහි ඳතිප ේේම් හයයඹහරඹ භගි් ක්රිඹහ්තභ 

යව  රඵන ිඩේල  යහඳෘතිප අධීක්නඹ ීමරීභෙ 

 යහඳෘතිප/ ළඩටව් හි ේබෞතිප ප්රතිපඹ 

අධීක්නඹ 

 

 

1.2ංංං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹං 

 තයක්කංරිඳත්ිඹංක්ංකිරීභ 

ජහතිප ආයක් ප්රතිපඳ්තතිපඹ ස ේේයමි් 

ඳතිපන අත්ය ප්රතිපඳ්තතිප ම්ඳහකනේලදී ඳළනනන්න 

ළටළු ිඩදීභ වහ ඳහයයල අත්ය ම්ඵ්ි යනඹ 

සිදු යන රදිෙ 

 ජාිකං තයක්කං අධයඹනං තඹත්නඹ (National 

Institute of Security Studies Sri Lanka 

INSSSL) ංපි පටුමභ 

ජහතිප ආයක් අධයඹන ආඹත්නඹ (National 

Institute of Security Studies Sri Lanka) පිහිටුන 

රක අත්ය අභහත්යංලඹ වහ INSSL අත්ය අලය 

ම්ඵ්ධීයන ටයුතුම සිදු යන රදිෙ  

 කාර්ඹාධනංාර්ත්ාංක්ංකිරීභ 

2015 යයේල හයයඹ හධන හයයත්හ පිළිේඹශ 

ේලට ඳහයයලිේම්්තුමේේ බහත් යන රදි ෙඊට 

අභත්ය  රිිඩධ වමුකහ්ට අඹ්ත හයයඹ හධන 

හයයත්හ ඳහයයලිේම්්තුමේේ බහත් යන රදිෙ 

 යාඳිිං වාං අභාත්යං භණ්ඩරං අබදභැිඹං රඵාං

ගැීභ 

රුෙමිෙ20 ඉක්භන යහඳෘතිප ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ වහ 

අභහත්ය භණ්ඩර අව භළතිපඹ රඵහ්නහ රදිෙ 

 රගිංභා රෝචනඹ 

හයයතුමභඹ ලේඹ් ප්රතිපඹ අධීක්නඹ ීමරීභ වහ 

අභහත්යංලඹ්ට අව ඵ්ධධ සිඹලුභ අඹත්නඹ්හි 

වබහගී්තේඹ් ප්රතිප භහේර්චන රැසවීම් 

ඳ්තන රදිෙ 

 ාර්ෂිකංරගිංාර්ත්ාංක්කිරීභං 

 2016 අභහත්යංලඹ වහ ඊට අව ඵ්ධධ ආඹත්නඹ්හි 

ප්රතිපඹ ිඩලසේේනඹ යමි් 2016 ජනහරි 01 දින 

සිට 2016 අේ්සතුම 31 දින කක්හ න හර 

ඳරිච්ේේකඹ ආයනඹ න ේර ස යන රක 

ප්රතිප හයයත්හ ඳහයයලිේම්්තුමේේ බහත් යන රදීෙ 

 ාර්ෂිකංක්රිඹාකාරීංැරැ්භංක්ංකිරීභ 

2017 යයඹ වහ න ක්රිඹහහරී  ළරළසභ      

ස යන රක අත්ය සභ ළරළසභ ජනහි ඳතිප 

ේේම් හයයඹහරඹ  බහණ්ඩහහය        ේභේවයුම් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම  ජහතිප අඹළඹ 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් ඉදිරිඳ්ත යන රදීෙ 

 යාඳිිංරගිංභා රෝචනඹ 

 අභහත්යංලඹ වහ ඊට අව ඵ්ධධ ආඹත්න වයවහ 

ක්රිඹහ්තභ යන රක යහඳෘතිප ර භහසි වහ 

හයයතුමභඹ ප්රතිපඹ පිළිඵ හයයත්හ ජනහි ඳතිප ේේම් 

හයයඹහරඹ, ජහතිප අඹළඹ ේකඳහයයත්ේම්්තුම වහ 

යහඳෘතිප අධීක්න වහ  ශභනහයන 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම  ේත් ඉදිරිඳ්ත යන රදිෙ 

 

 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  2 
 

 තර්ථිකං කශභනාකයණඹං වාං නං අභාත්යං

භණ්ඩරං කමිටුං (Cabinet Committee on 

Economic Management-CCEM) භගිහිංගහිනාං

රදංතීයණඹහි පංරගිඹංාර්ත්ාංකිරීභ 

CCEM   භගි් අභහත්යංලඹට අකහශ ්නහ රක 

ීනයනඹ්හි ප්රතිපඹ අධීක්නඹ සිදුයන රක අත්ය 

යහඳෘතිප ශභනහයන වහ අධීක්න 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් ඉදිරිඳ්ත යන රදීෙ 

 ජාිකංතයක්ාංපිළිඵංතංශිකංඅධීක්ණංකායකං

බාං (Sectoral Oversight Committee on 

National Security- SOCNS) 

අභහත්යහංලඹ වහ ඊට අව ඵ්ධධ ආඹත්න වයවහ 

ක්රිඹහ්තභ යව  රඵන යහඳෘතිප / ළඩටව්හි 

ප්රතිපඹ වහ ආඹත්නඹ්හි හයයඹඹ් ම්ඵ්ධ ී තිප 

ඳ්ධධතිපඹ  පිළිඵ හයයත්හ ව අභහත්යංල යහඳෘතිප වහ 

ළඩටව් ජහතිප ආයක්හ පිළිඵක ආංශි 

අධීක්න හය බහ  ේත් ිඩි භ්ත ඳරිදි නිඹමිත් 

දිනට  ඉදිරිඳ්ත යන රදිෙ 

 මරයං වාං  බෞිකං රගිං ාර්ත්ාං ජාිකං අඹැඹං

 දඳාර්ත් ම්හිතුං ත්ංඉදිරිඳත්ංකිරීභ 

අභහත්යංලඹ වහ අව ඵ්ධි ත් ආඹත්නඹ්හි 2016 

ේයය ප්රතිපඳහකන ේඹකවීභ පිළිඵක මුරයභඹ වහ 

ේබෞතිපභඹ ප්රතිපඹ තිප ේකට යක් ජහතිප 

අඹළඹ ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් රඵහ දී අභහත්යංල 

ප්රතිපඳහකන නිසි ඳරිදි රඵහළී භට අලය ටයුතුම 

යන රදිෙ 

 භාබදෂීඹං ොඹාගැී ම්ංවාංමුදාගැීම්ංකණ්ඩාඹම් පං

ධාරිත්ාංංර්ධනඹ 

ආඳකහ ශභනහයනඹ ම්ඵ්ධ රිිඩධ වමුකහේේ 

ේ්දිසි ීමරීේම් වහ මුකහ ළී ේම් ණ්ඩහඹම්ර 

කුරත්හ යයධනඹ වහ අලය උඳයන මිරදී 

ළී භ වහ පුහුණු රඵහදීේම් ටයුතුම සිදු යන රදිෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3ංඅනාගත්ංඅ ේක්ාං 

 ආයක් අභහත්යංලඹ වහ ඊට අව ඵ්ධධ ආඹත්න 

භන්් ක්රිඹහ්තභ යන යහඳෘතිප ේත්ලයතුමරු 

ඇතුමශ්ත ක්තත් ඳ්ධධතිපඹක් ළසීභ වහ සඹ 

ඹහ්තහලීන ය ඳ්තහේන ඹහභෙ 

 2017 යයේල ක්රිඹහහරී ළශළසභ අව  ඉදිරි 

ළරළසුම් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ වහ ඒ වහ ේ්වී ඇතිප 

ප්රතිපඳහකන පරකහයී ේඹකවීභ වහ අධීක්නඹ 

 2018 යයේල ක්රිඹහහරී ළරළසභ ස ීමරීභ  

අකහශ යහජය ආඹත්න ේත් ේඹලමු ීමරිභ වහ ප්රතිපඳහකන 

පරකහ ම ේඹකිඩභෙ 

 2016 යයඹට අඹ්ත හයයඹ හධන හයයත්හ ස 

ීමරීභ වහ නිඹමිත් දිනට  ප්රාභ ඳහයයලිේම්්තුමේේ 

බහත් ීමරීභෙ 

 ප්රතිපඳ්තතිප ම්ඳහකනඹට අකහශ හයයඹඹ් 

ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභෙ 

 භහව ෂීඹ ේලඹහළී ේම් වහ මුකහළී ේම්   

ණ්ඩහඹම් හි ධහරිත්හ ංයයධනඹට අකහශ ප්රතිපඹ  

අධීක්නඹ 
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2.ංතයක්කංඅංලඹ 
 

2.1ංභා රෝචනඹං 

ේභභ අභහත්යංලේල ආයක් අංලඹ රිිඩධ වමුකහ්හි 

ආඹත්නි ටයුතුම ම්ඵ්ධ යහජහරී ඉටු යව  රඵ මෙ 

ේභභ යහජහරී රට අභත්ය සක්්ත ජහීන්ේ  

හභහධ ේභේවයුම් ර නියත් ඵරඇිව ම්ඵ්ධ 

ටයුතුම ේභ්භ ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ ආඹත්නි ටයුතුමක සිදු යව  

රඵ මෙ 

2.2ං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 
 

2.2.1ං උ්ං කිරීම්,ං ානශ්රාභං ගැහිමම්,ං අධිකාරිගත්ං

කිරීම්ං 
 

ආයක් අංලඹ ිඩසි් සිදු යව  රඵන රිිඩධ 

වමුකහ්හි ආඹත්නි ටයුතුම ඳවත් ව් අයුරි් 

2016-01-01 දින සිට 2016-12-31 දින කක්හ හරඹ   

තුමශ දී ඉටු ය ඇත්ෙ 
 

 
 

2ෙ1 ගු : උස ීමරීම්  ිඩශ්රහභ ළ්වීම්  අි හරීත් ීමරීම් 
 

 

 

 

2.2.2ංපුධ ගලිකං/ංක්රීඩාංිාන ධ ල ංනිාඩු 
 

 

 

 

2.2 ගු : පු්ධලි/ ක්රීඩහ (ිඩේ්ධල) නිහඩු 

 

 

 

 

රිිඩධ වමුකහ පු්ධරඹ් ේව ේ් ඉවත් ඳරිදි පු්ධලි 

නිහඩු / ක්රීඩහ නිහඩු (ිඩේ්ධල) වහ අව භළතිපඹ රඵහ දී 

ඇත්ෙ 
 

 

2.2.3ංහිදි 
මිඹගිඹ වහ ආඵහි ත් රිිඩධ වමුකහ පු්ධරඹ්ට වහ 

ඔවු්ේ  ඳවුේේ හභහජි ම්ට ්දි රඵහදීභ සිදු 

යන රදීෙ 
 

 

 

2.3  ගු : ්දි රළබූ පු්ධරඹ් 
 

 

2.2.4ංයණානරුංසුරැකුම්ංදීභනා 
 

ක්රිඹහ්ිඩත් යහජහරිේලදී ත්රසත්හදී ක්රිඹහ ේව තුමේ් 

අඵහි ත් ව අභඳ/1982/305(09) වහ 1982ෙ07ෙ21 දිනළතිප 

අභහත්ය භණ්ඩර ීනයනඹ අව  ඹ අවු 55 කක්හ 

ළටුේ වහ දීභනහ රඵහ ්නහ යනිඩරු්ට ක සේර 

ළටුේ වහ දීභනහ රඵහ ්නහ ිඩහව යනිඩරු්ේ  

ඇෆේභ් ඔවු්ේ  බහයයඹහ්ට ක  ත්රසත්හදී ක්රිඹහ 

ේව තුමේ් මිඹගිඹ යනිඩරු්ේ  ළ්කඹු 

 යරි්කෆරු්ට ක ඔවු් ජී්ත සිටින ේත්ක් ඳභනක් 

සිඹඹට 85 ිඩශ්රහභ ළටුඳට සිඹඹට 15ක් යනිඩරු සුරැකුම් 

දීභනහ ේර සක්ය සිඹඹට 100 ිඩශ්රහභ ළටුඳක් 

හිමිළ්වීභෙ 

 ේඹ උ්ං

කිරීභ 

ානශ්රාභං

ගැහිමම් 

අධිකාරීගත්ං

කිරීම්ං 

යු්ධධ වමුකහ 222 206 52 

නහිඩ වමුකහ 333 35 187 

ගු් වමුකහ 77 16 90 

සතුම 632 257 329 

 ේඹ පුධ ගලිකං

නිාඩු 
ක්රීඩාංනිාඩු 

නහිඩ වමුකහ 347 408 

යුධ වමුකහ 140 120 

ගු් වමුකහ 95 60 

සතුම 582 588 

ාන්ත්යඹ යුධ ධං

වමුදා 
නාානකං

වමුදා 
ංගුහිං

වමුදා 

1. මිඹගිඹ අඹේ  

ඹළේඳ්න් වහ 

්දි මුකේ ේවීභ 

2. ත්රසත්හදී ක්රිඹහ 

ේව තුමේ් 

ආඵහි ත් ව අඹට 

අවුරුදු 55 ේත්ක් 

ළටුේ වහ දීභනහ 

ේවීභ  

 

63 

 

 

 

2509 

 

3 

 

 

 

12 

 

3 

 

 

 

3 

3. යහජහරිේල ේඹදී 

සිටිඹදී වදිසි 

අනතුමරු රට ඳ්ත 

අඹට ්දි මුකේ 

ේවීභ 

4. අහභහනය ේව තූ් 

භත් මිඹගිඹ අඹේ  

ඹළේඳ්න් ේත් 

ළටුේ ේවීභ 

 

225 

 

 

 

 

38 

 

407 

 

 

 

 

06 

 

07 

 

 

 

 

03 

 

5. ළ්කඹු් ේකන 

ිඩහව වීේභ් ඳසු 

්දි (රිිඩධ 

වමුකහ්හි) 

 

95 

 

- 

 

- 

 

6. ඹ අවුරුදු 26 

ේත්ක් කරු්ට 

ළටුේ ේවීභ 

(රිිඩධ වමුකහ්හි) 

 

43 

- - 

 

එකතු 2973 428 16 
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2.2.5  පඟංැටුේ 
 

ත්රසත්හදී ක්රිඹහ ේව තුමේ් දුඵරත්හඹට ඳ්ත 

දුඵරත්හඹ 50 ට අඩු වහ 20 ළඩී වීභ ේව තුමේ් අභහත්ය 

භණ්ඩර ීනයන අං අභඳ/1982/305(09) ඹටේ්ත 

ප්රතිපරහබ ේනලරඵහ අකහර ේ හ හරඹ ම්පයයන ය 

ිඩශ්රහභ ේලස ේව් අස ේලස සිටින රිිඩධ වමුකහ 

ේ ේල පු්ධරඹ් 1573 ේකේනකු ේත් ඔවු් ිඩශ්රහභ 

ළ්ව දින සිට 2014ෙ03ෙ01 දින කක්හ හිමිිඩඹ යුතුම හිප 

ළටුඳ යයඹක් තුමරදී සක් සක් පු්ධරඹහට අකහර හිප 

ළටුේඳ් 1/15 ඵළගි් ය 15 ක් තුමරදී ේහ නිභ 

ීමරීභට ටයුතුම ීමරීභ වහ 2016ෙ04ෙ07 දින අභහත්ය 

භණ්ඩර ංේ්ධලඹක් ඉදිරිඳ්ත යන රදීෙ සභ අභහත්ය 

භණ්ඩර ංේ්ධලඹට අං අභඳ/16/0754/703/034 – I 

වහ 2016ෙ12ෙ13 දිනළතිප අභහත්ය භණ්ඩර ීනයනඹ භන්් 

අව භළතිපඹ රළීම ඇත්ෙ 
 

2.2.6 10/12ංානශ්රාභංැටුඳ 
 

ත්රසත්හදී ක්රිඹහ ේව තුමේ් ආඵහි ත් වමුකහ ේ ේඹ් 

අස ේලස නී ඹ ක්රීඹ ේ හ හරඹ ය 10 ක් 

ම්පයයන ය ේනලභළතිප නිරධහරී ව ය 12 ක් 

ම්පයයන ය ේනලභළතිප ේසු නිරඹ් වහ ිඩශ්රහභ 

ළටුඳ රඵහ දීභ ම්ඵ්ධ අතිපරු ජනහි ඳතිපතුමභහේ  

උඳේකස ඳරිදි 1981 ්න්ධධ වමුකහ ිඩශ්රහභ ළටුඳ ව 

ඳහරිේත්් කත් යසාහ ංග්රවඹ ංේල්ධනඹ ීමරීභ අං 

1992/76 වහ 2016/11/11 ඇතිප ිඩේල  ළේ ඳත්රඹ 

භන්් සිදු ය ඇත්ෙ 
 

2.2.7 දුඵරත්ාංානශ්රාභංැටුඳ 
 

දුඵරත්හ ිඩශ්රහභ ළටුඳ රඵහ දීභ ම්ඵ්ධේඹ් 1981 

්න්ධධ වමුකහ ිඩශ්රහභ ළටුේ වහ ඳහරිේත්් කත් යසාහ 

ංග්රවේල ංේල්ධනඹට අකහර ළේ නිේේකන 

ංේල්ධනඹට ී තිපඳතිප ේත් ඉදිරිඳ්ත ය ඇත්ෙ 
 

2.2.8 ඳදක්කම්ංවාංහිධායංරදානඹ 

 රිිඩධ වමුකහේේ සිඹලුභ නිරඹ් ේව ේ් ශ 

ේ ඹ අඹ යව  ස ඳකක්ම් වහ ්ධහය ප්රකහනඹ 

ීමරීභ සිදු  යන රදීෙ 

2ෙ4ෙ ගු : ඳකක්ම් වහ ්ධහය ප්රකහනඹ 

 

 

 

2.2.9 පුහුණුංඳාඨභාරා 
 

2.2.9.1ංාන ධ ශීඹංයාජයඹහිංභිනහිංරදානඹංකශං 

පුහුණුංඳාඨභාරා 

2.5 ගු : වමුකහ ේ හ්හි පුහුණු රළබූ පු්ධරඹ් 

 

2.2.9.2 ජාිකංතයක්කංඳාඨභාරා 

 

2.6 ගු : පුහුණු රළබූ පු්ධර ම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳදක්කම්ංර්ගඹ යුධ ධං

වමුදා 

නාානකං

වමුදා 
ගුහිං

වමුදා 

ිඩේ්ධල ේ හ 
ඳකක්භ 

 
14938 

 
57 

 
104 

දීයයක ේ හ 
ඳකක්භ 

4041 2040 698 

ේ්ධලපුත්ර 
ඳකක්භ 

- 07 - 

ප්රලංී ඹ ේ හ 
ඳකක්භ 

- 50 - 

වීය ක්රිඹහ 
ඳකක්භ 

7966 144 101 

එකතු 26945 2298 903 

ය
අ

 
   

යු
ධ 
ධ

 
ව
මු
දා


 

න
ාාන
ක
ංව
මු
දා


 

ගු

හි
ංව
මු
දා


 

 

ය
ශ
ාය
ක්

ක
ං

 
දඳ
ාර්
ත්
 
ම්
හි
තු


 

එ
ක
තු


 

ඉ්දි 

ඹහ 

102 134 49 - 285 

ඳීමසත්හනඹ 78 38 23 - 139 

ඵංරහේ්ධලඹ 45 17 09 - 71 

ේ්ඳහරඹ 02 - - - 02 

භළේේසිඹහ 08 - - - 08 

චීනඹ 42 19 09 - 70 

අේනකු්ත 
ිඩේ්ධල 
යටලි් 

295 481 127 02 905 

සතුම 572 689 217 02  

ඳාඨභාරාංරඵාං

 දබදංරඵනංයඅ 

යුධ ධං

වමුදා 

නාානකං

වමුදා 

ගුහිං

වමුදා 

 ඉ්දිඹහ 1 1  

ඳීමසත්හනඹ 2 2 1 

ඵංරහේ්ධලඹ 2 1  

චීනඹ 4 2 1 

 කකුණු ේලරිඹහ 1 - - 

පිලිපීනඹ 1 - - 

ඉ්දුී සිඹහ 2 - - 

එකතු 13 06 02 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  5 
 

2.2.9.3ංරැයි්තුගත්ං නොනංඳාඨභාරා 

2ෙ7ෙ ගු : රළ මසතුමත් ේනලන ඳහඨභහරහ් වහ වබහගි 

ව පු්ධර ම් 

2.2.9.4ං ාන ධ ලං ම්ඳත්ං  දඳාර්ත් ම්හිතු හිං රදං

ඳාඨභාරාංවාංවබාගිංවූංපුධ ගරයිහි 

2.2.10 ම්භහිත්රණ,ංැඩමුු ංවාංංචාය 
 

 ිඩේ්ධල යටලි් ිඩේ්ධල ංචහය / ළඩමුළු වහ 

ම්භ්ත්රන අසාහ 53 ක් යුධ වමුකහ ේව ේ්ක  

55ක්  නහිඩ       වමුකහ ේව ේ් ක 35ක් ගු් 

වමුකහ ේව ේ් ක 11 ක් ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේව ේ් ක රඵහ දී ඇත්ෙ 
 

2.2.11 ානල්ංානදයාරංර ේල 
 

 රිිඩධ වමුකහේේ 2015 / 2016 අධයඹන යයඹ 

ේව ේ් ඇතුමර්ත ිඩේල  කත් ක්රභඹ  ඹටේ්ත රඵහේකන 

ිඩලස ිඩකයහර ප්රේේලඹ ේව ේ් රක අඹදුම්ඳ්ත ඳවත් 

කව් ඳරිදි ප්රතිපඳහකන ේලමි් බහට ේඹලමුය 

ඇත්ෙ 

2.9  ගු : ිඩලස ිඩකයහර ප්රේේලඹ වහ අඹදුම්ඳ්ත ේඹලමු ශ 

ංයහ 

 

 

2.2.12ං ානානධංඉල්ලීම් 
 

්න්ධධ වමුකහ පු්ධරඹ් වහ ඔවු්ේ  ඳවුේර අඹ 

ිඩසි් ෘජුභ ව ජනහි ඳතිප ේේම් හයයඹහරඹ  

අභළතිප හයයඹහරඹ  ිඩිඩධ භළතිප ඇභතිපරු් වහ ිඩිඩධ 

පු්ධර ම් වහ ආඹත්න ආයක් අංලඹ ේත් ේඹලමු 

යන රක ිඩිඩධ ඉේලීම් ම්ඵ්ධ ලිපි 1510 ේව ේ් 

ටයුතුම ය ඇත්ෙ 
 

2.2.13ං යශංතයක්කං දඳාර්ත් ම්හිතුඅං

අදාශංයාජකාරි 

 ේයශහයක් ඳනත් වහ ංේල්ධන සිදුීමරීභෙ 

 ශ්රි රංහ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ නිර 

ඇඳුම් ේයගුරහසි වහ අව භළතිපඹ රඵහ දීභෙ 

  ශ්රි රංහ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම වහ 

ේත්ේ හ්දු ප්රතිපචහය රභනහයන උඳයන 

ප්රතිපම්ඳහකනඹ වහ න ප්රතිපඳහකන 2017 යයේල 

අඹළඹ භන්් ේ් යහ ළී භෙ 

 

2.2.14 කැබිනට්ංඳත්රිකා 
   

ේභභ අංලේඹ් සිදුන රිිඩධ වමුකහ වහ ේයශහයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ ආඹත්නි ටයුතුම රට අකහශ න 

අභහත්ය භණ්ඩර ංේ්ධල ඳවත් ඳරිදි ස ය ඇත්ෙ 
 

 භගී් ප්රහවනඹ වහ සුදුසු ගු් ඹහනහ ේකක් 

(02) අ්තඳ්ත ය ළී භෙ 

 ශ්රී රංහ ගු් වමුකහ තුම ළවළේලු ගු් ඹහනහ 

ඵරනඹ පුළුේ ීමරීභ වහ න Y-12 IV 

ළවළේලු ප්රහවන ගු් ඹහනහ ේකක් මිරදී ළී භෙ 

 ශ්රී රංහ ගු් වමුකහ තුම ේ ඉකු්ත ඹමි් 

ඳ්තනහ ට් ගු් ඹහනහ ඵරනඹ ේව ට න 

ඵහුහයයඹ ට් ගු් ඹහනහ 08ක් ව අකහශ අිඩ 

ආයුධ මිරදී ළී භෙ 

 ශ්රී රංහ ගු් වමුකහ තුම පුහුණු ගු් ඹහනහ 

ඵරනඹ යයධනඹ ීමරීභ වහ න පීටී-6 (PT-6) 

ප්රහාමි පුහුණු ඹහනහ 06ක් මිරදී ළී භෙ 

 ශ්රී රංහ යු්ධධ වමුකහ වහ ශ්රී රංහ ේඳලලිසිඹ ේතිප් 

සක්්ත ජහීන්ේ  හභහධ යහජහරී්  

 වහ භහලි යහජයඹ තුමර සාහපිත් ීමරීභට නිඹමිත් 

ංග්රහමි ප්රහවන ඵරඇිවඹ ේත් අලයත්හ මිර දී 

ළී භෙ 

 ේල්ත්රහ්ත ඳකනභ භත් ශ්රී රංහ යු්ධධ වමුකහ 

වහ ලරය ධකය උඳේ්ධලයේඹකු ඵහ 

ළී භෙ (ධකය හමිිව ගුනතිපර) 

 „හයයඹක්භ ේ හ ිඩභූනඹ / ඳකක්භ ‟ ව 

„ප්රලංී ඹ ේ හ ිඩභූනඹ / ඳකක්භ‟ ප්රකහනඹ 

ීමරීභ වහ ේඳලදු ක්රභේේකඹක් සාහඳනඹ ීමරීභෙ 

 2002 යයේල සිට 2010 යයඹ කක්හ ව හයය ක 

හයයඹ හධන හයයත්හ අභහත්ය භණ්ඩරඹ ේත් 

ඉදිරිඳ්ත ීමරීභ- ශ්රී රංහ ගු් වමුකහෙ 

 
ඳාඨභාරාං

ර්ගඹ 

 
යුධ ධං

වමුදා

 

 
නාානකං

වමුදා 

ංංංං 
ගුහිං

වමුදා 

 
 යශං

තයක්කං

 ද. 

ඇභරිහව  
සක්්ත 
ජනඳකේඹ
් රක 
ඳහඨභහරහ 

 
32 

 
23 

 
22 

 
01 

 
රළ මසතුම
ත් ේනලන 
ඳහඨභහරහ 

 
43 

 
24 

 
30 

 
02 

ඳාඨභාරාංරඵාංදීංඇිංංපුධ ගරයිහි 
 

ංඛයා 

යුධ 05 

නහිඩ 11 

ගු් 06 

ේයශ ආයක් 
ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

08 

සිිඩේ නිරධහරි් 06 

2ෙ8 ගු : ඳහඨභහරහ වහ වබහගි ව පු්ධර ම් 

 

 ේා 

ඉංජි හිරුං

ානඹධායා 

ජීං ානදයාං

ානඹධායා 

දහිත්ං

වදයං

ඳාඨභාරා 

යුධ වමුකහ 07 03 01 

නහිඩ 

වමුකහ 

01 02 - 

ගු් 

වමුකහ 

- - - 
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  ේඵරරස ජනයජඹ භප යුක ටයුතුම වහ 

ත්හක්ිව වේඹ්ගිත්හ පිළිඵ ගිිඩසුභෙ 

 ශ්රී රංහ ගු් වමුකහ වහ න PT-6 ප්රහාමි 

පුහුණු ගු් ඹහනහ 06 ක් මිරදී ළී භ 

 ඇේභරිහව  යහජය ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේර් යහේත් 

යහඳෘීන්හි ේ ේල නියුක්ත් ීමරීභ කවහ 

ී ත්යහව කර ේ ේඹ් ඉ්ත ව රිිඩධ වමුකහ පිරිස 

පුහුණු ීමරීේම් ආඹත්නඹක් ශ්රී රංහේේ පිහිටුවීභට 

FSI SECURITAS භගි් ඉදිරිඳ්ත යන රක 

ේඹ්ජනහෙ 

 ශ්රී රංහ ගු් වමුකහ න Y-12 IV ළවළේලු 

ප්රහවන ගු් ඹහනහ 02 ක් මිරදී ළී භෙ 

 ක්රිඹහ්ිඩත් යහජහරිේලදී ත්රසත්හදී ක්රිඹහ ේව තුමේ් 

තුමහර රඵහ ආඵහි ත් රිිඩධ වමුකහ ේ ේඹ් 

ඉ්ත ඹන යනිඩරු්ට ඹ අවුෙ 55 ම්පයයන ව 

ඳසු මිඹඹන ේත්ක්භ ළටුේ වහ දීභනහ රඵහ දීභෙ 

 ක්රිඹහ්ිඩත් යහජහරිේලදී ත්රසත්හදී ක්රිඹහ ේව තුමේ් 

ආඵහි ත් ව අභඳ/1982/305(09) රඵහ ්නහ 

යනිඩරු්ට ක සේර ළටුේ වහ දීභනහ රඵහ 

්නහ ිඩහව යනිඩරු්ේ  ඇෆේභ් 

ඔවු්ේ  බහයයඹහ්ට ක  ත්රසත්හදී ක්රිඹහ ේව තුමේ් 

මිඹගිඹ යනිඩරු්ේ  ළ්කඹු  යරි්කෆරු්ට ක 

ඔවු් ජී්ත සිටින ේත්ක් ඳභනක් සිඹඹට 85 

ිඩශ්රහභ ටුඳට සිඹඹට 15 ක් යනිඩරු සුරැකුම් දීභනහ 

ේර සක්ය සිඹඹට 100  ිඩශ්රහභ  ළටුඳක් හිමි 

ළ්වීභෙ 

 රිකුනහභරඹ නහිඩ වහ නහරි අධයහඳන 

ංකීයයනේඹහි ේල  ව ඉදි ීමරීභෙ 

 ශ්රී රංහ ේයශහයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම වහ 

ේත්ේ හ්දු ප්රතිපචහය ශභනහයන   උඳයන 

ප්රම්ඳහකනඹ වහ න ප්රතිපඳහකන 2017 යයේල 

අඹළඹ භන්්  ේ් යහ ළී භෙ 

 යහජය පු්ධලි වවුේ යහඳහය වේඹ්ගීත්හඹක් 

තුමළි් අබය්ත්ය ගු් ේ ඹක්  සාහපිත් ීමරීභෙ 

 ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ ේත් ේඵේ ේවලිේලේටයය 

ඹහනහ ව ඉවර ධහරිත්හඹීම් යු්ත   

ප්රභූ්ප්රහවනඹ ීමරීේම් ේවලිේලේටයය ඹහනහ මිරදී 

ළී භ වහ ත්හක්ිව ව  මරය ේඹ්ජනහ රඵහ 

ළී භෙ 

 ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ ේත් භධයභ ආයක් 

ප්රහවන ගු් ඹහනහ මිරදී ළී භෙ 

 

2.3ංඉදිරි ය වා කල් ත්ඵනංරද 
කාර්ඹඹහි  

 ඔඹහභඩු අිඩ ඵඩහ ඉදිීමරීභෙ 
 

 

2.4ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා  

 ලහහේේ හයයඹ භණ්ඩරඹට ේජයසඨ වහය 

ේේම්යේඹක්  වහය ේේම්යේඹක්  

රභනහයන වහය නිරධහරි් තුම්ේකේනකු වහ 

හයයඹහර හයයඹ වහඹේඹකු ඇතුමශ්ත ය ළී භෙ 

 ලහහේේ සදිේනකහ ළඩ ටයුතුම ඳවසුේ් වහ 

හයයඹඹක්භ ය ළී භ වහ ඳරින 

ඳවසුම් රඵහ ළී භෙ 

 නිභශ ලිපිේලව  ඵඩහ ය ත්ළීමභ වහ  

     ිඩි භ්ත ේේනහහය ඳවසුම් රඵහ ළී භෙ 

 හයයඹහර ටයුතුම ඳරින ත් ීමරීභෙ 
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3.ංත්ාක්ණිකංඅංලඹ 
 

3.1ංභා රෝචනඹ  
 

ජහතිප ආයක්හ ම්ඵ්ධේඹ් න ්නිේේකන වහ 

ඉංජිේ්රු ටයුතුම ක භවජනත්හට ඔවු්ේ  

උඳේඹ්ේඹ් ඳරිවයනඹ ශ වළීම න ඳරිදි 

උඳේඹ්ගී ය ළී භ වහ ංයයධනඹ ීමරීභ කවහ 

ඉවේ න ක්රේභ්ඳහඹ් ස ීමරීභ ක ආයක් 

අභහත්යහංලේල ත්හක්න අංලඹ ේත් ඳළරී ඇත්ෙ  ගු් 

ිඩදුලි ්නිේේකනඹ  ිඩදුලි ංේ්ධල ේ හ  රඳහහිනි 

ිඩහලන ටයුතුම  ක්තත් ්නිේේකනඹ  නිරීක්න 

ළඳයීම් ව යේේ ජහතිප ආයක්හට ඵරඳහන 

්නිේේකන  නහවු වහ ආේේක්න උඳයන 

ආනඹනඹ  සාහඳනඹ ව ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ කවහ ශ්රී 

රංහ ිඩදුලි ංේ්ධල නිඹහභන ේලමි් බහේ් 

අලය යන අව භළතිපඹ රඵහ දීභ ඹන ටයුතුම 

්නිේේකන ිඩඹඳාඹට අකහර ේේෙ  ජහතිප ආයක්හ 

ත්වවු රු යන අත්ය යජඹ ිඩසි් උඳේකස දු් ඳරිදි 

දි මන පුයහ ඹටිත්ර ඳවසුම් ංයයධනඹ ීමරිභ කවහ 

අලය සිිඩේ ව ක්ේ ත්ර ඉංජිේ්රු වහඹ රඵහදිභ 

ඉංජිේ්රු ිඩඹඳාඹට අකහර හයයඹබහයඹ්ඹෙ 

 

ත්හක්න අංලඹ ිඩසි් ේයයඛීඹ අභහත්යහංලඹ ව ආඹත්න 

භ ජහතිප ආයක්හ පිළිඵක ්නිේේකන ව 

ඉංජිේ්රු ටයුතුම ම්ඵ්ධේඹ් භහේඹ්ජනඹ ව 

ම්ඵ්ධීයනඹ යව  රඵ මෙ 

 

ේම් න ිඩට ත්හක්න අංලඹ භගි් ක්රිඹහ්තභ යමි් 

ඳතිපන ප්රධහන යහඳෘතිප ව ේල ආයක් මුරසාහන 

ංකීයයනඹ (DHQC) පිළිඵක යහඳෘතිපඹ වහ 

උඳහඹභහයයගි ්නිේේකන ජහර (SDCN) යහඳෘතිපඹ මෙ 

ේභභ යහඳෘතිප රට අභත්ය  ඳයයේලන ව ංයයධන 

භධයසාහනඹ ිඩසි් ක්රිඹහ්තභ යව  රඵන ඳයයේලන 

යහඳෘතිප අධීක්නඹ ීමරීභ ක ත්හක්න අංලඹ භගි් සිදු 

ේේයයෙ 

 

3.2ංත්ාක්ණංඅංලඹංානසිහිංඉටුංකයනංරදංං

ක්රිඹාකායකම්ංානල් ල්ණඹ 

 

2016 යයේලදී ත්හක්න අංලඹ ිඩසි් කුළුණු 197ක් 

ඉදිීමරීභ වහ ්නිේේකන ේ හ ළඳයුම්රු් වට 

අලය ආයක්න නිසහලන රඵහදු් අත්ය 

ිඩදුලි/්නිේේකන උඳේඹ් 160  ිඩකුණුම් ඵරඳත්ර 

කවහ ක ආයක්න නිසහලන රඵහ ේකන රදීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 ප්රසාහයඹ : ්නිේේකන කුළුණූ වහ ආයක් 

නිසහලන රඵහදීභ - 2016 

මරහශ්රඹ: ත්හක්න අංලඹ 

 

්නිේේකන ව නහවු උඳයන   යාහවන නිලසචඹ 

යළී ේම් ඳ්ධධතිප  ඵහුහයයඹ යයන මු්රන ඹ්ත්ර  

drone  (Quad Copter, Airplane, USV) ව ආධුනි 

ගු් ිඩදුලි ඵරඳත්ර හිමිඹ්ට ගු් ිඩදුලි උඳහං 

( ේ්ධශිඹ/ිඩේ්ධශිඹ ) ආනඹනඹ ීමරීභ වහ ආයක් 

නිසහලන රඵහ දී ඇත්ෙ 

 

 

 
3.2 ප්රසාහයඹ : ආයක් නිසහලන නිකු්ත ීමරීම් 

 

ිඩදුලි ංේ්ධල නිඹහභන ේලමිභ භ සක් ධීය ව 

ජරජ ම්ඳ්ත ේකඳහයයත්ේම්්තුම ඹටේ්ත ලිඹහඳදිංචි  වී 

ඇතිප ධීය ේර්රයය ඹහත්රහ 629 ක් කවහ ගු් ිඩදුලි 

ංඥහ /ංයහත් බහිඩත්හ ීමරීභට ආයක් නිසහලන 

රඵහේකන රදීෙ  
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ගුහිංානදුලිංඋඳාංගං(ං ධ ශිඹ/ාන ධ ශිඹං) 

තනඹනඹංකිරීභංදවාංතයක්කංනි්කාලන 

37% 

21% 

36% 

1% 
1% 4% 

හිනි ේදනංකුු ණුංවාංතයක්කං

නිල්කාලනංරඵාදීභං- 2016 

Dialog

Mobitel

Etisalat

Hutch

Dyancom

Airtel
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3.2.1.ංතයක්කංමර්ථානංරි්ථාඳනංයාඳිිඹ 

1979 ේලශම ප්රධහන ළරසුභට අව    හිවජ  

ංයයධනඹ වහ ඉවශ හිවජභඹ ටිනහභීම් යු්ත 

ඉඩම් ිඩලහර ංයහක් මුකහවළරීභට වළීම න අයුරි් 

යජේල හයයඹහර ේලශම සිට න ඳරිඳහරන අව ය 

න ශ්රී ජඹයයධනපුය ේ්ේේේ ේත් රැේන ඹහභට 

ළරසුම් යන රදීෙ සිඹළු ආයක් අංල සක් ආයක් 

මරසාහන ංීමයයනඹක් ඹටත්ට ේනඹහභ තුමළි් 

මලිභ ඵරහේඳලේයල්තතුම ව ේල ේම් න ිඩට ආඹත්න 

ීමහිඳඹක් අත්ය ේඵදී ඳතිපන ම්ඳ්ත පරකහයී අ්කමි් 

ප්රේඹ්ජනඹට  ළී භ  ඹටිත්ර ඳවසුම් ්ධවීයනඹ වීභ 

අභ ීමරීභ  ඔවු්ේ  ේභේවයුම් /ඳරිඳහරන/ප්රයයධන 

හයයඹක්භත්හ ත්දුයට්ත යයධනඹ න ඳරිදි 

ආයක් අංල හභහජිඹ් ේත් නවීන ඳවසුම් 

ලි් යු්ත හයයඹහර ංකීයයනඹක් රඵහදීභ ව 

ංේක්්්රත් ංයයධන රහඳඹ තුමශ පිහිටි 

අි ආයක් කත් රහඳ ංයහ අභ ීමරීභ තුමළි් ආයයථි 

ක්රිඹහහයම් ව භවජනත්හට ඇතිපන අඳවසුත්හ් 

අභ ීමරීභ ඹනහදිඹ ේේෙ 2011 ේයයදී ආයම්බ යන 

රක ේභහි ඉදිීමරීම් ටයුතුම ේම් න ිඩට්ත සිදුේමි් 

ඳීනෙ ඉදිීමරීම් ටයුතුම ශභනහයනඹ ීමරීේම් 

ඳවසු ව මරයභඹ ලයත්හ පිළිඵක ශහ 

ඵළලීේභ් අනතුමරු ඉදිීමරීම් ටයුතුම අදිඹය 02 ට 

ේ් ය ඇත්ෙ 

3.2.1.1 තයක්කං මර්ථානං ංකිර්ණඹං පිළිඵදං

යාඳිිඹං-ංඳශමුංඅදිඹය 

නිරධහරි් 250 ක් කවහ සථිය නිහ ව ේසු නිරඹ් 

කවහ ත්හහලි නහත්ළ් ඳවසුම් ශමි් ප්රධහන 

ේලඩනළගිලි ංීමයයනඹ ( යම් ළඵලි 09ක්)   

්නිේේකන ේලඩනළගිේර  ආයක් ේලඩනළගිේර  

ව ජර ේඳලම්ඳහහයඹක් ඉදිීමරීභ ේභභ යහඳෘතිපේල 

ඳශමු අදිඹය ේේෙ ඉදිීමරිම් ටයුතුම සිදු ේේයන 

අත්යහයේල ඳළන නළගුණු මරයභඹ ේව තූ් භත් ේභඹ 

ත්දුයට්ත ඳවත් කව් අදිඹය රට ේඵකහ ඇත්ෙ 

අදිඹයං 01: 2018 ේඳඵයහරි 28 න දිනට ේඳය 

ීම්නේකිවේල පිහිටි ේලඩනළගිලි අං 06 07 08 

්නිේේකන ේලඩනළගිේර  ආයක් 

ේලඩනළගිේර ජර ේඳලම්ඳහහයඹ ව ේසු නිරඹ් 

කවහ න නිහ ඉදිය අ් ීමරීභෙ 

අදිඹයං 02 :  ඳශමු අදිඹේයය අ් ේනලව ඉදිීමරීම් 

ටයුතුම ම්පයයන ීමරීභෙ 

3.2.1.2 තයක්කං මර්ථානං ංකීර්ණඹං පිළිඵං

යාඳිිඹං-ං දනංඅදිඹය 

රිිඩධ ේ හ නිරධහරි් 500ක් ව ේ්හසි ේසු 

නිරඹ් 6100 ක් කවහ ේබ්ජනහහය ව අේනකු්ත 

ඵහහිය අංඹ් ඇතුමප ඳවසුම් හිත් සථිය හසාහන 

ළඳයීභ ේභභ යහඳෘතිපේල ේකන අදිඹය ේේෙ 

3.2.1.3 යාඳිිං කශභනාකයණඹං වං ඉදිකිරීම්ං

කඅයුතු 

ඉදිීමරීම් ටයුතුම ඳවසු ේ් යේන ඹහභ කවහ 

යහඳෘතිපඹට අකහර ිඩේල  ුවඹ් පිහිටුන රදිෙ 

යහඳෘතිප ශභනහයනඹ ව ප්රම්ඳහකනඹ වහ 

යහඳෘතිප ශභනහයන ඒඹ ක යහඳෘතිපේල 

ඉදිීමරීම් ටයුතුම යේන ඹහභ කවහ ඉදිීමරීම් 

ශභනහයන ඒඹක් ක පිහිටුන රදීෙ 

ේභභ යහඳෘතිපඹට අකහර ුවත් 

ළරළසභ ඹහ්රි ඉංජිේ්රු ජරනර ව ේත්ලයතුමරු 

ත්හක්න ව ප්රභහන මීක්න ටයුතුම ම්ඵ්ධේඹ් 

ඉංජිේ්රුභඹ හයයඹඹ් පිළිඵක භධයභ උඳේ්ධල 

හයයඹහංලඹ ටයුතුම සිදු ය මෙ  

3.2.2 උඳාඹභාර්ගිකංතයක්කංහිනි ේදනංජාරං

යාඳිිඹ 

දි මන පුයහ පිහිටි රිිඩධ වමුකහේේ   ේඳලලීසිේල ව 

ිඩේල  හයයඹ ඵරහේල ලි් ේත්්යහ්ත සාහන වහ 

ම්ඵ්ධ ිඩඹ වළීම ක්ෂු්ර ත්යං ඵකත්හ 37ක් වහ ජහර 

ශභනහයන ඳ්ධධතිපඹීම් භ්ිඩත් සුයක් කත් ේඳලදු 

්නිේේකන මරහධහයඹක් ළඳයීභ ේභභ යහඳෘතිපඹ 

භගි් ඉටුේේෙ 

2016 න ිඩට ිඩදුලි උ්තඳහක ඹ්ත්ර 22් 10ක්  

සාහඳනඹ ය ඇතිප අත්ය සඹං ආධහය කුළුණු 11ක් 

ව ක්ෂු්ර ත්යං ගු්ිඩදුලි ඵකත්හ 37ක් ඉදිීමරීභ කවහ 

ේට්ඩයය ඇයීම් ටයුතුම සිදුේමි් ඳීනෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ේභභ හර ඳරිච්ේේකඹ තුමර (2016 ජනහරි භ සිට 

ේකළම්ඵයය කක්හ) ේබෞතිප ප්රතිපඹ සිඹඹට 10ක්  න 

අත්ය මරයභඹ ප්රතිපඹ හයය ක ේ්ීමරීම් ලි් 

සිඹඹට 3ෙ3 ක් ව සුළු ප්රභහනඹීමෙ  
 

3.2.3 ඳර් අණංවාංංර්ධනංභධය්ථානඹ 
 

ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනඹ  යය 2015 දී 

ේභලයවේව න ඳහය  පිටිඳන ඹන සාහනේල සාහඳනඹ 

යන රක අත්ය ඳරිඳහරනභඹ ටයුතුම ව ේසු 

නිරඹ් වට නහත්ළ් ඳවසුම් ළරසීභ කවහ 

ේකභවේ ේලඩනළගිේරක් ඉදියන රදීෙ ේත්න අදිඹය 

ඹටේ්ත ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනේල 

ේ ේල නියුතුම ඳයයේලන නිරධහරී් වට නහත්ළ් 

ඳවසුම් ළඳයීභට න ේකභවේ ේලඩනළගිේරක් 

ඉදිය රු ආයක් ේේම් තුමභහේ  සුයතිප් ිඩෘත් 

ේරුිවෙ 

 

 

 

 

ේලහිඩේහි සාහඳනඹ යන රක ිඩදුලි උ්තඳහක 

ඹ්ත්රඹ 

 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ෙ1 ගු :  පුනයහයයත්න වහ මරය ප්රතිපඹ 

 

3.3ංං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 
 

3.3.1. තයක්කංමර්ථානංරි්ථාඳනං

යාඳිිඹ 
 

3.3.1.1ං බෞිකංරගිඹ 

2016 ජනහරි 01 දිනට ඳශමු අදිඹේයය ඉදිීමරීම් ටයුතුම 

ර ේබෞතිප ප්රතිපඹ සිඹඹට 35ෙ3 ක් ව අත්ය 2016  

ේකළම්ඵයය 31 දිනට සහි භසත් ප්රතිපඹ සිඹඹට 40ෙ8 ීමෙ 

සිිඩලිම් ේඳලදු සාහන වහ ට මේ  ේත්්ත අහල කවහ 

ට මේ ව අේනකු්ත උඳහං  අරංහය කළ වර 

ඹනහදී ප්රධහන නේල ේට්ඩයය ප්රකහනඹ ීමරීේම් දී 

මුහුනඳෆභට සිදුව ළටළු ේව තුමේ් ඹහ්රි   

ඉංජිේ්රු   ජරනර ව ේත්ලයතුමරු ත්හක්න 

ළඩටයුතුම ර ප්රතිපඹ ව යහඳෘතිපේල භසත් ප්රතිපඹ 

අඩඳනවී ඇතිප අත්ය ේම් ේව තුමේ් අභත්ය ිඩඹකම් 

කළරීභට සිදුන අත්ය ආයක් මරසාහන ංීමයයනඹ 

ප්රතිපසාහඳනඹ ීමරීේම් දින හව  ේනස ිඩඹ වළීමඹෙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2ංමරයංරගිඹං 

  3ෙ2: ගු : DHQC යහඳෘතිපඹ 

 

3.3.1.3ංාන ලේංගැඅු  

හරඹ දීයයක ීමරීභට ඉේලුම් ීමරීභ ේභහි ප්රධහන 

ළටළුක් ේර ේඳ්හදිඹ වළීම අත්ය කළනටභ්ත 

ේල්ත්රහ්තරු් 09 ේකේනකු හරඹ දීයයක ය ේකන 

ේර ඉේරහ ඇත්ෙඉදිීමරීම් ටයුතුම ඩිනම් ීමරීභ ව 

ප්රතිපඹ අධීක්නඹ ීමරීභ කවහ සිඹළු ඉදිීමරීම් ශිේපී් 

වට ඉරක් ඳකනම් ය්ත ඇයුම් නියයනහඹ 

වඳු්හ දු් අත්ය ඳතිපන අභත්ය කීම් ඉදිීමරීම් 

ශභනහයන ඒේල අධයක්  නිේඹ්ජය 

අධයක්රු ව යහඳෘතිප ශභනහරු් ේත් 

ඳයන රදීෙ ේභභන්් ූවත් ඉදිීමරීම් සිඹේේේ 

හයයා ප්රතිපපර අ්තව අත්ය ේ හ පු්ධර ම්ට රඵහදී 

ාන්ත්යඹ පුනයාර්ත්නං

ානඹදම්ිරු.මි.  

රාග්ධනධනංානඹදම් 

ිරු.මි.  

ඇසත්ේම්්තුමත් 

ිඩඹකභ 

10ෙ5 

 

36ෙ5 

ිඩඹකභ 9ෙ9 34ෙ9 

ේල ඹ  0ෙ6 1ෙ6 

ාන්ත්යඹ ණඹය 

ලිපිං ගමම් 

 නත්ං

මුදල්ං ගමම් 

එකතු 

ප්රතිපඳහකන 

රුෙමිලිඹන 
250 3,500 6,000 

කහඹ්තඹ 1,189 989 2,178 

ේවීම් 1,127 1,767 2,894 

ේල ඹ 184 745 928 

පිටිඳන ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහන ංීමයයනඹ 

 

ජර ේඳලම්ඳහහයඹ 

ආයක් ේලඩනළගිේර 

්නිේේකන ේලඩනළගිේර වහ ංඥහ 

 

ේඹ්ජිත් යු්ධධ වමුකහමරසාහන ළඵලි අං 06  
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තිපබූ ළඩේලටස ම්පයයනේඹ් ඳහේව  ඉටුයළී භට 

වළීමවුිවෙ   

2016 භළක බහේල සිට ඳේ කභහ තිපබූ ේඹ්ජිත් 

ංිඩධහන ූවඹට සප්ේ් නම් ේභහි ත්්ත්තඹ 

ත්දුයට්ත ළඩිදියුණු ශ වළීමඹෙහයයඹඹ්හි නියත්න 

අත්යතුමය ශිේපී්ේ  ශිේපීඹ වළීමඹහ් ඇයීභට 

රක්ීමරීභ ව NVQ වතිපඹ රඵහළී භ කවහ අලය 

න පිළිළී භ ඔවුනට රඵහදීේම් අයමුිව් ACTA 

ආඹත්නඹ භ ම්ඵ්ධ ළඩපිළිේශක් දිඹ්ත යන 

රදීෙයහඳෘතිපඹට අකහර ශ්රනහහය  ජර ේඳලම්ඳහහය  

ජර ප්රධහනඹ්  ලක්තිප ළඳයුම් ළනි ේඳලදු ඳවසුම්හි 

ඳතිපන ළටළු ේව තුමේ් වමුකහ මරසාහනඹ  ආයක් 

භහණ්ඩලි ප්රධහී  හයයඹහරඹ  ආයක් අභහත්යහංලඹ 

නිඹමිත් දින හව ට ප්රතිපසාහඳනඹ ීමරීභට 

ේනලවළීම ිඩඹෙ  

යුධ වමුකහ මරසාහනඹ  ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහී  

හයයඹහරඹ ව ආයක් අභහත්යහංලඹට නිඹමිත් 

සාහනත් වීේම් හරසීභහ පිළිඵක අධහනඹ 

ේඹලමුයමි් ශ්රනහහයඹ  ජර ේඳලම්ඳහහයඹ  ප්රධහන 

ජර ළඳයුම් භහයයඹ ව ිඩදුලි ඵර ළඳයුභ ළනි ේඳලදු 

ඳවසුම් ේලඩනළගීභ ආයම්බ යන රදීෙ ේලඩනළගිලි 

අං 06 07 ව 08 හි ඉදිීමරීම් ටයුතුම ම්ඵ්ධ 

ප්රමුත්හඹ්ට අභත්ය   ඵහහිය ඳරියඹට නියහයනඹ 

වීේභ් දියහඳ්ත ව ුවඹ් රට සිදුව වහනිඹ අභ 

ීමරීභ කවහ ප්රධහන ේලඩනළගිලි ර ඉතිපරි ළඩටයුතුම 

ශිේපී් ේඹලකහ නළත් ආයම්බ යන රක අත්ය ේභභගි් 

ුවඹ්හි ප්රතිපසාහඳනඹ ව සාහය්තඹ ත්වවුරු 

ීමරීභ අේේක්හ ේේයයෙ 

3.3.2ංඋඳාඹභාර්ගිකංතයක්කංහිනි ේදනංජාරං

යාඳිිඹ 

3.3.2.1ංගැඅු ංවංඅභි ඹෝග 

සඹං ආධහරිත් ්නිේේකන ඉදිීමරීභ කවහ ප්රභහන්ත 

ඉඩම් රඵහ ළී ේම්දී ඳළන නළගුණු ළටළු ේව තුමේ් 

ේට්ඩයය ක්රිඹහලිඹ ක ප්රභහක ිඩඹෙ රංසුරු් 

ේඵලේව්ේකනහ අම්පයයන රංසු ඉදිරිඳ්ත ය ඇතිප 

ේව ම් කුළුණු ව ක්ෂු්රත්යං ගු්ිඩදුලි වහ  

ේට්ඩයය නළත් ළකවීභට සිදුිඩඹ වළෙ  යය 2017 දී 

සඹං ආධහරි ්නිේේකන කුළුණු 11 ඉදිීමරීේභ් 

ඳසු ඉතිපරි ිඩදුලි ජන ඹ්ත්ර 12 සාහඳනඹ ශ වළෙ 

 

3.3.3ං: ඳර් අණංවාංංර්ධනංභධය්ථානඹ 

3.3.3.1ංයාඳිතීහි පංමරයභඹංවං බෞිකංරගිඹ 

සීමිත් ඳයයේලන නිරධහරී් පිරික් ව සීමිත් අඹළඹ 

ප්රතිපඳහකන ප්රභහනඹක් භන්් ළශීමඹ යුතුම යහඳෘතිප 

ංයහක් අකහශ ය තුමශ නිභ ීමරීභට ඳයයේලන වහ 

ංයයධන භධයසාහනඹ භ්තවී ඇත්ෙ 

 

 

 

 

3ෙ3 ගු : අේනකු්ත යජේල ආඹත්න ේත් ක්රිඹහ්තභ යන 

රක යහඳෘතිප 

ේභභ භධයසාහනඹ භගි් අේනකු්ත යජේල ආඹත්න 

ේත් ඉේලීම් ඳරිදි නිසඳහකනඹ යන රක උඳයන ව 

ිඩදුම් ඔවු්ේ  ඳළසුභට ඳහත්ර ිඩඹෙ 

 

ප්රහවන වහ සිිඩේ ගු් ේ හ අභහත්යහංලඹ ිඩසි් 

යන රක ඉේලීභට අව  Colombo Suburban 

Railway Project (CSRP) ඹටේ්ත ළශිව නිම්න 

දුම්රිඹ භහයයඹ නවීයනඹ ීමරීභ කවහ ේභභ 

භධයසාහනඹ භගි් නිසඳහකනඹ ර Quad copter ව 

ළවළේලු ගු් ඹහනහ ේඹලකහ නිමි් ළශිව නිම්න 

දුම්රිඹ භහයයඹ ගුනි් ඡහඹහරඳත් ීමරීභ ආයම්බ 

යන  රදීෙ ඳවත් ව් යහඳෘතිප ම්පයයන ය රු 

ආයක් ේේම්තුමභහේ  සුයතිප් 2016 අේ්සතුම භ 

15 න දින රිිඩධ වමුකහ් ේත් නිශ ලේඹ් 

බහයේකන රදීෙ  

 

3ෙ4ෙ ගු : ඳයයේලන භධයසාහනඹ භගි් නිසඳහකනඹ යන 

රක උඳයන ව ිඩදුම් 

 

අ.අං. යාඳිිංනාභඹ 

1 Train Tracking System  

 

2 

Integration Effection Intelligence preparation 

of the Battlefield (IPB) and Development of 

Training Simulator for DSCSC 

3 ළශිවළලි දුම්රිඹ භහයයඹ පුනරු්තාහඳනඹ 

4 සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

5 නියයභහන වහ ංයයධන 3D සිතිපඹම් ංයයධන 

යහඳෘතිපඹ ඩ්ේය්් ඹහනහ බහිඩත්හ යමි් 

අ.අං යහඳෘතිපේල නභ 

1 Small Arms Firing Simulator 

2 K-8 Simulator Project phase I 

3 Field Artillery System Project 

4 Quad Copter Project 

5 Regimental Account Software 

6 Hi-Tech soldier web application 
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3.5 : ගු ආකහඹම් උඳඹන යහඳෘතිප/හයයඹඹ් 

 

3.3.3.2ංගැඅු ංවංඅභි ඹෝග 

 ඳයයේලන යඳෘීන් කවහ අලය යන 

අ මත්භඹ් ව උඳයන ආයක් අභහත්යහංලඹ 

ඹටේ්ත ලිඹහඳදිංචි  වී ඇතිප ළඳයුම්රු්ේ් 

ඳභනක් රඵහළී භට සිදුන අසාහ්හිදී  ඉවශ 

මිර න්  ඇත්ළම් අ මත්භඹ් කවහ 

ළඳයුම්රු් ේනලභළතිප වීභ ව ඇනවුම් ශ 

අ මත්භඹ් ව උඳයන ළඳයීේම්දී සිදුන 

ප්රභහකවීභ ළනි ේව තූ් භත්  ේභභ භධයසාහනඹට 

දුසයත්හ්ට මුහුන ඳෆභට සිදුව අත්ය  සඵළිඩ් 

සළනි අ මත්භඹ් ිඩෘත් ේඳේශකඳේේ ත්යහරී 

ළඳයුම්රු්ේ් මිරදී ළී භ කවහ ීමසිඹම් 

ඹහ්ත්රනඹක් ස ය ළී ේම් අලයත්හඹ 

අධහයනඹ ේේයයෙ 

 ේ්ධීයඹ ේේශක ඳේේ ේනලභළතිප අ මත්භඹ් ෘජුභ 

ආනඹනඹ ීමරීභට සිදුන අත්ය සළනි ආනඹන 

බහණ්ඩ කවහ ේවීම් පිඹවීේම්දී දුසයත්හ්ට 

මුහුනදීභට සිදුේේෙ 

 

3.4ංංඉදිරිංයංවාංකල්ංත්ඵනංරදං

කාර්ඹඹහි 

 තයක්කං මර්ථානං රි්ථාඳනං යාඳිිඹ: 

සිිඩලිම්  ේඳලදු ප්රේ්ධලඹ් ට මේ ීමරීභ  ේත්්ත ප්රේ්ධල 

ට මේ ීමරීභ ව නහන හභය උඳයන ේභ්සත්ය 

හිත් ලී වරේ ඉදිීමරීභ ළනි ප්රධහන රුණු 

ම්ඵ්ධේඹ් පිටසත්ය ේට්ඩයය ළවීභ සිදු ව 

අත්ය සභන්් ේභභ යහඳෘතිපේල ඹහ්රි  

ඉංජිේ්රු  ේත්ලයතුමරු ත්හක්න ටයුතුම සිඹේර 

අඩඳන ව අත්ය භසා යහඳෘතිප ටයුතුම ේම් වයවහ 

අඩහර ිඩඹෙ  

 උඳාඹභාර්ගිකං තයක්කං හිනි ේදනං ජාරං

යාඳිිඹ: ජහර ශභනහයන ඳ්ධධතිපඹ්ත භප 

සඹං ආධහරි ්නිේේකන කුළුණූ 11  ක්ෂු්ර 

ත්යං ගු් ිඩදුලි ඵත්හ 37 ක් ව ිඩදුලිජන 

ඹ්ත්ර 12 ක් සාහඳනඹ ීමරීභෙ 

 ංයයධන වහ ඳයයේලන භධයසාහනඹ භන්් 

ක්රිඹහ්තභ යව  රඵන යහඳෘතිප 

 

අව  
අංඹ 

ක්රිඹහහයභ/යහඳෘතිපඹ 

1 Brain Controlled Interface for Artificial 

Limbs (BCI) 

2 Development of Hexacopter 

3 Ship Data Monitoring System (SDMS) 

4 Development of Anti - Befouling and Anti 

corrosive paint using Nano Technology 

5 Customizable Fire Control Solution With 

Stabilize Platform 

6 Training Simulator for K-8 Aircraft - Phase 

II 

7 Training Simulator for Air Traffic 

Controllers 

8 Guided Rocket and Missile System 

Development Project 

9 Development of Hydrogen Fuel Cell for 

Quod Copters and UAVS 

10 Development and Renovation of Targets and 

Shoorte‟s Evaluation 

11 Armor Tank Simulator System Development 

12 Development of virtual reality parachute 

jumper and skydiver training Simulatoer 

13 Braille to Sinhala Converter 

14 Under Water Surveillance & Detection 

System 

15 Geo -information System for Chronic Kidney 

Disease 

16 Design & Development of HF/VHF & UHF 

Radio Transceiver 

17 Driving Simulator 

18 Design and Developing 3D map 

Development Project Using DRONEs 

19 K3 Jammer Man Pack Version 

20 Development of a Solar Paint 

21 Criminal Intelligence Database Management 

22 Quad Copter Based LIDAR survey. 

23 Vehicle tracking device development 

24 Study and Develop of New Datum to 

National Grid Reference System 

25 Vehicle Management System 

3ෙ6ෙ ගු : යය 2017 තුමශ ඳ්තහේන ඹහ යුතුම යහඳෘතිප 

 

 

 

 

 

 

 

ාන්ත්යඹ තදාඹම්ං/ංානඹදම්ිරු.  

GIS ඳහඨභහරහ I ආකහඹභ 350 000ෙ00 

ඳහඨභහරහ හභහජි ම්ේ  
ආවහය ේව ේ් ිඩඹකම් 

50 000ෙ00 

ේ්ධල ම් වට ේවීම් 90 000ෙ00 

GIS ඳහඨභහරහ I මුළු ආකහඹභ 210 000ෙ00 

GIS ඳහඨභහරහ II ආකහඹභ 350 000ෙ00 

ඳහඨභහරහ හභහජි ම්ේ  
ආවහය ේව ේ් ිඩඹකම් 

50 000ෙ00 

ේ්ධල ම් වට ේවීම් 90 000ෙ00 

GIS ඳහඨභහරහ I මුළු ආකහඹභ 210 000ෙ00 

මුළු ආකහඹභ 420 000ෙ00 
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3.5ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා 
 

 ත්හක්න අංලඹ තුමශ ලිපි ශභනහයනඹ ව 
ලිඹීමඹිඩලි ශභනහයන ඳ්ධධතිප වඳු්හදීේභ් 
අව භළතිපඹ ප්රකහනඹ ීමරීේම් ක්රිඹහලිඹ හයයඹක්භ 
ීමරීභෙ 

 ශ්රී රංහ යුධ වමුකහ වහ ේලඩනළන්ලි අං 06 
ව 07 නිභීමරීභෙ 

 ්නිේේකන ේලඩනළගිේර ව ංඥහ කුළුණු 
(ේඳලදු ඳවසුම්) නිභ ීමරීභෙ 

 ආයක් ේලඩනළගිේර (ේඳලදු ඳවසුම්) නිභ 
ීමරීභෙ 

 ජර ේඳලම්ඳහහයඹ ව ප්රධහන ජර ළඳයුම් ඒඹ  
(ේඳලදු ඳවසුම්)ෙ 

 භර අඳවන ඳ්ධධතිපඹ (ේඳලදු ඳවසුම්) 

 ිඩදුලි ළඳයුම් ඳ්ධධතිපඹ (ේඳලදු ඳවසුම්)ෙ 

 වමුකහ මරසාහන / ආයක් අභහත්යහංලඹට අකහර 
භහයය ජහරඹෙ 

 වමුකහ නිශධහරී් 250 ට සථිය නහත්ළ් ව 
ත්හහලි නහත්ළ් - ීම්නේකිවඹෙ 

 ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහී  හයයඹහරඹ වහ අං 
8 ේලඩනළන්ේරෙ 

 ආයක් අභහත්යහංලඹ වහ අං 01 
ේලඩනළන්ේරෙ 

 නහිඩ වමුකහ මරසාහනඹ වහ අං 3 
ේලඩනළන්ේරෙ  

 ගු් වමුකහ මරසාහනඹ වහ අං 3 
ේලඩනළන්ේරෙ  

 ප්රධහන ශ්රනහහයඹ වහ අං 05 ේලඩනළන්ේරෙ  

 නහිඩ වහ ගු් වමුකහ නිශධහරී් 500ක් වහ 
සථිය නහත්ළ් ව අේනකු්ත ඳවසුම්ෙ 

 මුළුත්ළ්ේඹ ව අේනකු්ත පිටසත්ය හයයඹඹ් 
වහ සිටින ේසු නිශඹ් 6100 ක් වහ සථිය 
නහත්ළ් ඳවසුම්ෙ 

 ඉේරක්ේරලනි ව ්නිේේකන උඳහං ආනඹනඹ 
ීමරීභට අව භළතිපඹ ප්රකහනඹ ීමරීේම් ක්රිඹහලිඹ 
හයයඹක්භ ීමරීභ වහ ත්හක්න අංලඹට 
සඹංක්රීඹ ලිපි ඳ්ධධතිපඹක් ව ලිඹීමඹිඩලි 
රභනහයන ඳ්ධධතිපඹක් වඳු්හදීභෙ 

 ේලඩනළගිලි අං 06 07 ව 08   ්නිේේකන 
ේලඩනළගිේර  ආයක් ේලඩනළගිේර  ජර 
ේඳලම්ඳහහයඹ ව ප්රධහන ජර ළඳයුම් ඒඹ  
ීම්නේකිවේල ේසු නිශ නහත්ළ් 2017 
ේකළම්ඵයය 31 දිනට ේඳය ඉදිීමරීභෙ 

 2016 යයේල භළක බහේල සිට අඩඳන ඳේරහ 
තිපබූ ේඹ්ජිත් ංිඩධහන ටව් වහ අලය 
අව භළීන් අකහශ අි හරී්ේ් රඵහේන 
ක්රිඹහ්තභ ව  ඇත්ෙ 

 2018 භළක බහඹ න ිඩට ක්ෂු්ර ත්යං ගු් ිඩදුලි 

ඵත්හ ව ජහර ශභනහයන ඳ්ධධතිප සාහඳනඹ 

ීමරීභට අේේක් කත් අත්ය ජහරඹ ළඩිදියුණු ීමරීභ 

වහ ඳ්ධධීන්ේ  ප්රතිපඹ ඳරීක්හ ය අනහත් 

අලයත්හ භහේර්චනඹ ීමරීභෙ 

 

 ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනඹ ිඩලහර 

හයයඹබහයඹක් ඉටුයන ආඹත්නඹක් ඵළිඩ් ඒ 

වහ අලය  නවීන ිඩකයහහය ඳවසුම් ලි් 

භ්ිඩත් භවේ 06 ීම් ක භ්ිඩත් ිඩකයහහය 

ේලඩනළගිේරක් ඉදිීමරීභ වහ  ළඩ ආයම්බ 

ීමරීභෙ සභගි් කළනට ඳතිපන ඳයයේලනහහය 

අඩුඳහඩුම් භවයහ ේන ේභභ භධයසාහනේල 

තිප යඹ යුතුම සිඹළුභ අංල ක්රිඹහට නංහ ඳරිපුයයන 

ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයාහනඹක් පිහිටුවීභෙ 

 ඳයයේලන ටයුතුම වහ අලය ිඩේල  වළීමඹහක් 

ඇතිප නිශධහරී් ඉදුයහභ ඳයයේලන වහ ංයයධන 

භධයසාහනඹ ේත් ඵහ ළී භට අලය ඉදිරි 

ටයුතුම සිදුීමරීභෙ 

 ඳයයේලන ටයුතුම ර නියත් වී සිටින නිශධහරී් 

වට යහඳෘතිප අහනේල ඳයයේලන දීභනහ 

හිමිළ්වීභට අලය ටයුතුම ීමරීභෙ 

 අට ිඩලස ිඩකයහර ර අ් ේයය සිසු් 

ෘ්තතිපභඹ පුහුණුවීම් ඹටේ්ත ේභභ භධයසාහනේල 

යහඳෘතිප වහ ේඹලකහ ළී භ වහ ඒ වහ ේවීම් 

සිදුීමරීභට අලය ටයුතුම සිදුීමරීභෙ 

 කළනට අ් යන රක යහඳෘතිප Lanka Logistic 

ආඹත්නඹ වයවහ ේ්ධීයඹ වහ ිඩේ්ධීයඹ අේශිඩ ීමරීභ 

වහ සුදුසු ඹහ්ත්රනඹක් ළසීභෙ 

 ආයක් ේේම් තුමභහේ  උඳේකස ඳරිදි ජහතිප 

 මඵයය ආයක්න භධයසාහනඹක් ේභභ 

භධයසාහනඹ වහ ජහතිප ුද්ධි  ප්රධහනි 

ම්ඵ්ධත්හේඹ් ආයක් අභහත්යහංලඹ ඹටේ්ත 

ේභභ භධයසාහනඹ තුමශ සාහඳනඹ ීමරීභට ටයුතුම 

ය ඇතිප අත්ය  2017 යයේඹහි මුේ භහඹ් තුමශ 

සඹ ම්පුයයනේඹ් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභෙ   

 භධයභ දුය නිඹමු් හිත් (UAV) ගු් ඹහනඹ 

ළඩිදියුණු ය යහඳෘතිප ටයුතුම අ් ීමරීේභ් 

ඳසු දි මේ් ේනලේඹකු්ත අලයත්හඹ් කවහ 

ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ උකහ: ආයක් ටයුතුම ව ආඳකහ 

ශභනහයන ටයුතුමෙ  

 Train Tracking System තුමළි් දුම්රිඹ ධහනඹ 

ඳවසුයවීභ කවහ වදු්හදී ඇතිප භෘදුහංඹ ශ්රී 

රංහ තුමශ කළනට ධහනඹ න සිඹලු දුම්රිඹ් 

ආයනඹ න ඳරිදි සාහඳන ීමරීභෙ 

 ඳයයේලන වහ  ංයයධන භධයසාහනඹ සහධීන 

ආඹත්නඹක් ලේඹ් සාහඳනඹ ීමරීභ කවහ අලය 

ඉදිරි ටයුතුම සිදුීමරීභෙ 
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4.ංඳාර්ලි ම්හිතුංවාංසිානල්ංකඅයුතුංඅංලඹ 
 

4.1ංභා රෝචනඹං 
 

ඳහයයලිේම්්තුම ටයුතුම අංලඹ ිඩසි් ඳවත් ව් 

හයයඹඹ් සිදු යන රදීෙ 
 

 රිිඩධ වමුකහ වුරු ව අව ණ්ඩ සාහපිත් ීමරීභට 

අලය ඉඩම් ම්ඵ්ධ යහජහරීෙ 

 අභහත්යහංලේල හයයඹබහයඹ් ම්ඵ්ධේඹ් 

ඳහයයලිේම්්තුමට හයයත්හ ීමරීභට අකහර යහජහරීෙ 

 රිිඩධ වමුකහ් ව සිිඩේ ආයක් ඵරහඹ වහ 

නිර ඇඳුම් වහ ේයදිපිළි ්රය ළඳයීභට අකහර 

යහජහරීෙ 

 ඉඩම් අ්තය ළී ම්රට අකහර භවජන ඉේලීම් 

වහ දුක් ළනිඩලි පිළිඵ ටයුතුමෙ 

 අංලේල අබය්ත්ය ඳරිඳහරන ටයුතුම 
 

4.2.ං2016ංංර් අංකාර්ඹාධනඹ 

4.2.1ංඉඩම්ංයාජකාරී 

ඉඩම් අභහත්යහංලඹ  ඉඩම් ේලභහරිස ජනයහේ 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම  න ංයක්න ේකඳහයයත්ේම්්තුම  

ප්රහේ්ධීයඹ ේේම් හයයඹහර  ඳශහ්ත ඳහරන ආඹත්න ආදී 

ආඹත්න භප ම්ඵ්ධීයනඹවී රිිඩධ වමුකහේේ 

ඳරිවයනඹ වහ අලය ඉඩම් ඳයහ ළී ේම් වහ 

අ්තය ළී ේම් ටයුතුම ීමරීභ ේභභ අංලේඹ් සිදු 

යව  රඵන ප්රධහන හයයඹඹ් ේේෙ  ඊට අකහර 2016 

යයේලදී ඳවත් හයයඹබහයඹ ඉටු යන රදීෙ 

 රිිඩධ වමුකහ භන්් ඉඩම් ඳයහ ළී ේම්/ අ්තය 

ළී ේම් අඹදුම්ඳ්ත රඵහ ළී භෙ 

 ප්රහේ්ධීයඹ ේේම්රු් ව ඉඩම් හිමිහරි්තඹ 

ඳළරී ඇතිප ේන්ත ආඹත්න භන්් නියයේ්ධල ව 

නිරීක්න රඵහ ළී භෙ 

 අලය සිඹළු ලිඹීමඹිඩලි හිත් ඉඩම් අ්තය 

ළී ේම්/ ඳයහ ළී ේම් ඉේලීම් ඉඩම් 

අභහත්යහංලේල ේේම් ේත් ව ඉඩම් ේලභහරිස 

ජනයහේ ේත් ඉදිරිඳ්ත ීමරීභෙ 

 ඉඩම්ර හිමිහරි්තඹ අිඩනිලසචි ත් අසාහරදී 

ක්ේ ත්ර ඳරීක්න සිදු ීමරීභෙ 

 ඉඩම් භළී ම් ටයුතුම ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභ  ඉඩම් 

වහ ත්ක්ේ රු හයයත්හ රඵහ ළී ේම් ටයුතුම 

ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභෙ 

 අ්තය ව  රඵන ඉඩම් ේව ේ් ්දි ේවීභ 

වහ භවහ බහණ්ඩහහයේල අව භළතිපඹ රඵහ ළී භෙ 

 ිඩේල  කත් ළටළු හිත් ඉඩම් අ්ත ය ළී භ වහ 

අභහත්ය භණ්ඩර අව භළතිපඹ රඵහ ළී භෙ 

ඊට අභත්ය  ංහිාඹහ ව නළත් ඳදිංචි  ීමරීේම් 

ටයුතුමරට වහඹ කළක්වීේම් යජේල ළඩ පිළිේරට 

වහඹ කළක්වීභක් ලේඹ් ේභභ අංලඹ රිිඩධ වමුකහ 

භප සක් රිිඩධ වමුකහ භුක්තිප ිඩාන ඉඩම්ලි් 

නිකවස ශ වළීම ඉඩම් වඳුනහේන ඒහ ඹලි මුේ 

අ මතිපරු්ට රඵහදීභට ටයුතුම ම්ඳහකනඹ යව  

රඵ මෙ 

2016ෙ01ෙ01 දින සිට 2016ෙ12ෙ31 දින කක්හ  උතුමරු වහ 

නළේනහිය ඳශහ්තර ඉඩම් නිකවස ීමරීේම් ප්රතිපඹ 

ඳවත් කළක්ේේෙ 
 

 ේඹ යජ අංඉඩම්  ඳෞධ ගලිකං

ඉඩම් 

මුු ං

රභාණඹං

ිඅක්කය  

යු්ධධ වමුකහ 1311ෙ60 1926ෙ67 3238ෙ27 

නහිඩ 

වමුකහ 

1629ෙ38 163ෙ36 1792ෙ74 

ගු් වමුකහ 2575ෙ00 - 2575ෙ00 

මුළු සතුම 5515ෙ98 2090ෙ03 7606ෙ01 

4ෙ1 ගු: 2016 යයේලදී නිකවස යන රක ඉඩම් ප්රභහනඹ 

(අක්ය) 

 

4.2.2ං ඳාර්ලි ම්හිතුඅං ාර්ත්ාං කිරීභඅං අදාශං

යාජකාරී 
 

4.2.2.1ංඳාර්ලි ම්හිතුංභහිත්රීරුංානසිහිංාක කංපිළිතුරුං

අ ේක්ා හිං නඟබදං රඵනං රල්නං වාං පිළිතුරුං

ැඳයීභ. 

අභහත්යංලේල අකහශ ආඹත්න භප ම්ඵ්ධීයනඹ වී 

ඳහයයලිේම්්තුම ප්රලසන 28 ක් වහ ධත්ර බහහ්ේ් 

පිළිතුමරු ස ය නිඹමිත් ේේරහට ඳහයයලිේම්්තුමට 

ඉදිරිඳ්ත ය ඇත්ෙ 

 

4.2.2.2ංංභවජනං ඳත්ම්ංකායකංබා 
 

රිිඩධ වමුකහ ඇතුමළු ේභභ අභහත්යහංලඹ ඹටත්ට අඹ්ත 

ආඹත්න ම්ඵ්ධ භවජනඹහ ිඩසි් ඳහයයලිේම්්තුමේේ 

භවජන ේඳ්තම් හය බහට ඉදිරිඳ්ත යව  රඵන 

ේඳ්තම් වහ අලය ිඩසත්ය අකහර අංල/ 

ආඹත්නලි් රඵහ ේන පිළිතුමරු ස ේලට භවජන 

ේඳ්තම් හය බහ ේත් ේඹලමු යව  රළේේෙ  

2016 ේයයදී ේභභ අංලඹ භන්් ෘජු භවජන 

ේඳ්තම් හය බහට ේඳ්තම් ේකක් (02) වහ 

පිළිතුමරු ඹහ ඇතිප අත්ය  අකහශ අේනකු්ත ේඳ්තම් වහ 

අේනකු්ත අංලලි් පිළිතුමරු ඹළවීභ පිිව සභ 

අංලරට ේඹලමු ය ඇත්ෙ  



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  14 
 

4.2.2.3.ං තංශිකං අධීක්ණංකමිටුං රැ්මම්.ං ිSectoral 

Oversight Committees) 

ආයක් අභහත්යහංලඹට අකහර ආංශි අධීක්න 

මිටු 2016ෙ08ෙ23 දින ඳහයයලිේම්්තුමේේදී ඳ්තන 

රක අත්ය ආයක් ේේම් වහ ආයක් අභහත්යහංලඹ 

ඹටේ්ත ඇතිප සිඹළු ආඹත්න/අංල ර  ප්රධහී ් ඊට 

වබහගී වවෙ ඊට අභත්ය අේනකු්ත අභහත්යංලර 

ආංශි අධීක්න මිටු වහ ළවීම් ශ 

අසාහ්හි අකහර නිරධහරී් වබහගි යන රක 

අත්ය  ඒහ වහ අලය ේත්ලයතුමරු වහ හයයත්හ නිඹමිත් 

ඳරිදි ඹන රදීෙ 
 

4.2.2.4.ං ්ථායං නි ඹෝගං වං ඳාර්ලි ම්හිතුං කල්ං

ත්ඵනංඅ්ථාරදීංඅනංරල්නං 
 

භහේර්චි ත් හරසීභහ තුමශ ඳහයයලිේම්්තුම ේත්ඵන 

අසාහරදී අන රක  ප්රලසන 05 ක් වහ ව සාහය 

නිේඹ් ඹටේ්ත අන රක ප්රලසන 08 ක් වහ පිළිතුමරු 

ඳඹහ ඇත්ෙ 
 

4.2.2.5.ං අභාත්යං භණ්ඩරං ං ධ ලං ක්ං කිරීභං වාං

අභාත්යංභණ්ඩරංං ධ ලංවාංනිරීක්ණංරඵාදීභෙ 
 

අභහත්ය භණ්ඩර ංේ්ධල 09 ක් ස ය අභහත්ය 

භණ්ඩර අව භළතිපඹ වහ ඉදිරිඳ්ත ය ඇත්ෙ සේ භ  

අභහත්ය භණ්ඩර ංේ්ධල 17 ක් ම්ඵ්ධේඹ් 

ආයක් අභහත්යතුමභහේ  නිරීක්න ස ය ඹන 

රදීෙ 

 

4.2.2.6.ංඳාර්ලි ම්හිතුංකායකංබාංඅ්ථාංානාදඹං 

2016ෙ12ෙ07 දින ඳළතිප ඳහයයලිේම්්තුමේේ හය බහ 

අසාහ ිඩහකේලදී  ආයක් අභහත්යහංලේල ළඹ 

ීයයයඹ ීමඹන අසාහ වහ ේභභ අභහත්යහංලඹ 

නිේඹ්ජනඹ යමි් අකහර ේජයසඨ නිරධහරි් වබහගි 

යවීභට අලය සිඹළු ක්රිඹහභහයය ්නහ රදීෙ    

 

4.2.2.7ංත්රිානධංවමුදාහිංවාංනිරංඇඳුම්ංවං යදිපිළිංං 

ද්රයංැඳයීභං-ංDTAC 

රිිඩධ වමුකහ වහ සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

වහ ේයදිපිලි ්රය මිරදී ළී භට අකහශ ටයුතුම 

යයභහ්ත් වහ හිවජ ටයුතුම පිළිඵ අභහත්යහංලඹ 

භප ම්ඵ්ධීයනඹ වී ේට්ඩයය ඳටිඳහටිඹට 

අව කර ේ්ධීයඹ නිසඳහක ම්ේ  මිශ න් ළහ 

ඉටු යන රදීෙ  2017 යයඹ ේව ේ් රිිඩධ 

වමුකහ් ව සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම වහ 

රුෙ 1 872 215 000ෙ00 (රුපිඹේ සක්  යලිඹන අටසිඹ 

වළ්තත්ෆ ේකමිලිඹන ේකසිඹ ඳවේරලස කව)  මුකරක් 

ව ඊට සතුම ශ අඹ භත් ඵදු (VAT) මුකර ළඹ 

ීමරීභට 2016 යයේල දී අභහත්ය භණ්ඩර ංේ්ධලඹක් 

ඉදිරිඳ්ත ය අව භළතිපඹ රඵහ ්නහ රදීෙ 

 

4.2.2.8.ං භවජනං ඉල්ලීම්ං වං දුක්ගැනානලිං පිළිඵං

කඅයුතු 

භවජනත්හ ිඩසි් ේභභ අභහත්යහංලඹට ෘජුභ සන 

රඵන ව ජනහි ඳතිප හයයඹහරඹ  අග්රහභහත්ය හයයඹහරඹ 

පුනරු්තාහඳන වහ නළත් ඳදිංචි  ීමරීේම් අභහත්යහංලඹ 

ව  ේන්ත යහජය ආඹත්න භන්් ේඹලමු යව  රඵන 

ඉේලීම් වහ දුක් ළනිඩලි ම්ඵ්ධ වන ළරසීභට 

අලය ක්රිඹහභහයය ්නහ රදී 

 

4.2.2.9.ංඅබයහිත්යංඳරිඳාරනංකඅයුතු 

ේභභ අංලේල නිශධහරී්ේ  ඳරිඳහරන ටයුතුම  

පුහුණුවීම් ටයුතුම ව සුබහධ ටයුතුම පරකහයී ව 

හයයඹක්භ ඉටු යන රදීෙ  ඳරිඳහරන අංලඹ භන්් 

රන රක අසාහ් භන්් ේභභ අංලේල 

නිශධහරී්ේ  පුහුණු ටයුතුම සිදු යව  රළ යිවෙ  මීට 

අභත්ය හයයඹ භණ්ඩරේල ණ්ඩහඹම් ක්රිඹහහරි්තඹ 

ලක්තිපභ්ත ීමරීභ ව ඔවු්ේ  කළව භ වහ කුරත්හඹ් 

ළඩි දියුණු ීමරීේම් අයමුිව් යුතුම අයමන රක  “ ත්ය 

දි්ේ්ත ේව්යහ” ළඩටවන ේම් ේයයදී ක 

ක්රිඹහ්තභ යන රදීෙ 

 

4.3ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා 
 

 උතුමරු නළේනහිය ප්රේ්ධලේල රිිඩධ වමුකහ ිඩසි් 

ඳරිවයනඹ යව  රඵන  ඉඩම් ලි් වළීම උඳරිභ 

ේඳෞ්ධලි ඉඩම් ප්රභහනඹක් නිකවස ය 

ී ත්යහව කර හිමිරු් ේත් රඵහ දීභ වහ 

අලය ටයුතුම ීමරීභෙ 
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5ං.ංඳරිඳාරනංඅංලඹ 
 

5.1ංභා රෝචනඹං 
 

ඳරිඳහරන අංලේල කීම් කයන ප්රධහන ක්ේ ත්රඹ් 

ඳවත් ව් ඳරිදි ේේෙ 

 අභහත්යංලඹ වහ ඒ ඹටේ්ත ව ඳවත් ව් 

ආඹත්නඹ්හි ආඹත්නි වහ ඳරිඳහරන ටයුතුම   
 

 ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි හයයඹහරඹ 

 භහධය ේක්්්රඹ 

 යහජය ුද්ධි  ේ හ 
 

 අභහත්යංලඹ වහ ඒ ඹටේ්ත ඇතිප ඳවත් ව් 

ආඹත්නඹ්හි සිිඩේ නිරධහරි් වහ ේ  ම් 

පිළිඵක ආඹත්නි වහ ඳරිඳහරන ටයුතුම 

 ශ්රී රංහ යු්ධධ වමුකහ 

 ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහ 

 ශ්රී රංහ ගු් වමුකහ 

 ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

 ේජනයහේ ශ්රීභ්ත ේජ්් ේලත්රහර ආයක් 

ිඩලස ිඩකයහරඹ 

 ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනඹ 

 

 අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ව ඳවත් ව් ආඹත්නඹ්හි 

ඳරිඳහරන ටයුතුම වහ ප්රතිපඳ්තතිප ීනයන ළී භ  

මරයභඹ ටයුතුම ම්ඵ්ධ ක්රිඹහ ීමරීභ 
 

 අපි ේව ේ් අපි නිහ යහඳෘතිපඹ 

 මිහිඳු ේ්ත භළඳුය 

 යනිඩරු අයයධ නිහ යහඳෘතිපඹ 

 ්න්ධධ වමුකහ වහ සුබහධන අංලඹ 

 

 අභහත්යංලේල සිඹලුභ අබය්ත්ය අංලඹ්හි ඳරිඳහරන  

ටයුතුම සිදු යන අත්ය ත්ළඳළේ අංලඹ  ප්රහවන අංලඹ   

ඳරිඳහරන අංලඹ ඹටේ්ත ඳහරනඹ ේේෙ 

 

5.1.1ං අපිං  බද හිං අපි යණානරුං නිාං

යාඳිිඹ 
 

2008 අං 6 කයන අපි ේව ේ් අපි ඳහයයලිේම්්තුම 

ඳනත් ඹටේ්ත පිහිටුන රක “අපි ේව ේ් අපි 

අයමුකේ” ප්රතිපඳහකන ේඹලකහ නිමි් නිහ ේනලභළතිප 

යනිඩරු් වට නිහ අලයත්හ පුයහදීභ වහ අලය 

ප්රතිපරහබ ප්රකහනඹ ීමරීභ මලි ලේඹ් සිදු ේේෙේභහිදී 

ක්රිඹහ්තභ යන රක යහඳෘතිප ප්රධහන ේලටස 2 ීමෙ 

 

1.ංම්පර්ණංනිාංයාඳිිඹ 

නිහ ේනලභළතිප යනිඩරු් වහ ම්පයයන නිහ 

ඉදිය ප්රකහනඹ ීමරීභෙ 
 

2.ංඅර්ධංනිාංයාඳිිඹ 

නිහ අයයධ ලේඹ් ඉදිය ේන ඇතිප 

යනිඩරු්ේ  නිහ ම්පයයනය ඉදිය දීභෙ 

 

5.1.2ං ත්ානරුං ං ප”ං යණානරුං අර්ධං නිාං

යාඳිිඹ 

ඒකීඹ ේ්ධලඹක්  යහියව  උේකහ ත්භ ේලදුරු 

ේඹෞනඹ ටු යු්ධධඹක් ේව ේ් ළඳශ 

උකහයත්ය රහංේක්ඹ රිිඩධ වමුකහ යනිඩරු් උේකහ 

යජේල අඹළඹ ප්රතිපඳහකන තුමලි් මුළු දි මනභ ආයනඹ 

න ඳරිදි යනිඩරු් ිඩසි් කළනට ඉදියමි් ඳතිපන 

අයයධ නිහ ඔවුනට ජී්තිඩඹ වළීම භේටභට 

ඉදියදීභ කවහ ේභභ යහඳෘතිපඹ ක්රිඹහ්තභ යව  

රඵ මෙ 

 

5.2ංහිනධ ධංවමුදාංසුඵාධනංඅංලඹ 
 

අඳ භේ යේම් ඒකීඹබහඹ වහ ේබෞමි අණ්ඩත්හඹ 

ේව ේ් ත්භ දිිඩ ඳයදුට ත්ඵහ ට් ශ රිිඩධ වමුකහ 

වහ සිිඩේ ආයක් ේ හ්හි කළනට ේ ේල නියුතුම 

වහ ිඩශ්රහමි යනිඩරු් ේව ේ් සුඵහධන ටයුතුම 

සිදුීමරීභ ේභභ අංලඹ භන්් සිදු යව  රඵන අත්ය ඳවත් 

ව් හයයඹ බහයඹ් ක ඉටුයව  රඵ මෙ 
 

 ඉඩම් ේනලභළතිප යනිඩරු්ට නිහ ඉදිය ළී භ 

වහ ඉඩම් ේලටස රඵහදීභෙ 

 යනිඩරු්ේ  කරු් යජේල ඳහේ ේත් 

ඇතුමශ්ත ීමරීේම්දී ඳළන නගින ළටළුහරී 

ත්්ත්තඹ් ේව ේ් ටයුතුම ීමරීභෙ 

 යනිඩරු්ේ  රත්රඹ් වට යහජය ේ ේල 

සාහන භහරු රඵහ ළී භට වන ළරසීභෙ 

 යනිඩරු්ේ  ඉඩම්රට අකහර ළටළුහරී 

ත්්ත්තඹ් ිඩහ ළී භට වඹ වීභෙ 

 යනිඩරු් ේව ේ් සුබහධන ළඩටව් 

ක්රිඹහ්තභ ීමරීභෙ 
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ගකීභ ක්රිඹාකායකම් කාර්ඹංාධනඹ 

පරකහ මත්හඹ ළඩි දියුණූ 

ීමරීභ 

ඳරින භහයයේඹ් හයයඹක්භ ලිපි ේඵකහ 

වළරීභ. 

 රළේඵන ඹන 

ලිෙඳෙත්ළෙ 11 065 11 412 

අතිප් 32 162 36 948 

ත්ළඳළේ 29 200 24 380 

පු්ධලි ේත්ලයතුමරු ඹහ්තහලීන 

ඳ්තහේන ඹහභ. 

ම්පයයන යන රක ේත්ලයතුමරු ඇතුමර්ත ලිපි ේලව    

-      300 

අප්රභහදී  ේවීම් පිඹවීභ -  යේඳ්ත වහ 

අව භළතිප්  රඵහ දීභ.  

ඳරිඳහරන අංලඹ 

3500 

නිළයදි ීනයන වහ 

ේත්ලයතුමරු 

ශභනහයන ඳ්ධධීන් 

ස ීමරීභ වහ 

ඹහ්තහලීන ීමරීභ 

1. භහන ම්ඳ්ත ශභනහයන ඳ්ධධතිපඹ  

29 
 න ඳ්තවීම් රඵහ දීම් 

 ිඩශ්රහභ ළ්වීම් 11 

 උස ීමරීම්  07 

 ළටුේ යයධ රඵහදීම්  300 

2. හවන ශභනහයන ඳ්ධධතිපඹ  

හවන අ්තඳ්ත ය ළී ම්  අළු්තළඩිඹහ  

ිඩීමිවම්  කුලිඹට ළී ම්   

හවන අළු්තළඩිඹහ් - 100 

අළුතිප් ේ්න රක හවන  -  02 

ේන්ත ආඹත්න ේත් රඵහ දී ඇතිප හවන  -  35 

භහන ම්ඳ්ත  කළව භ වහ 

වළීමඹහ්ේ් 

ේඳ්නඹ ීමරීභ 

පුහුණු ළඩටව් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ වහ 

ඳවසුම් ළරසීභ 

ළඩටවන 

 

වබහගි්තඹ 

 

ළඩමුළු ංිඩධහනඹ 05 300 

සුබහධන ක්රිඹහහයම් ංිඩධහනඹ 05 1035 

අබයාරා පංපුහුණුහිනහිං ත්ංභාං06 කං

පුහුණුංරඵාදීභ. 

62 

5ෙ1 ගු: යනිඩරු්ේ  ජීන ත්්ත්තඹ නංහළීභ වහ ව යහඳෘතිපඹ 

 

දි්ත්රික්කඹ යුධ ධ නාානක ගුහි ඉදිකිරීභඅං

ැරසුම්කශං මුු ං

නිාංංඛයා 

2016ං යංතුරං ඉදිකයං රදානඹංකිරීභඅං වැකිවූංනිාං

ගණන 

අම්ඳහය 30 12 8 50 35 

ළුත්ය 30 12 8 50 යහඳෘතිපඹ ආයම්බ ීමරීභට ේනලවළීම වී ඇත්ෙ 

ේඳලේශල්නරු 30 12 8 50 41 

අව යහධපුයඹ 30 12 8 50 යහඳෘතිපඹ ආයම්බ ීමරීභට ේනලවළීම වී ඇත්ෙ 

මිහිදු ේ්ත භළදුය 9 _ _ 9 9 

සතුමංඑකතු 129 48 32 209 85 

5ෙ2 ගු: අපි ේව ේ් අපි “්තිඩරු ංහි” පයයන නිහ යහඳෘතිපේල ප්රතිපරහීන් ංයහ - 2016 
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දි්ත්රික්කඹ යුධ ධ නාානක ගුහි ම්පර්ණං කයදීභඅං

ැරසුම්කශං මුු ං නිාං

ංඛයා 

2016ං යං තුරං ඉදිකිරීම්ං

ම්පර්ණං කයං රදානඹං කිරීභඅං

වැකිවූංනිාංගණන 

ේඳලේශල්නරු 15 6 4 25 20 

ම්ඳව 15 6 4 25  

 

 

 

 

 

ේභභ දිසරික්ඹ්හි 

ළරසුම් ශ අයයධ නිහ 

ප්රතිපරහබ රඵහදීභට 

ේනලවළීම වී ඇත්ෙ 

ව යසළිඹ 15 4 4 24 

භහත්ේේ 12 6 3 21 

ේලශම 15 6 4 25 

ෆේර 12 6 3 21 

හේර 12 6 4 22 

අව යහධපුයඹ 15 6 4 25 

ය්තනපුයඹ 15 6 4 25 

භවව ය 12 6 4 22 

කුරුනෆර 15 6 4 25 

භඩශපු 6 4 4 14 

ඵදුේර 12 2 2 16 

එකතු 171 70 48 289 20 
 

5ෙ3 ගු: අපි ේව ේ් අපි “්තිඩරු ංහි” අයයධ නිහ යහඳෘතිපේල ප්රතිපරහීන් ංයහ - 2016 

 

අපි ේව ේ් අපි “්තිඩරු ංහි” නිහ යහඳෘතිපඹ ඹටේ්ත 2016 යයඹ තුමශ ක්රිඹහ්තභ ශ ේඳය යයඹ්ේ  

ේනලනිමි යහඳෘතිප හයයඹඹ් ඳවත් ඳරිදි ේේෙ 

 

ම්පර්ණංනිා අර්ධංනිා 

දිසරික්ඹ ඉදිශ නිහ නන දි්ත්රික්කඹ ඉදිීමරීම් ම්පයයන යන රක අයයධ නිහ 
නන 

භහත්ය 96 භහත්ය 25 

වම්ඵ්ේත්ලට 12 වම්ඵ්ේත්ලට 27 

අව යහධපුය 19 සතුම 52 

එකතු 127  104 

5ෙ4 ගු: ක්රිඹහ්තභ ේමි් ඳතිපන යහඳෘතිප ( පයයන නිහ වහ අයයධ නිහ) 

 

අපි ේව ේ් අපි අයමුකර භගි් යනිඩරු් වට නිහ ඉදිය ප්රකහනඹ ීමරීේම් යහඳෘීන්හි ප්රතිපඹ අඩුවීභට ඵරඳෆ 

වඳුනහ්ත ේව තුමෙ 

 

 ප්රම්ඳහකන ක්රිඹහලිේලදී ඇතිපන ප්රභහකඹ්ෙ 

 මිරදී ළී ේම් ක්රිඹහලිේලදී ඇතිපන ප්රභහකඹ්ෙ 

 ළඩ ණ්ඩහඹම් හි වීභ ේව තුමේ් සිදුන ඉදිීමරීම් ප්රභහකඹ්ෙ 

 ේඳය යයඹ්ේ  යහඳෘතිප ළරසුම්හි ේනලනිමි හයයඹඹ් ඳළීනභෙ 
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5.2.1ංයණානරුංඅර්ධංනිාංයාඳිිඹ 

ේභභ යහඳෘතිපඹ වහ 2016 යයඹ කවහ යජේල අඹ ළඹ ප්රතිපඳහකනඹ රුපිඹේ මිලිඹන 200 ීමෙ 

 

අබදං

අංකඹ 

දි්ත්රික්කඹ  ත්ෝයා ගනඇි මුලුං

ගණන 

යුධ ධංවමුදා නාානකංවමුදා ගුහිංවමුදා 

1 ේලශම 13 10 2 1 

2 පු්තත්රභ 11 4 0 7 

3 ම්ඳව 29 22 6 1 

4 කුරුනෆර 43 13 23 7 

5 ළුත්ය 13 7 3 3 

6 වම්ඵ්ේත්ලට 3 2 1 0 

7 ඵදුේර 16 14 1 1 

8 ේභලනයහර 10 8 0 2 

9 ෆේර 30 17 12 1 

10 ය්තනපුය 7 4 0 3 

11 අම්ඳහය 4 1 2 1 

12 හේර 15 7 6 2 

13 ව ය 23 18 3 2 

14 ව ය සළිඹ 6 5 1 0 

15 අව යහධපුය 27 14 10 3 

16 භහත්ේේ 13 11 2 0 

17 ේඳලේශල්නරු 5 1 2 2 

18 ේනිඹහ 1 1 0 0 

19 භහත්ය 8 4 0 4 

එකතු 277 163 74 40 

5ෙ5 ගු: 2016 යයඹ කවහ ේත්්යහේන ඇතිප යනිඩරු ප්රතිපරහීන් නන 

 

5.2.2ංහිනධ ධංවමුදාංසුබාධනංඅංලඹ 
 
 

අබදං

අංකඹ 
දි්ත්රික්කඹ රා ධ ශීඹං ල්කම්ං

 කොට්ඨාඹ 

ඉඩ ම්ංනභ  ඵදා දනංරදංඉඩම්ං

 කොඅ්ංගණන 

01 භහත්ේේ කඹුේර දිම්ඳත්ව ග්රහභ නිරධහරි ේම් ඉඩභ 216 

02 අම්ඳහය උවන ඳහරම්වුය ග්රහභ නිරධහරි ේම් 
භනඵළ්ධක ඉඩභ 

50 

03 කුරුනෆර ේමු භවේමු ග්රහභ නිරධහරි ේම් 
ේලජයහභ ඉඩභ 

65 

5ෙ6 ගු: යනිඩරු්ට ඉඩම් රඵහදීේම් යහඳෘතිපඹ ඹටේ්ත ේඵකහේකන ඉඩම් ප්රභහනඹ 
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5.3 අනාගත්ංඅ ේක්ා 

5.3.1ංඳරිඳාරනංඅංලඹ 

 අභහත්යංල හයයඹඹ භණ්ඩරඹ ේත් අලය පුහුණු  

ළඩටව් වඳුනහේන ඒ අව  ඳහඨභහරහ් 

ංිඩධහනඹ ීමරීභෙ 

 පුහුණු ළඩටව් වහ අභහත්යංල හයයඹඹ 

භණ්ඩරඹ වබහගී යවීභට උන්දු ීමරීභ තුමළි් 

ඔවු්ේ  ේ ඹ හයයඹක්භ ීමරීභෙ 

 අංලේඹ් ේේයන හයයඹඹ් වහ ේභේවයුම් 

අ්තේඳල්ත (Work Manuals) ස ීමරීභෙ 

 පුහුණු ක්තත් ඳ්ධධතිපඹක් ළසීභ 

 ිඩි භ්ත ලිපිේලව  ශභනහයනඹ වහ අකහශ 

ක්රභේේක බහිඩත්ඹෙඋකහ - චරන ඳත්ර බහිඩත්ඹ 

 භහන ම්ඳත් පරකහයී ේර ේඹලකහ ළී භ වහ 

සුිඩේල  ක කක්ත්හ වඳුනහ ළී භෙ 

 සුබ හධන ටයුතුම ංයයධනඹ ීමරීභෙ 

 ක්රිඹහලි යර ීමරීභෙ 

 

5.3.2ං“අපිං බද හිංඅපි”ංනිාංයාඳිිඹ 
 

“අපි ේව ේ් අපි” අයමුකේරහි අයමුණු වහ 

ඳයභහයයාඹ් ඉටුීමරීභ වහ ඳවත් ව් යහඳෘීන් 

ක්රිඹහ්තභ ීමරීභට අේේක් කත්ඹෙ 
 

 යාඳිිංඅංකං01 
 

 ම්පයයන නිහ ඉදිීමරීභ /අයයධ නිහ ඉදියදීභ 

වහ ්රයභඹ ආධහය ව ළඩ ණ්ඩහඹම් රඵහදීභෙ 

 සුදුසුම් ර්ත ප්රතිපරහීන් - “අපි ේව ේ් අපි” 

ප්රතිපරහීන් ේ්තරීභ වහ ඳ්තයන රක ම්මු 

ඳරීක්න භණ්ඩරඹ භගි් ේත්්යහ්නහ රක ඳවත් 

යනිඩරු්ෙ 

 සිඹඹට 100 ආඵහි ත් යනිඩරු් 

 ශ්රභ වළීමඹහක් ේනලභළතිප සිඹඹට 75 ට ළඩි 

ආඵහි ත් යනිඩරු්ෙ 

 ශ්රභ වළීමඹහක් ේනලභළතිප මිඹගිඹ/අතුමරුකව් 

යනිඩරු්ේ  ශපභ ඥහීන්ෙ 

 

 

 

 

 

 යාඳිිංඅංකං02 

 

 අයයධ ලේඹ් නිභ යන රක නිහඹ් ඳදිංචි  

වීභට සුදුසු අයුරි් නිභ ීමරීභ වහ මරයභඹ ආධහය 

රඵහදීභෙ 

 සුදුසුම් ර්ත ප්රතිපරහීන් - අපි ේව ේ් අපි 

අයමුකේේ ශභනහයන භණ්ඩරඹ ිඩසි් 

ඳ්තයන රක ම්මු ඳරීක්න භණ්ඩරඹ ිඩසි් 

ේත්්යහ්නහ රක යනිඩරු්ෙ 

 

 යාඳිිංඅංකං03 
 

 ඳදිංචි  ඉඩම් මිරදීළී භ/නිහ ත්ළී භ ේව් 

අළු්තළඩිඹහ වහ යජේල ලිඹහඳදිංචි  මරය 

ආඹත්න ේතිප් නඹ රඵහ්ත යනිඩරු් නඹ 

ඵරි් මුකහලීභ වහ රඵහේකන මරයහධහයේඹ් 

සිඹඹට 50 ක් හරි 60 ීම් ආඳසු ේවීේම් ඳකනභ 

භත් මරයහධහය රඵහදීභෙ 

 

5.3.3ංරිරාබංවාංමුදල්ං හිකිරීභ 
 

 

අපි ේව ේ් අපි අයමුකේේ සාහය ත්ළ්ඳ්ත වහ 

බහණ්ඩහහය  යේඳ්තහි ත්ළ්ඳතුම ේව ේ් හයය ක 

රළේඵන ේඳලළී මුකර න රුෙ මිලිඹන 225 ඳවත් ඳරිදි 

යහඳෘතිපේඹහි ේඹකවීභට අේේක් කත්ඹෙ 
 

යඳෘීන් කවහ ේඹලකන ම්පයයන මුකර රිිඩධ 

වමුකහ්හි ේ  ංයහට භහව ඳහතිප න අයුරි් 

ේ් ීමරීභට අේේක් කත්ඹෙ 

5ෙ7 ගු: දුසුම් රළබූ ප්රතිපරහීන්  (ේ හ අව ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ේා  ඹදීභඅංඅ ේක්ෂිත්ංමුදරංංංංංංංං

ිරු.ංමිලිඹන  

යුධ වමුකහ       60% 135ෙ0 

නහිඩ වමුකහ  25% 56ෙ25 

ගු් වමුකහ   15% 35ෙ75 

සතුම 225ෙ0 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  20 
 

යාඳිිඹ යුධ නාානක ගුහි එකතු 

යහඳෘතිප අං 01 

අයමුකේ භගි් ම්පයයන නිහ ඉදියදීභ වහ ළඩ ණ්ඩහඹම් හිත් 

ආධහය රඵහදීභෙ 

30 12 8 50 

යහඳෘතිප අං 02 

අයයධ නිහ ම්පයයන යළී භ කවහ රුෙ750 000ෙ00  මරයහධහය රඵහ 

දීභෙ 

60 25 15 100 

යහඳෘතිප අං 03 

නිහ නඹ ලි් නිකවස වීභට රුෙ1 000 000ෙ00  උඳරිභඹට ඹට්ත 

මුකේ රඵහ දීභෙ 

45 20 10 75 

මුළු ප්රතිපරහීන් නන 225 

5ෙ8 ගු: ඉවත් ක්රභේේකඹ් 3 ඹටේ්ත ප්රතිපරහබ පිරිනළමීභට ේත්්යහළේනන ප්රතිපරහීන් ප්රභහනඹෙ 

 

5.3.4ංයණානරුංඅර්ධංනිාංයාඳිිඹ 
 

 “්තිඩරු ංහික” යනිඩරු අයයධ නිහ යහඳෘතිපඹ - 7 

න අදිඹය  
 

“්තිඩරු ංහික” යනිඩරු අයයධ නිහ යහඳෘතිපඹ 7 න 

අදිඹය කවහ යජේල අඹළඹ ප්රතිපඳහකන භත් රුපිඹේ 

මිලිඹන 400  ප්රතිපඳහකන මුකරක් ේ්ය දි ඇත්ෙ 

 
 

7 න අදිඹය කවහ ශ්රි රංහ යු්ධධ වමුකහ  ශ්රි රංහ 

නහිඩ වමුකහ  ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ භගි් ඳවත් 

ව්   ප්රභහනඹ්ේ් ප්රතිපරහභි් 510 ක් ඳභන 

ේත්්යහ ේන ඇත්ෙ 
 

 යු්ධධ වමුකහ - 306  

 නහිඩ වමුකහ    -  127 

 ගු් වමුකහ -  77 
 

 

5.3.5ංක්රිඹාකාරීංැරැ්භං-2017 

 

කාර්ඹඹහි කාරංසීභා ගකිංයුතුංඳාර්ලඹ 

නිහ මලි ඳරීක්හ ව ඇසත්ේම්්තුම ෘජුභ අභහත්යහංලඹට 

ව ප්රහේ්ධීයඹ මිරදි ළනිම් කවුරු රට ඉදිරිඳ්ත ීමරිභ 

2017 භහයයතුම 01 ට 

ේඳය 

දිසරික් ම්ඵ්ධීයන නිරධහරි් 

ිඩසි් 

අභහත්යහංල  ව ප්රහේ්ධශිඹ මිරදි ළනිම් සිදු ීමරිභ 2017 භළ ම 01 ට ේඳය කවුරු/ඒ/ිඩධහනඹ්හි 

යහඳෘතිපේඹහි ප්රහේ්ධශිඹ මිරදි ළනිම් 

සිදු යන ප්රම්ඳහකන අසීත්ත 

ප්රහේ්ධශිඹ ව අභහත්යහංලඹ භගි් මිරදි ේන රඵහදු් බහණ්ඩ 

අකහර ප්රතිපරහභි් ේත් ේඵකහ දීභ 

2017 ජුනි 15 ට ේඳය බහණ්ඩ ේඵකහ වළරිම් කවහ ඳ්තය 

ඇතිප සක් සක් දිසරික්ඹ් හි පිහිටි 

කවුරු ර නම් යන රක නිරධහරි් 

ව දිසරික් ම්ඵ්ධීයන 

නිරධහරි් (අධීක්නඹ) 

සිඹලු මිරදි ළනිම් ගිණුම්ත් ය අ් ීමරිභ 2017 අේ්සතුම 15 ට 

ේඳය 

රිිඩධ වමුකහ මුකේ අධයක්රු් 

සිඹලු අ් හයයත්හ ඉදිරිඳ්ත ීමරිභ 2017 ළේත්ළම්ඵයය 

භ 01 ට ේඳය 

දිසරික් ම්ඵ්ි යන නිරධහරි 

ිඩසි් 

යනිඩරු ේ හ අධයක්/සුබහධ 

අධයක්රු් (අධීක්නඹ) 

5ෙ9 ගු: ක්රිඹහහරී ළරළසභ 
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5.3.6ංංහිනධ ධංවමුදාංවාංසුබාධනංඅංලඹං 

 

 අව  

අංඹ 

දි්ත්රික්කඹ රා ධ ශීඹං ල්කම්ං

 කොට්ඨාඹ 

ඉඩ ම්ංනභ  ඵදාදීභඅං නිඹමිත්ං

ඉඩම්ංරභාණඹ 

01 හේර අක්මීභන අමුේලටු ේම් ඉඩභ ව 

වේසමුේර ේම් ඉඩේම් ඉඩභ 

අක්ය 05 

02 අව යහධපුය ේනෆ අං: 473 මුසන තුමරහේ් අං: 956 

ේලටේ  ේරලේ 15 ඉඩභ (ේකළනි අදිඹය) 

ේටි 46 

ඳකිඩඹ අං 14 ේඵ්වළ තුමරහේ් කුඩහ 

ය්තභේේ අතුමරු භහයයඹ ේකඳ ඉඩභ 

ේටි 30 

03 ේඳලේශල්නරු ඇශවළය දිඹේඵදුභ ේම් ඳළයකුම්භ ඉඩභ ේටි 152 

04 භහත්ේේ කඹුේර දිම්ඳත්ව ේම් ඉඩභ (ේකළනි අදිඹය) ේටි 126 

ර ර - ඳේේරභ ඊ 402 සී ළලියනහේලේර ේම් 

ේභලයවේඳ්ටහ ඉඩභ 

ේටි 18 

05 කුරුනෆර 

 

 

 

 

 

 

 

ේමු අං 60 භවේමු ඳශහත් ේම් 

ේලජයහභ ඉඩභ (ේකළනි අදිඹය) 

ේටි 48 

යසනහඹපුය අං 303 උඩේව ේ්භ ේම් අෙෙපිෙ 

2405 හි ේරලේ අං 1 ඒ හි ේලටක් 

ේටි 33 

නිළයටිඹ ේඵ්ේලේරහභ ේම් අෙෙපිෙ 1986 හි 

ේරලේ 11 ් ේලටක්  

ේටි 55 

06 පු්තත්රභ ආනභඩු අං : 658 සී දිවුේළ ේම් 

සිඹමරහවේව න ඉඩභ   

ේටි 57 

නහත්ිඩේලු අලු්ත සළු්කුරභ ේම් අ මලිහඩු 

ඉඩේභ් ේලටක් 

ේටි 65 

මු්කරභ අං 609 ඒ පුුදදුභ ේම් ඉඩභ ේටි 85 

07 ඵදුේර ඵණ්ඩහයේර භකුේඇේර ේම් නසිරිභ ඉඩභ ේටි 20 

 

5ෙ10 ගු: 2017 ේයයදී යනිඩරු්ට ේඵකහදීභට ේඹ්ජිත් ඉඩම් ප්රභහනඹ 
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6.ංසිානල්ංතයක්කං වංංර්ධනංංඅංලඹ 
 

6.1 භා රෝචනඹ 
 

සිිඩේ ආයක් අංලඹ ේත් ඳළරී ඇතිප හයයඹඹ් 

ක්රිඹහේේ ේඹකවීේම්දී ඳවත් කළක්ේන මුලි 

ඳයභහයයාඹ් ඉටුය ළී ේම් අේේක්හේ් ටයුතුම 

යව  රළේේෙ 

 සුයක් කත් සිිඩේ භහජඹක් ේලඩනළගීභෙ 

  හිවජ ක්ේ ත්රේල පුපුයන ්රය බහිඩත්ේලදී 

සුයක් කත් ඵ ත්වවුරු ීමරීභෙ 

  නිඹහභනඹ යන රක ේඳෞ්ධලි ආයක් ේ හ 

ඳවසුම් ළඳයීභ වහ මු්ර ආයක් ේ හ 

ඳවසුම් ළඳයීේම් ආඹත්න ත්වවුරු ීමරීභෙ 

 ්න්ධධ ේ හ ේඳලලිස  සිිඩේ ආයක් ඵරහ 

හභහජි ම් ේත් වහ ඔවු්ේ  කරු් ේත් 

අධයහඳනි වහ ෘ්තීනඹ ංයයධන අසාහ ළඳයීභෙ 

  සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමට අඹ්ත 

ආඹත්නි  ඳරිඳහරන වහ ංයයධන යහඳෘීන් ඉටු 

ීමරීභ වහ වහඹ වීභෙ 

 ේජනයහේ ශ්රීභ්ත ේජ්් ේලත්රහර ආයක් 

ිඩලසිඩකයහරඹට අකහශ ටයුතුම 

 ේල්තභේේ ඒහඵ්ධධ ේ හ බහහ පුහුණු 

ආඹත්නඹට අකහශ ටයුතුම 

 ක්රිඹහ්ිඩත් ඳකනභ භත් රිිඩධ වමුකහ වහ ේඳලලිස 

නිශධහරී්ේ  කරු් ඳශමු යට ඇතුමශ්ත ය 

ළී භ 

  යම්ේඵ්ම්ඵ නිසක්රිඹ ීමරීභට අකහශ  බහණ්ඩ ේ්වීභ 

වහ ඒ ආශ්රිත් ටයුතුම 

 අංලඹට අකහශ අබය්ත්ය ඳරිඳහරන ටයුතුම 

 භහන හිමිම් ටයුතුම  වහ ජහතිප භහන ේවලය 

ජහහයම් ළශළක්වීේම් හයයඹඹ ඵරහඹට අඹ්ත 

ටයුතුම 

 

 

 

6.2ං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 
 

ඉවත් ඳයභහයයා ඉටුය ළී ේම් අයමුිව් ේභභ අංලඹ 

ිඩසි් 2016ෙ01ෙ01 දින සිට 2016ෙ12ෙ31 දින කක්හ 

හරසීභහ තුමශ ඳවත් ව් ටයුතුම ඉටුය ඇත්ෙ 

 2016 අේප්ර ේ වහ ජුනි භහරදී ක්රිඹහ්තභ යන 

රක අනය ගිනි අිඩ යජඹට බහයදීේම් ළඩටව් 

ේකක් ඹටේ්ත අනය ගිනි අිඩ 846  ප්රභහනඹක් 

යජඹට බහයේන ිඩනහල ීමරීභ වහ ශ්රී රංහ යු්ධධ 

වමුකහට රඵහදී ඇත්ෙ  

 තුමක්කු ආඥහ ඳනත් හලීන අලයත්හ වහ 

ළරේඳන ඳරිදි ංේල්ධන ීමරීභ වහ න 

ේටුම්ඳ්ත සය ී තිප ේටුම්ඳ්ත 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් ේඹලමු ය ඇත්ෙ 

 ය 15 හරඹක් තුමශ ංේල්ධනඹ ය ේනලතිපබූ 

පුපුයන ්රය ආඥහ ඳනත් ඹටේ්ත අඹයන රක 

හසතුම යයත්භහන ආයයථි ත්්ත්තඹ් වහ ළශේඳන 

ඳරිදි ංේල්ධනඹ යමි් න ළේ නිේේකනඹ් 

නිකු්ත ීමරීම් ටයුතුම අ් ය න හසතුම 

2016ෙ10ෙ01 දින සිට ක්රිඹහ්තභ යන රදීෙ ඒ තුමළි් 

පුපුයන ්රය ක්ේ ත්රඹ තුමශ රක හයය ක ආකහඹභ 

අභ ලේඹ් සිඹඹට 300  යයධනඹක් රඵහ ත් 

වළීමව  ඇත්ෙ 

 තුමක්කු ඵරඳත්ර වහ පුපුයන ්රය ඵරඳත්ර නිකු්ත 

ීමරීේම් ළඩපිළිේශ ඳරින ත් ීමරීභ වහ 

ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනඹ (CRD) 

භ ළඩටයුතුම ආයම්බ ය ඇතිප අත්ය අකහශ 

ඳරින ළඩටව් 2017 ේයය සිට ක්රිඹහ්තභ 

ීමරීභට වළීමව  ඇත්ෙ   

 සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ නිරධහරී් 

වහ උසවීම් ක්රභේේකඹක් හ ළටුේ වහ 

ේ  ංයහ ේලමිභ ේත් ඉදිරිඳ්ත ය ඇත්ෙ 
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6.1 ගු: ජීිඩත්/ ේ්ධඳශ ආයක්හ වහ රඵහ දී ඇතිප පිසේත්්ර/ රිේ්ේය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රිඹහහයභ 2016 2017 

ශ ඉතිපරි 

පුපුයන ්රය  අයඳත්ර නිකු්ත ීමරීභ කවහ අව භළතිපඹ රඵහදීභ  4088 - 

පුපුයන ්රය ඵරඳත්ර නිකු්ත ීමරීභ කවහ අව භළතිපඹ රඵහදීභ   2209 - 

ේත්ල ේේශදු්ට පුපුයන ්රය මිශදී ළී භ කවහ අව භළතිපඹ රඵහදීභ 642 - 

ගිනිේලි වහ අලිේඩි නිසඳහකනඹ කවහ පුපුයන ්රය රඵහ ළී භ 80 - 

ගිනිේඳේටි නිසඳහකනඹ කවහ පුපුයන දුය රඵහ ළී භට අව භළතිපඹ රඵහ ළී භ 89 - 

ිඩේ්ධීයඹ ේනෞහර ආයක් ටයුතුම වහ ශ්රී රංහේේ ේ්හසි රැදී සිටින ිඩේ්ධශිඹ් වහ 
වීහ නිකු්ත ීමරීභ  

21 - 

ිඩේ්ධීයඹ ප්රභූ් කවහ අය රඵහදීභ  18 - 

ේඳෞ්ධලි ආයක් නිේඹ්ජිත් ආඹත්න ලිඹහඳදිංචි ඹ අලු්ත ීමරීම් 352 03 

අ්ත්යහඹය ඵවලුම් හිත් නළේ ේභේවයුම් කවහ අව භළතිපඹ රඵහ දීභ 1316 - 

අදුරු වීදුරු කවහ ඵරඹ රඵහදීභ (හවන) 348 03 

සිිඩේ ආයක් අංලේල ේ  ම්ේ - හයය ක ළටුේ යයධ ේවීභ වහ නියයේ්ධලඹ වහ 
අව භළතිපඹ රඵහ දීභ 

43 - 

සිිඩේ ආයක් අංලේල ේ  ම්ේ - සාහන භහරුවීම් ම්ඵ්ධ යහජහරි - 02 

හ ආයක්හ/ ්ත ඳහරනඹ වහ න ගිනිඅිඩ ඉේලීභ /  ඵරඳත්ර රඵහදීම් 07 125 

ජීිඩත් ආයක්හ වහ -.38 වහ මිමි 9 අිඩ ඉේලීභ 53 83 

.38 වහ මිමි 9 අිඩ - ඵරඳත්ර අලු්ත ීමරීම්  1256 349 

යහජය ආඹත්නර ආයක්හ වහ අිඩ ඉේලීම් 157  

ේඳෞ්ධලි  ආඹත්නර ආයක්හ වහ අිඩ ඉේලීම් 102  

යහජය ඵළංකු ආයක්හ වහ අිඩ ඉේලීම්  425 - 

ේඳෞ්ධලි ඵළංකු ආයක්හ වහ අිඩ ඉේලීම් 20 - 

ක්රීඩහ ටයුතුම කවහ අිඩ ඉේලීම් 08 29 

හයු ය මෂේ ආනඹනඹ ීමරීම් 9229 - 

ක්රීඩහ ංම් වහ අිඩ නිකු්ත ීමරීභ - න 08 - 

අඵර් ගිනි අිඩ ේව ේ් න ගිනි අිඩ නිකු්ත ීමරීභ 32 15 

අවුරුදු 65 ඹස සීභහ ඉක්භ ව ගිනි අිඩ හිමි රු්ේ   “ඳවුර“ තුමශ ගිනි අිඩ ඳළරීභ කවහ රක 
අඹදුම්ඳත්ර/ ඵරඳත්ර නිකු්ත ීමරීභ 

167 101 

නිකවස ගිනි අිඩ ඵරඳත්ර නිකු්ත ීමරිම - භවජන නිේඹ්ජිත් ම් (ඳහයයලිේම්්තුම භ්) 35 - 

නිකවස ගිනි අිඩ ඵරඳත්ර භවජන නිේඹ්ජිත් ම් (ඳ.බහ) 58 - 
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අබද 

අංකඹ 

කාර්ඹං⁄ංතුක්කුංඅඥාංඳනත්අං

අදාරංයාජකාරි 

රගිඹ 2017ංවාංඉිරිංවූංකාර්ඹඹහිංවාං

අභි ඹෝග 

01 ආ්තභහයක්හ කවහ 

පිසේත්්ර වහ රිේ්ේය 

නිකු්ත ීමරීභ 

 

 

ගිනි අිඩ 1608 ක් ේම් න ිඩට නිකු්ත ය 

ඇත්ෙ 

යජඹට බහයදු් ගිනි අිඩ ඉ්ත ශ ිඩට - 

1394 

අඹදුම්ඳ්ත 83 ප්රභහනඹක් අඩුඳහඩු හිත් 

රළීම ඇතිප අත්ය සභ අඩුඳහඩු ේ්හ ළී භ 

කවහ ටයුතුම යමි් සිටීෙ 

ඵරඳත්ර අලු්ත ීමරීභ වහ 138 ක් ඇත් 

ඒහේල ක ළඩටයුතුම ආයම්බ ය ඇත්ෙ 

02 හ වහ ේ්ධඳශ ආයක්හ 

කවහ ඳත්ේයලම් තුමක්කු 

නිකු්ත ීමරීභ  

 

1. හ ආයක්හ කවහ ගිනි අිඩ 07 ක් 

නිකු්ත ය ඇත්ෙ 

2. අඵර් ගිනිඅිඩ ේව ට න ගිනිඅිඩ 

නිකු්ත ීමරීම් 32  ම 

3. ඹ 65 ළඩි අඹේ  ඳවුර තුමර ගිනිඅිඩ 

ඳළරීම් 167  ම 

 

හ ආයක් අඹදුම් ඳ්ත 125 ක් රළීම 

ඇත් අලය අඩුඳහඩු ේ්හ ළී භට 

ටයුතුම යමි් ඳතිපෙ 

ඳවුර තුමර ඳළරීම් ඹටේ්ත අඹදුම් ඳත්ර 72  

ප්රභහනඹක් අඩුඳහඩු හිත් ඇත්ෙ සභ 

අඩුඳහඩු ේ්වීභට ටයුතුම ර යුතුම 

ඇත්ෙ 

03 ක්රීඩහ ටයුතුම කවහ රඵහ දී 

ඇතිප ගිනි අිඩ 

ජහතිප ය මෂේ ංභඹ වහ ජහතිප ේඩි 

ත්ළීමේම් ක්රීඩහ ේෂඩේයයනඹ ඹටේ්ත ඇතිප 

ක්රීඩහ ංම් නන 15ීමෙ සභ ංම් කවහ 

න ගිනිඅිඩ 08 ක් නිකු්ත ය ඇත්ෙ 

අඹදුම්ඳත්ර 29 ප්රභහනඹක් රළීම ඇතිප අත්ය 

අලය අඩුඳහඩු ේ්හ ළී භ කවහ 

ටයුතුම යමි් ඳීනෙ 

04 හයු ය මෂේ නිකු්ත ීමරීභ 

 

1. හයු ය මෂේ 9229 ක් නිකු්ත ය   

ඇත්ෙ 

2. ලිඹහඳදිංචි  භහම් 07 ීමෙ 

හයු ය මෂේ වහ හයු පිසේත්්ර ේභයට 

නිසඳහකනඹක් නළත්ෙ  ේභභ අංලඹ ළඩි 

දියුණු     ශ යුතුමේේෙ 

05 යජේල ගිනි අිඩ නිකු්ත ීමරීභ 1. භවජන නිේඹ්ජිත්ඹ්(ඳහයයලිේම්්තුම) 
35 ේකේනකු වහ ගිනි අිඩ නිකු්ත ය 
ඇත් 

2.  ඳශහ්ත බහ භ්ත්රීරු් 58 
ේකේනකුේ  ගිනි අිඩ ඵරඵත්ර අලු්ත ය 
ඇත්ෙ 

 

 හයයඹ ⁄ේඳෞ්ධලි ආයක් 

නිේඹ්ජය ආඹත්න ඳනත් 

  

06 ේඳෞ්ධලි ආයක් 

නිේඹ්ජිත් ආඹත්න 

1. ලිඹහඳදිංචි  මුළු ආඹත්න ංයහ 352  ම 

2. යහජය ආඹත්න වහ අිඩ නිකු්ත ීමරීම් 

157 

3. යහජය ඵළංකු කවහ අිඩ නිකු්ත ීමරීම් 425 

4.  ේඳෞ්ධලි ඵළංකු කවහ ගිනිඅිඩ 20  ක් 

නිකු්ත ය ඇත් 

5. ේඳෞ්ධලි ආඹත්න කවහ ගිනිඅිඩ 102 

ක් නිකු්ත ය ඇත් 

ේඳෞ්ධලි ආයක් ේ ේල නියුතුම 

නිරධහරී් කවහ සුදුසු ක් යභේේකඹක් 

හිත් ජහ්ත ඹ්ත්ය භේටේම් ෘ්තීනඹ 

බහඹක් ඇතිප ීමරීභට NVQ ඳහඨභහරහක් 

ආයම්බ ීමරීභට ටයුතුම යමි් සිටීෙ 

 

 

07 ආකහඹම් 

 

ගිනි අිඩ / ඳත්ේයලම්  ව පුපුයන ්රය 

නිකු්ත ීමරීභ කවහ ආකහඹභ ලේඹ් 

2016 යයේලදී මිලිඹන20ෙ5  ඳභන 

මුකරක් උඳඹහ ේන ඇත්ෙ 
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ගු අං 6ෙ2: හයයඹඹ් වහ අභිේඹ් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අබද 

අංකඹ 

කාර්ඹං⁄ංතුක්කුංඅඥාංඳනත්අං

අදාරංයාජකාරි 

රගිඹ 2017ංවාංඉිරිංවූංකාර්ඹඹහිංවාං

අභි ඹෝග 

08 තුමක්කු ආඥහ ඳනත් 

 

ේභභ ඳනත් යයත්භහනඹට ළරේඳන ඳරිදි 

ංේල්ධනඹ ීමරීභ වහ අභහත්ය භණ්ඩර 

ටවනක් 2017ෙ01ෙ04 දිනළතිප අභහත්ය 

භණ්ඩරේල අව භළතිපඹ කවහ ඉදිරිඳ්ත ය 

ඇත් 

අභහත්ය භණ්ඩර අව භළතිපඹ රළුදන ඳසු 

ේටුම්ඳ්ත ස ීමරීභට අේේක්හ ේේයය 

09 පුපුයන ්රය ආඥහ ඳනත් 

 

හසතුම ංේල්ධනඹ යන රදී 

 

ඳනත් ංේල්ධනඹ ීමරීභට ටයුතුම යන 

අත්ය ී තිප ේටුම්ඳ්ත ම්ඳහක ේත් 

ේඹලමු ය ඇත්ෙ 

10 තුමක්කු ඵරඳත්ර වහ පුපුයන 

්රය ඵරඳත්ර නිකු්ත ීමරීේම් 

ළඩපිළිේර ඳරින ත් 

ීමරීභ 

ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනඹ 

(CRD) භ ළඩටයුතුම ආයම්බ ය 

ඇත්ෙ 

ේභභ ළඩටවන ක් රිඹහ්තභ ීමරීභ කවහ 

ඳරින 25 ක් රඵහ ළී භට ේඹ්ජනහ 

ය ඇත් 

දිසරික් ේේම් හයයඹහර භ ජහරත් 

ටයුතුම ීමරීභට ේඹ්ජනහ ය ඇත් 

11 සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ ේ ඹ 

යන 

හභහජි/හභහජිහ් වහ 

ිඩශ්රහභ ළටුේ රඵහදීභෙ  

 

 

ේම් වහ අභහත්ය භණ්ඩර අව භළතිපඹ භත් 

යයත්භහනේලදී ක්රිඹහය ේන ඹව  රඵන 

අත්ය  2015ෙ04ෙ23 දිනට ක්රිඹ ේ ේල 

නියුතුම සිටින/සිටි  සිිඩේ ආයක් 

හභහජි/භහජිහ් වට අකහශ ිඩශ්රහභ 

ළටුේ රඵහදීභට ීනයනඹ ය ඇත්ෙ 

 

සේ  වුක  2015ෙ04ෙ23 දිනට ේඳය  ිඩශ්රහභ 

ගිඹ මිඹගිඹ වහ ආඵහි ත්  සිිඩේ ආයක් 

හභහජි ම් වහ ිඩශ්රහභ ළටුේ රඵහදීභ 

ම්ඵ්ධේඹ් ළටළු ඳීනෙ ළටළු අකහශ 

ඳහයයලඹ් භප හච්ඡහ ේලට අකහශ 

වන රඵහදීභට නිඹමිත් ඇත්ෙ 

 

 

12 සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ හයයඹ 

භණ්ඩරඹ වහ න ඵකහ 

ළී ේම් ඳටිඳහටිඹ 

ේම් ම්ඵ්ධේඹ් ළටුේ වහ ේ  

ංයහ ේලමිභ ේත් අකහර උසවීේම් 

ක්රභේේක ස ය අව භළතිපඹට ඉදිරිඳ්ත 

ය ඇත්ෙ 

 

 

13 යක්නහ රංහ භහභ ඈය 

ීමරීභ 

2016ෙ12ෙ15 දින රක අභහත්ය භණ්ඩර 

ීනයනඹ අව  යක්නහ රංහ භහභ ඈය 

ීමරිභ වහ අව භළතිපඹ රඵහදී ඇත්ෙ 

ේභභ අසාහේේදී  යක්නහරංහ භහභ 

ඈය ීමරීභ සුදුසු ේනලන ඵ ී තිපඳතිප 

තුමභහ ිඩසි් උඳේකස  රඵහදු් අත්ය  ඒ 

පිළිඵ නළත් අභහත්ය භණ්ඩරඹ කළව ්ත 

යන රදීෙ 

14 යක්නහ රංහ භහේම් 

හයයඹ භණ්ඩරඹ 

1300 ට ආ්න ේලඩ යම් වහ මුහුදු 

ආයක් නිශධහරී් ේ ඹ ර අත්ය 

මුහුදු ආයක් ම්  ශ්රි රංහ නහිඩ 

වමුකහ ේත් අව යුක්ත් යන අත්ය  

ේලඩ යම් ආයක් ම්  සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමට ේව් SLRDC ේත් 

අව යුක්ත් ීමරීභට හච්ඡහ යමි් ඳීනෙ 

 

15 මුහුදු ආයක් නිශධහරී් 

පුහුණු ීමරීභ 

මුහුදු ආයක් නිශධහරී් පුහුණු ීමරීභ 

වහ ආඹත්නඹක් සාහපිත් ීමරීභට 

ටයුතුම යමි් සිටීෙ 
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7.ංමුදල්ංඅංලඹ 

7.1 භා රෝචනඹ 
ආයක් අභහත්යංලේල ගිණුම් අංලඹ   ඹ ටේ්ත ඳතිපන 

උඳ අංල 05 ීම. 

 ප්රම්ඳහකන අංලඹ  
 ේවීම් අංලඹ 
 මුකේ අංලඹ 
 නඹ වහ අ්තතිපහයම් අංලඹ 
 ළටුේ අංලඹ 

 

ඒ අව  ඳවත් හයයඹඹ් ගිණුම් අංලඹ භන්් 

ක්රිඹහක්භ යව  රඵ මෙ 
  

 අභහත්යංලඹ වහ ඒ ඹටේ්ත ඳ්තනහ ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

ර ේභ්භ යසාහපිත් භණ්ඩර වහ යඳෘතිප වහ 

ප්රම්ඳහකන ටයුතුම  ළශසුම් ීමරිභ අධීක්නඹ  

ප්රම්ඳහකන අව භළතිපඹ් වහ ේල්ත්රහ්ත ඳරිඳහරන 

ටයුතුමෙ 

 හයය ක අඹළඹ ඇසත්ේම්්තුම ව අතිපේයය 

ඇසත්ේම්්තුම ස ීමරීභෙ 

 හයය ක අග්රිභ අලයත්හ භවහ බහණ්ඩහහයඹට 

ඉදිරිඳ්ත ීමරිභ  බහණ්ඩහහයේඹ් භහසි අග්රිභ 

ලහඵහ ගිණුම් භවහ බහණ්ඩහහය ගිණුම් වහ ළදිභ 

 භහසි හයහංල හයයත්හ ස ීමරිභ වහ භවහ 

බහණ්ඩහහයඹට ඉදිරිඳ්ත ීමරිභ අභහත්යංල මඹ ගිණුම් 

භවහ බහණ්ඩහහය ගිණුම් ළදිභ 

 ිඩයයජන ගිණුම් ළසිභ 

 පුපුයන ්රය වහ ගිනි අිඩ ඵරඳත්ර ර ආකහඹම් ගිණුම් 

ළසිභ (1003/07/05 ශියයඹ) 

 අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ඇතිප ේකඳහයයත්ේම්්තුමර නිර 

ඵළංකු ගිණුම් ිඩෘත් ීමරිභ  ළසීභ වහ ංේල්ධන 

ම්ඵ්ධේඹ් භවහ බහණ්ඩහහයඹ වහ ඵළංකු භ 

අකවස හුභහරු 

 ප්රහ ධන මිශදි ළනිම් වහ ේවීම් ීමරීභ 

 ප්රතිපඳහකන  මුකහ වළරිම්  අතිපේයය ප්රතිපඳහකන ඉේරහ 

සිටිම් වහ මුකේ ප්රතිපඳහකන අභහත්යහංලඹට වහ ඒ 

ඹටේ්ත ඇතිප ආඹත්නරට භහරු ීමරීභ 

 ජහතිප ආයක් අයමුකරට අකහශ හයයඹඹ් 

ම්ඵ්ධේඹ් ක්රිඹහ ීමරිභ 

 අපි ේව ේ් අපි අයමුකරට රළේඵන ඳරිත්යහ වහ 

ේන්ත ආකහඹම් රැසීමරිම්  ගිණුම් ත් ීමරීභ  නිහ 

යඳෘතිප වහ පරකහ ම ේඹකිඩභ 

 අභහත්යංලඹ වහ ඒ ඹටේ්ත ඇතිප යහඳෘතිප ර හයයඹ 

භණ්ඩර වහ ළටුේ ළසිභ 

 අභහත්යංලඹ වහ ඒ ඹටේ්ත ඇතිප යහඳෘතිප ර හයයඹ 

භණ්ඩර වහ අ්තතිපහයම්  ය ගිණුම් ඹටේ්ත නඹ වහ 

අ්තතිපහයම් ේිඩම් ටයුතුම 

 අභහත්යංලඹ වහ ඒ ඹටේ්ත ඳ්තනහ ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

යසාහපිත් භණ්ඩර වහ යඳෘතිප ර සිදුන 

අරහබවහනි පිළිඵක ඳරික්න ඳළළ්තිඩභ  

අරහබවහනි ඳහවළරිම් වහ ගිණුම් ත්ළ යම් ටයුතුම 

 අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ඇතිප ආඹත්න ේතිප් ඉදිරිඳ්ත 

න ේචයය ඳ්ත වහ ේවීම් ටයුතුම සිදු ීමරීභෙ 

 

7.2ංං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 

2016 අඹළඹ ඇසත්ේම්්තුම ඹටේ්ත ආයක් 

අභහත්යංලඹ ේත් පුනයහයයත්න ිඩඹකම් වහ 

රුෙමිලිෙ5 899ෙ76  ප්රතිපඳහකන ප්රභහනඹක් ව මරධන 

ිඩඹකම් වහ රුෙමිලිෙ11 576.63  ප්රතිපඳහකන ප්රභහනඹක් 

ේ් ය දී ඇත්. ඒ අව  2016ෙ12ෙ31 දිනට ආයක් 

අභහත්යංලේල මරය ප්රතිපඹ ඳවත් ඳරිදි ේේෙ 

7ෙ1 ගු : ආයක් අභහත්යංලේල මරය ප්රතිපඹ 

 

7.2.1ං ගමම්ංඅංලඹං 
 

ේභභ අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ඇතිප ඳවත් කළක්ේන 

ආඹත්නරට අකහර වුචයයඳ්ත ේවීම් අංලඹ ේත් 

ඉදිරිඳ්ත ේේයයෙ 

 අභහත්ය හයයඹ භණ්ඩරඹ 

 අභහත්යංල ඳරිඳහරනඹ වහ හයයඹ භණ්ඩරඹ 

 යහජය ුද්ධි  ේ ඹ  

 ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහී  හයයඹහරඹ 

 ංයයධන වහ ඳයයේලන ආඹත්නඹ 

 භහධය ේක්්්රඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ිඩඹකභ 2016 ප්රතිපඳහකන 
(රු)  

2016.12.31 
දිනට ිඩඹකභ 

(රු) 

% 

පුනයහයයත්න 5,899,762,000 3,302,628,817 56 

මරධන 11,576,635,000   3,470,429,594 30 

සතුම 17,476,397,000 3,979,191.18 39 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  27 
 

2016ෙ01ෙ01 දින සිට 2016ෙ12ෙ31 දින කක්හ ේවීම් 

අංලඹට ේචයයඳ්ත 11300 ට ආ්න ප්රභහනඹක් 

රළීම ඇතිප අත්ය සභ ේචයය සිඹේර වහ ේවීම් ය 

ඇත්ෙ 2016 යයේලදී ේවීම් අංලඹට රළීම ඇතිප 

වුචයයඳ්ත ම්ඵ්ධ නිඹමිත් හර සීභහ තුමශ ඳවත් 

කළක්ේන ඳරිදි ක්රිඹහ ය ඇත්ෙ 

 ේවීම් අංලඹට රළේඵන සිඹලුභ ේචයය ඳ්ත 

ඳරින ත්ය ේවීම් ශ ඳසු අකහශ ේචක්ඳ්ත 

අං ක ඳරින ත් ය ඇත්ෙ 

 අභහත්යංලඹ ිඩසි් ඵහහිය ආඹත්න රට නිකු්ත 

යව  රඵන ේචක්ඳ්ත සිඹඹට 100 මු්රනඹ ය රඵහ 

දීභට වළීමවීේභ් ඩහ්ත ඳළවළදිලි ඵ්ත වහ ආඹත්න 

පිළිඵ ිඩලසහී ඹ්තඹ ඩහ්ත ත්වවුරු ීමරීභට 

වළීම වී ඇත්ෙ 

  ේඵලේව්භඹක් ආඹත්න ඔවු්ේ  ගිණුම් වයවහ  

Slip Payment ක්රභඹ භගි් ේවීම් සිදු ීමරීභ නිහ 

හයයඹඹ් ඩහ්ත හයයඹක්භ වී ඇත්ෙ 

 ප්රභහන්ත ඳරිදි ප්රතිපඳහකන ේනලභළතිප වීභ නිහ 2016 

යයඹට අකහර ේවීම් රුෙ25 757 874ෙ53  

ප්රභහනඹක් 2017 යයඹ තුමශ ේවීභට සිදුිඩඹෙ  

 

7.2.2ංමුදල්ංඅංලඹං 

 

හයය ක අඹළඹ ඇසත්ේම්්තුම වහ ඳරිපය 

ඇසත්ේම්්තුම පිළිේඹර ීමරීභ. 
 හයය ක අක්මුකේ අලයත්හ බහණ්ඩහහයඹට  

ඉදිරිඳ්ත ය අව භත් යහේන භහසි 

බහණ්ඩහහයේඹ් අක්මුකේ රඵහ ළී භ වහ ගිණුම් 

ඒ ේත් අක් මුකේ නිකවස ීමරිභ. 

 භහසි ඒහඵ්ධධ ගිණුම් හයහංලඹ පිළිේඹර ය 

බහණ්ඩහහයඹට ඉදිරිඳ්ත ීමරිභ වහ අභහත්යංල ගිණුම්  

බහණ්ඩහහය ගිණුම් භප ළඳීභෙ 

 ිඩයයජන ගිණුභ පිළිේඹශ ීමරිභෙ   

 පුපුයන ්රය වහ ගිිව අිඩ ඵරඳත්ර 

(1003/07/05/ශියයඹ) ආකහඹම් ගිණුභ පිළිේඹශ 

ීමරිභෙ 

 අභහත්යංලඹ වහ ඒ ඹටේ්ත ඇතිප ේකඳහයයත්ේම්්තුම  

ආඹත්න රට අලය අභත්ය ප්රතිපඳහකන රඵහ ළී භ  

ප්රතිපඳහකන නිකවස ීමරිභ වහ ප්රතිපඳහකන භහරු ීමරිභෙ 

 2016 ේයයදි  ඳවත් කළක්ේන ංයයධන 

ක්රිඹහහයම්ර මුරයභඹ ශභනහයනඹට අකහර 

ටයුතුම ම්ඵ්ධේඹ් ක්රිඹහ ීමරිභ 

 ආයක් මුරසාහන  ඉදිීමරීම් යහඳෘතිපඹ 

 උඳහඹභහයයගි ආයක් ්නිේේකන 

ජහරයන යහඳෘතිපඹ 

 පු්ධර අනනයත්හ භවේේම් හයයඹහරඹ 

 අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ඇතිප ේකඳහයයත්ේම්්තුම ර නිර 

ඵළංකු ගිණුම් ිඩෘත් ීමරිභ  ළසීභ වහ අලය 

ංේල්ධනඹ් සිදු ීමරිභ ඹනහදිඹට අකහශ ඵළංකු වහ 

බහණ්ඩහහයඹ භප ්නිේේකන ටයුතුම සිදු ීමරිභෙ 

 ආයක් අයමුකරට අකහශ ටයුතුම සිදු ීමරිභෙ 

 

 

 

 

7.2 ගු : 2016 යයඹ තුමර අක් මුකේ සීභහ් 

 

 

 

 

2015 ර්ඹංි රු.මි.  2016 ර්ඹං දැම්ඵර්ං 31 දිනඅංරු.මි. 

ගිණුභ අබදභත් ාර්ෂික 

අක් මුදල් සීභාංරු.මි 

අක් මුදල් රැබීභ අබදභත් ාර්ෂික 

අක් මුදල් සීභා 

අක් මුදල් රැබීභ 

රු.මි 

පුනයහයයත්න 2073ෙ32 1,567ෙ53 4,589ෙ09 1,974ෙ39 

ේ යහ ධන 10,352ෙ25 2,737ෙ43 8,703ෙ69 4,875ෙ95 

ය නි අ  ය ගිණුභ 47ෙ48   5ෙ16 50 32 
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යයඹ ඇසත්ේම්්තුම රු. (මිලිඹන) ත්ය ආකහඹභ රු.(මිලිඹන) 

2011 12 10.088 

2012 12.25 10.08 

2013 12.25 11.871 

2014 12.5 12.88 

2015 12.5 12.96 

2016 12.75 13.73 

7ෙ3 ගු : පුපුයන ්රය වහ ගිිව අිඩ ඵරඳත්ර ආකහඹම් ගිණුභ (1003/07/03/ශියයඹ) 

 

7.2.3ංරම්ඳාදනංඅංලඹං 

රිිඩධ වමුකහ ඇතුමළු අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ඇතිප සිඹළු ේකඳහයයත්ේම්්තුම  වහ යහඳෘතිප්ට අකහශ ප්රම්ඳහකන ටයුතුම ේභභ 

අංලඹ ිඩසි් සිදුයව  රඵ මෙ ේම් ඹටේ්ත රිිඩධ වමුකහට අකහශ රුෙමිෙ200 ඉක්භන ටිනහමි් යු්ත ප්රම්ඳහකන ටයුතුම 

(අභහත්ය භණ්ඩරඹ ිඩසි් ඳ්ත යව  රඵන සාහය ප්රම්ඳහකන මිටු - SCAPC) වහ අභහත්යංල ප්රම්ඳහකන ටයුතුම 

(අභහත්යංල ප්රම්ඳහකන මිටු - MPC) ේභභ අංලඹ ිඩසි් සිදුයව  රඵ මෙ අකහශ ප්රම්ඳහකනඹ් ම්ඵ්ධේඹ් සිඹළු 

ටයුතුම ේභභ අංලඹ ිඩසි් සිදු යන අත්ය ඒ අව  ේභභ හරසීභහ තුමශ ඳවත් ප්රම්ඳහකන ටයුතුම සිදුය ඇත්ෙ 

  

අංකඹ තඹත්නඹ රම්ඳාදනං

භට්අභ 
රම්ඳාදනං

රභාණඹ 
ටිනාකභ 
රු.මි. 

යංතුරං

රදානඹංකශං

රභාණඹ 

01 ශ්රි රංහ යු්ධධ වමුකහ SCAPC 04 2,748 03 

02. ශ්රි රංහ ් වමුකහ SCAPC 03  388 01 

03. ආයක් මරසාහනඹ ඉදිීමරිම් යහඳෘතිපඹ SCAPC 05  1,769 01 

04. යහජය ුද්ධි  ේ හ SCAPC 01  265 01 

05. ආයක් මරසාහන ඉදිීමරිේම් යහඳෘතිපඹ MPC 02  120 02 

06. ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ MPC 03 402 02 

07. ආයක් අභහත්යහංලඹ MPC 169 321.5 169 

7.4 ගු : ප්රම්ඳහකන ටයුතුම - ේ්ධශිඹ අයමුකේ  

අංකඹ තඹත්නඹ රම්ඳාදනංභට්අභ රම්ඳාදනං

රභාණඹ 
ටිනාකභං

රු.මි. 
යංතුරංරදානඹං

කශංරභාණඹ 

01. ශ්රි රංහ යු්ධධ වමුකහ SCAPC 01 1,176 - 

02. ශ්රි රංහ නහිඩ වමුකහ SCAPC 01 8,184 - 

03. ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ SCAPC 03 874 01 

04. ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ - සක්්ත 

ජහතිප්ේ  හභ හධ ේභේවයුම් 
SCAPC 11 11,150 03 

7.5 ගු : ඉ්දිඹහව  / ේන්ත නඹ ේඹ්ජනහ ක්රභඹ ඹටේ්ත ක්රිඹහ්තභ යව  රඵන ප්රම්ඳහකනඹ්  
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7.2.3.1  මු. ය.අබදභැිඹංරඵාදීභ 
ේම් ඹටේ්ත මුෙේයෙ136 අව භළතිපඹ  ඳවත් ඳරිදි  රඵහදීම් 

සිදුය ඇත්ෙ 

 

අංඹ ආඹත්නඹ අව භළතිපඹ දු් ප්රභහනඹ 

01ෙ ශ්රී රංහ යු්ධධ වමුකහ 103 

02ෙ ශ්රී රංහ නහිඩ 

වමුකහ 

26 

03ෙ යහජය ුද්ධි  ේ හ 22 

   

7.6 ගු : මුෙේයෙ අව භළතිපඹ රඵහදීභ 
 

7.2.3.2  ණඹයංලිපිංවාංඅබදභැිඹංරඵාදීභ 

7.7 ගු : නඹය ලිපි වහ අව භළතිපඹ රඵහදීම් 
 

මීට අභත්ය‚ රිිඩධ වමුකහට අකහර හවන කුළි ඳකනභ 

භත් රඵහළී භට අව භළතිපඹ රඵහදීභ වහ CEPEC 

අව භළතිපඹ රඵහදීභ ඹන හයයඹඹ්ක සිදුයව  රඵ ම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4ං ැටුේංඅංලඹං 

අභහත්යංලේල සිඹලුභ නිශධහරි්  යහජය ුද්ධි  ේ හ 

ඇතුමළු අභහත්යංලඹට අව යුක්ත් සිඹළුභ යහඳෘතිප ර 

ළටුේ ළසීභ  අතිපහර දීභනහ ේවීභ  භ් 

ිඩඹකම්(ේ්ධීයඹ/ිඩේ්ධීයඹ)ේවීභෙ 

 2016 යයඹ තුමශ දී ිඩශ්රහභ ගිඹ නිරධහරී් 32  
ේකේනකුට ිඩශ්රහභ ඳහරිේත්්ශි මුකේ රඵහ දීභට 

ටයුතුම ීමරීභ ව ිඩශ්රහභ ළටුේ ස ීමරීභට 

අකහශ ලිඹිඩලි ිඩශ්රහභ ළටුේ ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් 

ඩිනමි් ඉදිරිඳ්ත ීමරීභ. 
 ළටුේ ේප්ර නඳ්ත ඹළවීභ ේව ට Slip ක්රභඹ 

ඹටේ්ත අකහශ ඵළංකුරට ළටුේ ේප්ර නඹ ීමරීභ 

නිහ නිඹමිත් දිනට ළටුේ රඵහ ළී භට වළීම වීභ. 
 අභහත්යංලඹ ඇතුමළු ඊට අව ඵ්ධි ත් යහඳෘතිපර 

නිරධහරී්ේ  ළටුේ යයධ  යහෙඳෙචෙ03/2016 

අව  ළටුේ ඳරියයත්න ළසීභ  උස වීම් 

වේඳයකහත්භ/ඳසුකහත්භ ීමරීභ අව  හිප ළටුේ 

ේවීභට ටයුතුම ීමරීභෙ 

 

7.2.5ංණඹංඅත්ිකායම්ංඅංලඹං 
 

 යහජය ේ ඹ්ේ  ශුබ සි්ධි ඹ වහ යජඹ භන්් 

වනකහයී ේඳලළී ක්රභඹක් ඹටේ්ත ේභභ 

අභහත්යංලේල ේභ්භ යහජය ුද්ධි  ේ ේල, 
ආයක් යහජය අභහත්යංලේල, ජහතිප ශියබට 

ඵරහේල ව බහහ පුහුණූ භධයසාහන ර  

ේ ේල නියුතුම නිරධහරී් වහ නඹ ඳවසුම් 

රඵහ දීභ ව ඒ වහ අලය ඳවසුම් ළශසිභ 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අංකඹ තඹත්නඹ අබදභැිඹංදුහිං

රභාණඹ 
 

01. ශ්රී රංහ යු්ධධ වමුකහ 
 

34 

02. ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහ 
 

98 

03. ශ්රී රංහ ගු් වමුකහ 
 

55 

04. ආයක් මරසාහන 
ඉදිීමරිේම් යහඳෘතිපඹ 
 

16 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  30 
 

 2016 යයඹ වහ ිඩයයජන ඳනතිප් අ්තතිපහයම් “ීම” ගිණුභ වහ ඳවත් සීභහ්ට ඵරඹ රඵහ දීභෙ  
 

සීභාං/ ත්යංරිඳාදනංඅගඹ ානඹද භ පංඋඳරිභ සීභාං
(රු.මි.) 

රැබීම්ංරංඅභ සීභාං
(රු.මි.) 

වයං ලේංඋඳරිභ සීභාං
(රු.මි.) 

ිඩයයජන ඳනතිප් ඵරඹ දු් සීභහ් 

2016 
50 35 275 

ිඩයයජන ඳනත්ට අභත්ය ඵරඹ දු් 

සීභහ් 2017 
60 45 275 

2016.01.01 දින සිට 2016.08.31 දිනට 

ත්ය ප්රතිපඳහකන අඹ 
40 30 150 

2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දිනට 

ත්ය ප්රතිපඳහකන අඹ 
56 47 139 

 

7ෙ8 ගු: 2016 යයඹ වහ "ීම" ගිණුේම් සීභහ් 
 

 යහජය ේ ඹ්ේ  ශුබ සි්ධි ඹ වහ 2016 ය තුමශ දී ඉවත් සීභහ්ට ඹට්ත අකහශ නිරධහරී් වහ ේ ඹ් 

වහ යජේල ප්රතිපඳහකන ඹටේ්ත නඹ රඵහ දීභෙ 

 

7ෙ9 ගු : යජේල ප්රතිපඳහකන ඹටේ්ත රඵහදු් නඹ පිලිඵ හයහංල ත් ේත්ලයතුමරු 

 

 2016ෙ01ෙ01 දින සිට 2016ෙ12ෙ31 කක්හ ය තුමශ 

ඉවත් නිරධහරී්ේ  ශුබ සි්ධි ඹ වහ නඹ 

ලේඹ් රඵහ දු් මුළු මුකර 56 230 313 ීමෙ 

 2016ෙ01ෙ01 දින සිට 2016ෙ12ෙ31 කක්හ හිවජ 

ඵළංකු ේත් ේ්ධඳර නඹ රඵහ දීභ ම්ඵ්ධේඹ් 

ේඹලමු ේරුණු අඹදුම්ඳ්ත ම්ඵ්ධේඹ් අඹදුම්ඳ්ත 

30 ීමෙ 

 ඉවත් හරච්ේේකඹ වහ යෙනිෙඅෙ ගිණුේම් අළු්ත නඹ 

දීම්  අයන වහ අඹය ළී ම්  ඹහ්තහලීන ය 

ඳ්තහේන ේලස ඇත්ෙ 

 මුෙ ේයෙ 506 (ඩී) ප්රහය 2016ෙ12ෙ31 දිනට යජේල 

අ්තතිපහයම්  “ීම“ ගිණුම් ළදීම් ප්රහලන 

2017ෙ03ෙ31 දින ිඩනහි ඳතිප ේත් ඉදිරිඳ්ත ය 

ඇත්ෙ 

 

 

 

 

 

ණඹංර්ගඹ යාජයංබුධ ධිං ේ අං

නිරධාරීහිංවාං )රු(  

අභාත්යංල අංනිරධාරීහිං

වාං )රු(  

යාජයංඅභාත්යංල අං

නිරධාරීහිංවාං )රු(  

ජාිකංශියංබඅංඵරකාඹං

වා  )රු(  

හරඹ 2016ෙ01ෙ

01 – 

2016ෙ08ෙ

31 

2016ෙ09ෙ01 

– 

2016ෙ12ෙ31 

2016ෙ01ෙ0

1 – 

2016ෙ08ෙ3

1 

2016ෙ09ෙ01 

– 

2016ෙ12ෙ31 

2016ෙ01ෙ0

1 – 

2016ෙ08ෙ3

1 

2016ෙ09ෙ

01 – 

2016ෙ12ෙ3

1 

2016ෙ01ෙ01 

– 

2016ෙ08ෙ31 

2016ෙ09ෙ01 

– 

2016ෙ12ෙ31 

ිඩේල  

අ්තතිපහයම් 

2.5  

- 

 

0.32 

 

- 

0.012  

- 

0.012  

- 

උ්ත 

අ්තතිපහයම් 

12.0  

0.25 

 

2.0 

 

0.091 

0.25  

0.02 

0.8  

- 

ආඳකහ නඹ 
10.4 7.1  

8.9 

 

5.4 

1.6  

0.094 

1.3 2.2 

ඳහඳළදි නඹ 
 

- 

 

- 

 

0.072 

 

0.006 

-  

- 

 

- 

 

- 

නඹ ඵරි් 

මිදීේම් නඹ 

 

- 

 

0.015 

 

0.030 

 

- 

-  

- 

 

- 

 

- 

මුු ංඑකතු 24.9 7.365 11.322 5.497 1.862 0.114 2.112 2.2 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  31 
 

7.2.6 ැඳයීම්ංවාංඅරාබවානිංඅංලඹ 
 

ආයක් අභහත්යංලේල අයමුණු වහ ඳයභහයයා හක්හ්ත 

යළී භ උේකහ ී තිප ේයගුරහසි අන ඳන්ත රට 

අව කර ආයයථි ල ේඹ් පරකහයී ේර බහණ්ඩ මිරදී 

ළී භ වහ ඵඩහ ීමරීභ  අකහශ අංල ේත් නිකු්ත ීමරීභ 

වහ ේේනත් ීමරීභෙ 

 හයය ක ළඳයුම්රු් ලිඹහඳදිංචි  ීමරීභ භගි් 

ේභභ අභහත්යංලේල වහ ඒ ඹටේ්ත ඳහරනඹ න 

සිඹලුභ ේකඳහයයත්ේම්්තුම ව ආඹත්නරට අලය 

බහණ්ඩ මිරදී ළී භට ඳවසුම් ළශසීභ වහ භප 

ේඳ්වීභෙ 

 හයය ක බහණ්ඩ මීයන ටයුතුම වහ බහණ්ඩ 

අඳවයන ටයුතුම සිදුීමරීභ භගි් ේභභ 

අභහත්යංලේල වහ ඒ ඹටේ්ත ඳහරනඹ න 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම රට වහ ආඹත්නරට අඹ්ත 

බහණ්ඩර සුයක් කත් බහඹ ආයක්හ ීමරීභ  නිසි 

ඳරිදි අනලය බහණ්ඩ ඉ්ත ීමරීභෙ 

 අභහත්යංලේල වහ ඒ ඹටේ්ත ඳහරනඹ න 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම ව ආඹත්න තුම ේ්ධඳශ රට වහ 

බහයඹට ඳ්තශ ේ්ධඳශ රට වහනිවීභ ම්ඵ්ධ 

මුෙේයෙ102 හි ිඩි ිඩධහන අව  ටයුතුම ීමරීභෙ 

 මුෙේයෙ 104(3) ප්රහය ප්රහයම්බ හයයත්හ රක ිඩ 

මුේය 104 (4) අන හයයත්හ ව ඳරීක්න 

භණ්ඩර හයයත්හ ළහ ඊට ීමයු්තත්් ේේ 

නම් ේකඳහයයත්ේම්්තුම හසතුම ක ඇතුමශ්ත ඔවු්ේ් 

අරහබඹ අඹය ළී භ තුමළි් යජේල ඳහඩු අභ 

යළී භ ීමයු්තේත්කු ේනලන අසාහ්හි 

මුේය 109 ඹටේ්ත අරහබඹ ේේනලි් ඳහවළරීභ 

සිදු ේේයයෙ 

 සාහය ්තම් ශභනහයන ඳ්ධධතිපඹ භගි් 

අභහත්යංල තුම සාහය ්තම් ශභනහයනඹ  

ීමරීභෙ 

 ඳහරිේබ්ගි බහණ්ඩ ේඵකහවළරිභ වහ ේේනත් 

ීමරීභට අකහශ හයයඹඹ් ක්රභහව කර සිදුීමරීභෙ 

 මුෙේයෙ115 ඹටේ්ත ේභභ අභහත්යංලේල වහ ඒ ඹටේ්ත 

ඳහරනඹ න ේකඳහයයත්ේම්්තුම ව ආඹත්නර ේ 

ඉකු්තවී ඇතිප ේවීම් පිළිඵ ඳරීක්හ ය ඵරහ සභ 

ේවීම් නියවුේ ීමරීභ තුමළි් යජේල ඵහහිය ඵළඳීම් අඩු 

ීමරීභෙ 

 මුෙේයෙ 835 ිඩි ිඩධහන අව  ේභභ අභහත්යංලඹට වහ 

ඊට අකහශ ේකඳහයයත්ේම්්තුම වහ ආඹත්න රට අලය 

ේේ කුලී ඳකනභ භත් රඵහ ළී භට අකහශ ටයුතුම 

ීමරීභ වහ කුලී ේවීභ වහ අව භළතිපඹ රඵහ දීභෙ 

 මුේයෙ 855 ඹටේ්ත ේභභ අභහත්යංලේල වහ ඒ ඹටේ්ත 

ඳහරනඹ න ේකඳහයයත්ේම්්තුම වහ ආඹත්න ර 

අලයත්හඹ් වඳුනහේන ඊට ළරේඳන 

ආහයඹට පු්තඳ්ත මිරදී ළී භට අලය අව භළතිපඹ 

රඵහ දීභෙ 

 2016 යයඹ ේව ේ් ළඳයුම්රු් ලිඹහඳදිංචි  

ීමරීේභ් රුපිඹේ මිලිඹන 35 ඳභන   ආකහඹභක් 

උඳඹහේන යජේල අයමුකරට ඵළය ීමරීභෙ 

 රුපිඹේ රක් ේකට ඩහ ළඩි 

ඇසත්ේම්්තුමත් හවන වහ ඹ්ත්රසත්ර අළු්තළඩිඹහ 

වහ ප්රම්ඳහකන භහයයේ්ඳේ්ධල ංග්රවේල 9ෙ3ෙ1 

(ආ) ඹටේ්ත අව භළතිපඹ රඵහදීභෙ 

 ආයක් අභහ්ත ඹංලේල වහ ඒ ඹටේ්ත ඳහරනඹ න 

ආඹත්නරට ත්භ හයයඹබහයයඹ ඉටුය ළී භ 

උේකහ අලස ඹ බහණ්ඩ වහ ේ හ නිසි ේ යමිතිපඹට 

අව කර අභ පිරිළඹ කයමි්  ේ යම්ඳහකන 

ළරළසභට අව  ිඩනිිඩක බහඹීම් යුතුම රඵහදීභෙ 

 හයය ක බහණ්ඩ මීක්න ටයුතුම වහ අඳවයන 

ටයුතුම නිසි ඳරිදි ඉටුීමරීභ තුමළි් නහසතිපඹ  දනඹ 

වහ අක්රමිත්හ අභ යනිමි් යජේල ේ්ධඳර 

ආයක්හ ය ළී භෙ 

 මුෙේයෙ 115 ඹටේ්ත අභහ්ත ඹංලේල වහ ඊට අඹ්ත 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමර ඳසුගිඹ යය රට අඹ්ත හිප 

ේවීම් රට අව භළතිපඹ රඵහදීභෙ 

 

7.3 අනාගත්ංඅ ේක්ා 

 

 නිරධහරී්ේ  ළටුේ   අතිපහර දීභනහ  භ් ිඩඹකම් දීභනහ නිඹමිත් දිනට ස ීමරීභ වහ රඵහ දීභෙ 

 ඵහහිය ආඹත්නරට ේචක්ඳ්ත ඹළවීේම් දී ිඩකු්ත ක්රභේේකඹ අව භනඹ යමි් ඩහ හයයඹක්භ වහ පරකහයී 

ක්රභේේකඹක් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභෙ 

 ඳරිඳහරන අංලඹ භන්් දිඹ්ත යව  රඵන පරකහයීහ ළඩටව් භන්් හයයඹභණ්ඩරඹ වහ පරකහයී 

ේ හක් රඵහ දීභෙ 
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අබදං

අංකඹ 
ඉටුකිරීභඅ අ ේක්ෂිත්ංකාර්ඹඹහි අයමුණ අ ේක්ෂිත්ංඉරක්කඹ 

10 ළඳයුම්රු් ලිඹහඳදිංචි  ීමරීභ වහ 
අහධු ේේනත් ීමරීභෙ 

ආයක් අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ඇතිප සිඹලුභ 
ආඹත්නර ප්රම්ඳහකන ටයුතුම රට අලය 
ඳසු යභ ළසීභෙ 

රුපිඹේ මිලිඹන 04 ට ළඩි 

ආකහඹභක් අේේක්හ ය මෙ  

10 ප්රම්ඳහකන ටයුතුමෙ හයයඹහර ඳරිශ්රඹ තුමර වහ ඉ් පිටත් 
ආඹත්නඹ්හි යහජහරි ටයුතුම ේනලපිරිේවරහ 
ඉටු ීමරීභට අලය ඹටිත්ර ඳවසුම් ළරසීභෙ 

හයයඹක්භ ප්රම්ඳහකනඹක් 
රඵහ දීභෙ 

10 බහණ්ඩ ළඳයීභ   ඵඩහ ීමරීභ ව 
ේඵකහ වළරීභෙ  

හයයඹක්භ වහ පරකහයී අයුරි් බහණ්ඩ මිරදී 
ළී භ වහ ේඵකහ දීභ ඵඩහ ීමරීභෙ 

නහසතිපඹ වහ දනඹ අභ ය 
ළී භ වහ නිසි ඳරිදි 
හයයත්හයනඹෙ 

10 බහණ්ඩ මීක්නඹ   අේඹ්ය ීමරීභ  
ත්ක්ේ රු ීමරීභ වහ ේ්ේ්ධසි ීමරීභ  

ප්රහ ධන බහණ්ඩ පිළිඵ අලය 
ක්තත් භවහ බහණ්ඩහහයඹ ේත් රඵහ 
දීභෙ  

යජඹට අඹ්ත ේබෞතිප බහණ්ඩ ආයක්හ ීමරීභ 
ඳහිඩච්චි ේඹ් ඉ්ත යන බහණ්ඩ අලය  
ආඹත්නරට රඵහ දීභ ේව් ේ්ේ්ධසි ීමරීභ  
ඳහිඩච්චි ඹට ත් ේනලවළීම බහණ්ඩ ිඩනහල ීමරීභෙ  

යහජය ේ්ධඳර ආයක්හ ීමරීභ  
අඹාහ බහිඩත්ඹ ළරළක්වීභ  

වඳුනහ ළී භ  ේේනත් 
ීමරීභ වහ යජඹට ආකහඹභක් රඵහ 
දීභෙ  

10 නළතිපවීභ වහ අරහබවහනි 
ම්ඵ්ධේඹ් මුකේ ේයගුරහසි අව  
ටයුතුම ීමරීභෙ 

යජේල ේ්ධඳරරට සිදුන අරහබවහනිඹ 
ම්ඵ්ධ ීම යුතුම ඳහයයලඹ් ේලඹහ 
ඵරහ ඒ අව  අරහබඹ් අඹය ළී භ  වහ 
සේ  ේනලන  අසාහර මු ෙේය ෙප්රහය 

අලය පිඹය ළී භෙ  

යජේල ේ්ධඳරරට සිදුන 
අරහබවහනි අභ ීමරීභෙ 

10 සාහය ්තම් ශභනහයන 
ඳ්ධධතිපඹ ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ තුමලි් 
ජංභ ේනලන ්තම් 
ශභනහයනඹ ීමරීභෙ 

අභහත්යහංලඹ ිඩසි් රඵහ්නහ රක ජංභ 
ේනලන ්තම් අලය අසාහ්හි අලය 
සාහනරට රඵහදීභ  ෙඒහේල චරනඹ් 
නිරැදි වඳුනහ ළී භ වහ නිසි බහය්තඹ 
ත්වවුරු ය ළී භ ෙ  

යජේල ේ්ධඳර සුයක් කත් 
ඳරිවයනඹ ීමරීභට ඳසු යභ 
ළසීභෙ 

17 පු්තඳ්ත  මිරදී ළී භ මු ෙේය ෙ588 

ඹටේ්ත  

නිරධහරී්ට අලය ේත්ලයතුමරු වහ පු්ත කළන 
ළී භට ළරසීභෙ 

නිසි ශභනහහරි්තේඹ් 
යුතුම පු්තඳ්ත රඵහේන 
ේඵකහවළරීභෙ 

08 රුපිඹේ රක් ේකට ඩහ ළඩි 
ඇසත්ේම්්තුමත් හවන වහ ඹ්ත්ර 
සත්ර අළු්තළඩිඹහ වහ ප්රම්ඳහකන 

භහයයේ්ඳේ්ධල ංග්රවේල 1.3.9 

ඹටේ්ත අව භළතිපඹ රඵහදීභ ෙ  

හවන ඹ්ත්ර සත්ර උඳයන ර නිඹභ 
අලු්තළඩිඹහ ටයුතුම ප්රමිතිපේඹ් යුතුම ය 
ළී භට ඉඩ ළරසීභෙ 

අභ පිරිළඹීම් අකහශ ටයුතුම 
සිදු ීමරීභ වහ නහසතිපඹ අභ 
ීමරීභෙ 

 

7.10 ගු : 2017 යයේල අේේක් කත් ඉරක්  
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8.ංඅබයහිත්යංානගණනංඅංලඹ 
 

 

8.1ංභා රෝචනඹං 
 

2016 යයේල ඳවත් කළක්ේන අබය්ත්ය ිඩනන 

ඳරීක්න සිදු ය ඇත්ෙ 
 

තඹත්නඹ ානගණනංානඹංඳථඹ 

ආයක් අභහත්යංලඹ මුකේ අංලඹ  

ඵඩහ 

ේවීම් අංලඹ  

ඳහරන අංලඹ (නිහඩු ඳරීක්හ)  

ේ හ නිත්හ ඒඹ (අයමුකේ 

ඳරීක්හ)  

ඳහරන අංලඹ (ජර යේඳ්ත ිඩදුලිඹ 

 යේඳ්ත වහ දුයාන  යේඳ්ත 

ේවීම් ඳරීක්හ)  

ප්රහවන අංලඹ   

ඳහරන අංලඹ  (නිහඩු ඳරීක්හ)  

ිඩේල  ිඩනන ඳරීක්න  

 යජේල පුපුයන ්රය 

ඵඩහ(ළලිය)     

සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම අම්ඳහය ඵරහ 

හයයඹහරඹ  

සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම උවන ඵරහ 

හයයඹහරඹ  

ජහතිප ශියබට ඵරහඹ ප්රධහන හයයඹහරඹ (ප්රම්ඳහකන 

අංලඹ ඵඩහ  ප්රහවන අංලඹ)  

ආයක් අභහත්යංලඹ වහ 

රිිඩධ වමුකහ මරසාහන ඉදි 

ීමරීේම් 

යහඳෘතිපඹ(අකුේයයේලඩ) 

 

 

 ප්රම්ඳහකන අංලඹ  

 

යක්නහ ආයක් රංහ 

(පු්ධ) භහභ 

යක්නහ රංහ ේක්ටරි් යයිඩස  

ශ්රි රංහ නහිඩ වමුකහ ආවහය ප්රම්ඳහකන අංලඹ වහ 

ආවහය ්රය ඵඩහ  

හිරුෆඹ ඉදිීමරීේම් 

යහඳෘතිපඹ 

හයය ක ගිණුම් 

 

ශ්රීභ්ත ේජ්් ේලත්රහර 

ආයක් ිඩලස ිඩකයහරඹ 

හයය ක මරය ප්රහලන  

 ශ්රී රංහ ගු් වමුකහ ළඳයුම් වහ ප්රහවන අංලඹ  

ආයක් ේ හ අන වහ 

භහණ්ඩලි ිඩකයහරඹ  

 

ප්රම්ඳහකන අංලඹ  

ේයශහයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

ේවීම් වුචයය ඳරීක්හ  

මිහිදු ේ්ත භළදුය ේවීම් අංලඹ   

යනිඩරු ේ හ අි හරිඹ ප්රම්ඳහකන අංලඹ   

ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ ගිණුම් අංලඹ වහ ඳහරන අංලඹ  

8.1 ගු : අබය්ත්ය ිඩනන ඳරීක්න සිදුීමරීම් 

 

 

 

ං 

 

8.2ංං.ගැඅු ංවංඅභි ඹෝග 

 අකහර ආඹත්නලි් නිඹමිත් ේේරහට ේත්ලයතුමරු 

රඵහ ළී ේම් අඳවසුත්හ 

 අබය්ත්ය ිඩනන ක්රිඹහලිේල ප්රභහන්ත පුහුණු 

අසාහ ේනලභළතිපවීභ 

 අකහර අංල භ ම්ඵ්ධීයන වහ ්නිේේකන 

අඳවසුත්හ 

 ඳතිපන ී තිප වහ ේයගුරහසි ඹහ්තහලීන ේනලවීභ 

 

8.3 ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා 
 

 2016 යයේල අහන හයයතුමේේ ිඩනන වහ 

ශභනහයන මිටු රැසවීභ 2017 ජනහයය 24 දින 

ඳළළ්තවීභට ළරසුම් ය ඇත්ෙ 
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9.ංජාත්යහිත්යංඵත්ාංඅංලඹ 
 

9.1ංභා රෝචනඹං 
 

ආයක් අභහත්යංලේල ජහත්ය්ත්ය ඵත්හ අංලඹ 

ආයක් අභහත්යංල ේේම්තුමභහේ  ඍජු අධීක්නඹ 

ඹටේ්ත ක්රිඹහ්තභ න අත්ය  ආයක් ේේම්තුමභහේ  

ිඩේ්ධල ඵත්හරට ම්ඵ්ධ සිඹලු ඳළතිපඩඹ් 

පිළිඵ ටයුතුම ය මෙ යහජය ආයක් අභහ්ත ඹංලේල 

ිඩේ්ධල ඵත්හ ටයුතුම වහ ක වේඹ්ඹ රඵහ ේක මෙ 

ේභභ අංලඹ ශ්රී රංහ ිඩේ්ධල ේ ේල ේජයසඨ වහය 

ේේම්යේඹකුේ  ඹටේ්ත ක්රිඹහ්තභ ේේෙ 
 

ජහත්ය්ත්ය ඵකත්හ අංලඹ   අ්ත්යයජහතිප ඳළතිපඩක් 

හිත් ජහතිප ආයක්හ ම්ඵ්ධ ළටලු වහ ආයක් 

අභහත්යංලේල උඳේකස රට අව කර ආයක් 

ප්රතිපඳ්තතිප ඉදිරිඳ්ත ය මෙ  

 

ජහත්ය්ත්ය ඵත්හ අංලඹ ක්රභහව කර ඳවත් ව් 

රුණු ම්ඵ්ධ ටයුතුම ය මෙ 
 

ආයක්හ ම්ඵ්ධ ිඩේ්ධල යටේ වබහගී න 

අබය්ත්ය වහ ඵහහිය ංචහයඹ් ම්ඵ්ධ සහධීන 

අංලඹ් ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභ; ිඩේ්ධල නිරධහරී් භප 

ආයක් ේේම්තුමභහේ  සිඹලු ඳිවිඩඩ හුභහරු ීමරීම් 

ඳහරනඹ ීමරීභ; ිඩේ්ධල ටයුතුම අභහත්යංලඹ භප සක් 

අලය ආයක් ේඹකවුම් රඵහ දීභ; ආයක් 

ේේම්තුමභහ වබහගී න ිඩේ්ධල ංචහයඹ් වහ අකහශ 

න ංක් කේත් රුණු  හච්ඡහට ඵඳු්න 

රුණු ේ්ධලනඹ්  ළඩටව් ස ීමරීභ ව සභ 

ංචහය ලි් අනතුමරු රක ීනයන පිළිඵ ඉදිරි ටයුතුම 

සිදු ීමරීභ; ජනහි ඳතිපතුමභහ  ිඩේ්ධල ටයුතුම අභහත්යතුමභහ ව 

යහජය ආයක් අභහත්යතුමභහ වබහගී න ංචහය වහ 

ආයක් ේඹකවුම් ස ීමරීභ; ිඩේ්ධල යටේ භප 

අකහශ ගිිඩසුම් වහ අේඵ්ධත්හ ගිිඩසුම් ම්ඵ්ධ ටයුතුම 

ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභ; සක්්ත ජහීන්ේ  භවහ 

භණ්ඩර(UNGA) ළසිහය වහ ආයක් ේඹකවුම් රඵහ 

දීභ; සක්්ත ජහීන්ේ  භහන හිමිම් වු්සිරඹ භන්් 

භතුම යන ආයක්හ ම්ඵ්ධ ළටලු වහ පිළිතුමරු 

ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභ; භ්ත්රය වහ අඳයහධ ම්ඵ්ධ 

සක්්ත ජහීන්ේ  හයයඹහරඹ (UNODC) යනහත්ඹ් 

වහ සක්්ත ජහීන්ේ  භව ේලභහරිස (UNHCR) 

භප ආයක් අභහත්යංලේල අ්ත්යය ක්රිඹහහරී්තඹ 

ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභ; ත්රසත්හදී භයයකන ටයුතුම වහ 

ජහතිප ුද්ධි  ප්රධහී  ේත් වේඹ්ඹ රඵහදීභ(1267  

1373  1540 ඹන සක්්ත ජහීන්ේ  ආයක් වු්සිර 

ේයගුරහසි) ව සක්්ත ජහීන්ේ  ත්රසත්හදී භයයකන 

ිඩධහඹ අධයක් භණ්ඩරඹ භප සක් ටයුතුම ීමරීභ; 

ආයක් අභහත්යංලේල ්ධිඩ ඳහයයලිඩ ආයක් 

වේඹ්ගීත්හ ක්රභ්ත ීමරීභ  හයයක්(SAARC)  

 යම්සේටක්(BIMSTEC) ළංශ්රිරහ ංහකඹ(ASEAN) 

ප්රහ්ීනඹ මුළු[ARF] ඵහලි ක්රිඹහකහභඹ ඹනහදී ප්රහ්ීනඹ 

ංිඩධහන භප සක් ආයක් ටයුතුම ම්ඵ්ධීයනඹ 

ීමරීභ  චීනඹ වහ ඉ්දිඹහ භප හයය ක ආයක් මුළු  

 

භහේඹ්ජනඹ ීමරීභ; ශ්රී රංහ ඉ්දිඹහ ව භහරදි මන 

අත්ය ඳතිපන ත්ර ම ඳහයයලිඩ මු්රීඹ ආයක් 

වේඹ්ගීත්හ ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභ; මිනිස ජහහයම් 

ව අේනකු්ත අ්ත්යයජහතිප අඳයහධඹ් පිළිඵ ශ්රී රංහ 

වහ ඕසේේලිඹහ අත්ය ඳතිපන පුළුේ ඵත්හ පිළිඵ 

ටයුතුම භහේඹ්ජනඹ; ජහත්ය්ත්ය ගිිඩසුම් වහ ම්මුීන් 

ම්ඵ්ධ ආයක් ේඹකවුම් ස ීමරීභ(උකහ -: සිිඩේ වහ 

ේ්ධලඳහරනි අ මීන් වහ න ජහත්ය්ත්ය 

ම්මුතිපඹ(ICCPR)) ; ආයක් සාහපිත්ඹ් තුමළි් 

සක්්ත ජහීන්ේ  ිඩේල  නිේඹ් කය්න් භතුමයන 

රුණු ේත් පිළිතුමරු ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභ; ආයක් 

ටයුතුම ම්ඵ්ධ ිඩේ්ධල ප්රතිපඳ්තතිප වහ අභහත්ය 

භණ්ඩර නිරීක්නඹ් පිළිේඹර ීමරීභ; ජහත්ය්ත්ය 

ඳළතිපඩඹ් හිත් ආයක්හ ම්ඵ්ධ ටයුතුම වහ 

අභහත්ය භණ්ඩර ඳරිහ වහ ටව් අභහත්ය භණ්ඩරඹ 

ේත් ස ීමරීභ; ඵරව්තහරී වහ අභළ්තේත්් 

අතුමරුක් ීමරීම් පිළිඵ සක්්ත ජහීන්ේ  ක්රිඹහහරී 

භණ්ඩරඹ (UNWGEID) ව අ්තත්ේන්භතිප ේර 

යහළී ම් ම්ඵ්ධ සක්්ත ජහීන්ේ  ක්රිඹහහරී 

භණ්ඩරඹ ේත් පිළිතුමරු ම්ඳහකනඹ ීමරීභ වහ ජහතිප 

ුද්ධි  ප්රධහී  හයයඹහරඹ වට වේඹ්ඹ රඵහ 

දීභ(UNWGEID); ිඩේ්ධල යහජයඹ් භප රංහ 

ේරලජිසටික්ස ව ේටක්ේනලේරලජිස භහභ (LLTL) 

සිදුයන ටයුතුම පිළිඵ ඉේලීම් වහ වේඹ්ඹ රඵහ 

දීභ ව ඵහහිය ආයක් ඳරියඹ්  ්ධිඩ ඳහයයලිඩ 

ප්රහ්ීනඹ ව ේ්ලීඹ උඳහඹභහයයගි ංයයධනඹ් 

ම්ඵ්ධ ටයුතුම යන ආයක් අභහත්යහංලේල 

ප්රතිපඳ්තතිප ළරසුම් අංලඹ ේත් ප්රතිපඳ්තතිපභඹ ේඹකවුම් 

ළඳයීභෙ 
 

9.2ං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 
 

ඇභරිකාං-ංශ්රීංරංකාංඅත්යංවවුල්ංඵත්ාංංාදඹිPD)ං

–ං 2016ං  ඳඵයාරිං භං 26ං නං දින,ං ඇභරිකාං එක්ත්ං

ජනඳද ඹ පං ොෂිහිඅහිංඩී.සී. 
 

ඇභරිහ සක්්ත ජනඳකේල ේල ක්ට් ඩීෙසී හි 2016 

ේඳඵයහරි භ 26 දින ඳළළ්ත ව ඇභරිහ - ශ්රී රංහ  අත්ය 

වවුේ ඵත්හ ංහකේල භහයම්බ උ්තඹ වහ 

ඉංජිෙරුනහේ න ේවේටිආයච්චි  භළතිපතුමභහේ  වබහගීවීභ 

අභහත්යහංලේල ජහත්ය්ත්ය ඵත්හ අංලඹ ිඩසි් 

ංිඩධහනඹ යන රදීෙේභභ වවුේ ංහකඹ තුමළි් ඇභරිහ 

- ශ්රී රංහ ්ධිඩ යහජයඹ් අත්ය ඳතිපන වේඹ්ගීත්හේල 

ලක්තිපභ්ත ඵ පිළි යඹු ව අත්ය ත්දුයට්ත යහජය් ේක 

අත්ය ්ධිඩඳහයයලිඩ ඵත්හ ක්රභහව කර ේර යයධනඹ ය 

ළී භට පිටුවරක් ිඩඹෙ 

ඉ්දිඹහව  හය ප්රහ්ත්ේල ඳතිපන මු්රීඹ ආයක් 

වේඹ්ගීත්හ ළඩිදියුණු ීමරීභට යටේ ්ධිඩ්තඹභ සප 

ිඩඹෙ ආයක් ේේම්යඹහ ිඩසි් ේම් ම්ඵ්ධ ගු් 

වමුකහ  නහිඩ වමුකහ ව ේයශහයක් ඹන අංලඹ් 

ේත් ේම් ම්ඵ්ධ ළඩිදියුණු යත් යුතුම 

ලයත්හඹ් පිළිඵ අධහයනඹ යන රදීෙ මුළු 
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අත්යහයේල දී   සක්්ත ජහීන්ේ  හභහධ ේභේවයුම් 

වහ වේඹ්ඹ රඵහ ේකමි් ශ්රී රංහ සිදු ය ඇතිප 

ිඩේල  ළඳවීභ ඇභරිහ අඹ යන රදීෙ ඇභරිහ 

ත්දුයට්ත ශ්රී රංහේේ  යම්ේඵ්ම්ඵ නිලසක්රීඹ ීමරීේම් 

ටයුතුම වහ ත්භ වේඹ්ඹ ේනලඩහ රඵහ ේකන 

ඵට ප්රතිපඥහ රඵහදුනිෙ 

නයසටි අිඩ ආයුධ ප්රයයධන ළශළක්වීේම් අයමුන ේත් 

රඵහ ේකන වේඹ්ඹක් ේර  අඳනඹන ඳහරන වහ 

ම්ඵ්ධ ේ්ධලසීභහ ආයක් ළඩටව් වයවහ 

අඳනඹන ඳහරන වේඹ්ගීත්හ පුළුේ ීමරීභට ේභභ 

නිේඹ්ජිත් පිරි අයමුණු ය ඇත්ෙ අ්ත්යයජහතිප 

ත්යයජනඹ් යයධනඹ වීභ ේව තුමයේන  යහජයඹ් 

ේකභ මුළුේේදී කළඩි ත්රසත්භයයකන   ුද්ධි භඹ වේඹ්ඹ  

ේත්ලයතුමරු හුභහරු සේභ්භ ලයත්හ ේලඩනළගීභ ඹන 

අංලඹ්හි අලයත්හඹ වඳුනහ ්තේත්්ඹෙ මුකේ 

ිඩශු්ධි යනඹ  මරය ත්රසත්හකඹ වහ ප්රචණ්ඩ ත්රසත්හකඹ 

ඹ්නට ිඩරු්ධධ ක්රිඹහ්තභ වීේම් වේඹ්ඹ අණ්ඩ 

ඳ්තහේන ඹහභ වහ න ළඳවීභ යහජයඹ් 

්ධිඩ්තේඹ් පිළි යඹු ිඩඹෙ  මඵයය ආයක්නඹ ව  මඵයය 

අඳයහධ භළඩලීභ ේව ේ් සක් ට් ීමරීභ වහ 

සක් ීමරීභට ේකඳහයයලඹ සප වේල  ිඩෘත් වහ 

ආයක්  මඵයය අහලඹ යයධනඹ ීමරීභට ජහත්ය්ත්ය 

වේඹ්ගීත්හේල ළක්තභ වහ ුදඩහේඳසේ(Budapest) 

ගිිඩසුේභහි ඇතුමශ්ත සභ කකුණු ආසිඹහව  යහජයඹ ේර ශ්රී 

රංහ නළඟී සිටීේම් ළක්තභ වඳුනහ නිමිනිෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහිදිඹා ේං ගෝාංනගය අංදීං2016ංභාර්තුංභං28ං–ං31ං

දිනඹහි පංඳැැත්වූංDEFEXPO 

 

2016 යයේල භහයයතුම 28-31 ඉ්දිඹහේේ ඳ්තන රක 

DEFEXPO වහ රු යහජය අභහත්ය රු් ිඩේවයයධන 

භළතිපතුමභහ වහ නිේඹ්ජිත් පිරි වබහගී ව ංචහයඹ 

ම්ේ්ධීයනඹ යන ර්ධේ්ධ අභහත්යහංලේල 

ජහත්ය්ත්ය ඵත්හ අංලඹ මෙ යහජය අභහත්යයඹහ භප 

ේභභ ංචහයඹ වහ ආයක් ේේම්  

ඉංජිෙරුනහේ න ේවේටිආයච්චි  භවත්හ ක වබහගී ිඩඹෙ 

DEFEXPO ඉ්දිඹහ ප්රකයයලන භහරහේේ න ළනි ්ධිඩ 

ඳහයයලිඩ ේලඩ යම්  මු්රීඹ ව භේ යේභහි අබය්ත්ය 

ආයක් ඳ්ධධතිප ප්රකයයලනඹ මෙ යහජය 32ීම් 200ට 

අි  ිඩේ්ධල භහම් යහජය භණ්ඩඳ 15ක් භප ේභභ 

ප්රකයයලනඹට වබහගී ිඩඹෙ ේභභ අසාහ ප්රකයයලනරු් 

වට ත්භ නත්භ ත්හක්නඹ් වහ නිසඳහකනඹ් ඉදිරිඳ්ත 

ීමරීභට  ේශේඳලර ත්්ත්තඹ වඳුනහේන අේනය්නය 

හසිකහඹ යහඳහරි ලයත්හක් ිඩභසීභට භනහ 

ේත්්ත්ළ්නක් ේේෙ ේභභ ප්රකයයලනේල ත්්ත ේසු අංඹක් 

ේර යහජය ආයක් අභහත්යතුමභහ  ආයක් ේේම් 

ඇතුමළු නිේඹ්ජිත් පිරි ේනභ අසාහ් ේකදී 

ඉ්දිඹහව  ආයක් අභහත්ය  රු භේන්වයය ඳරික්හයය 

ව ඉ්දිඹහව  යහජය ආයක් අභහත්ය  රු යහඕ 

ඉ්්රජි්ත සිං ඹන භව්තරු් වමුිඩඹෙ වමු අත්යහයේල 

්ධිඩ ඳහයයලිඩ ළක්තන අේනය්නය අකහර රුණු 

පිළිඵ හච්ඡහ යන රදීෙ සේභ්භ  2016 DEFEXPO 

ප්රකයයලනේල ේසු අංඹක් ේර  යහජය ආයක් 

අභහත්යතුමභහ  ආයක් ේේම්තුමභහ ේලරිඹහව  ආයක් 

අභහත්ය චං  මිේඹල  - ජික් භවත්හ වමුිඩඹෙ ේභභ ංචහයඹ 

අත්යතුමය  ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහ ේත් රඵහ දීභට 

නිභළේමි් ඳතිපන අි ඵරළතිප ළඹුරු මුහුදු මුයංචහය 

ඹහත්රහ (AOPV) ප්රතිපඹ ත්වවුරු ය ළී භට 

යහජය අභහත්යතුමභහ වහ ආයක් ේේම්තුමභහ ේ්හ නළේ 

ත්ටහංනඹ ේත් ක ගිේඹ්ඹෙ 

2016ං අ රේල්ං 18-21ං භැ ල්සිඹා ේං දීං ඳත්නං රදං 15ං

නංතයක්කං ේාංතසිඹාංරදර්ලනඹංවාංමුු  

2016 අේප්ර ේ 18-21 භළේේසිඹහේේ ක්හරහරහම්පයයහිදී 

ඳ්තන රක 15 න ආයක් ේ හ ආසිඹහ(DSA) 

ප්රකයයලනඹ වහ මුළු ේත් යහජය ආයක් අභහත්ය   රු 

රු් ිඩේවයයධන භළතිපතුමභහ ප්රධහන නිේඹ්ජිත් 

ණ්ඩහඹේම් වබහගී වීභ ආයක් අභහත්යහංල 

ජහත්ය්ත්ය ඵකත්හ අංලඹ භන්් ම්ඵ්ධීයනඹ යන 

රදීෙඋ්තඹ අත්යතුමය යහජය අභහත්යතුමභහ භළේේසිඹහව  

ආයක් අභහත්ය රු කහේට් ේ රි හිම්මුදි් තුම් 

හුේ ් භවත්හ භප හච්ඡහ ඳළළ්තවීඹෙහච්ඡහ් සිදු 

යන ර්ධේ්ධ ්ධිඩ යහජයඹ්හි ආයක්හ ම්ඵ්ධ ටයුතුම 

පිළිඵඹෙේභභ ංචහයඹ වහ යහජය අභහත්යතුමභහ භප 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහී  සඹහයය චීෂස භහයයේ ේ්ලිත් 

ගුනතිපර භවත්හ වබහගී ිඩඹෙ1988 ආයම්බ ව DSA 

මුළු ේර්ේල ේවලභ ආයක් මු 05 අත්රි් 

සක් ඵට ක ආසිඹහේේ ිඩලහරභ මුළු ඵටක ඳ්ත වී 

ඇත්ෙේභභ ේයය දින 04ීම් යු්ත උ්තඹ වහ 

ේර්ේල යටේ 30 ඉවශ නේල ක්ේ ත්රඹ්ට අකහශ 

ක්රිඹහරු් 60ට ආ්න ප්රභහනඹක් වබහගී ිඩඹෙ 

2016 DSA මුළුට භහමී ප්රධහන යුක වමුකහ හච්ඡහ 

(CHART)  පුත්රජඹ මුළු   මඵයය ආයක් මුළු  

භහව ෂීඹ වේඹ්ගීත්හ වහ ආඳකහ වන මුළු( HADR) 

ව යහඹනි ජී ිඩකයහ්තභ ිඩීමයනීයලී නයසටි 

පුපුයනසුළු ්රය පිළිඵ මුළු CBRNE ළනි මුළු වහ 

ම්භ්ත්රන ක ඳළළ්තවීඹෙ 
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15ං නං IISSං ැංශ්රිරාං ංාදඹං -:ං සිංගේපරු ේදීං 2016ං

ජූනිං03-05ංදිනරංඳත්නංරදංතසිඹාබදංංංංංංංංංතයක්කං

මුු ෙ  

 

15 න IISS ළංශ්රිරහ ංහකඹ -: 2016 යයේල ජනි භ 

03-05 දිනර සිංේපරුේේදී  ආසිඹහ ඳළසිෆික් 

ප්රහ්ත්ඹ්හි ප්රමු ආයක්න අ්ත්යය ක්රිඹහහරී ආසිඹහව  

ආයක් මුළු ඳ්තන රදීෙේභභ ංහකඹ ප්රහ්ත් 

ආයක් නියයභහනයනේඹහි ප්රධහන අංඹක් ේර 

පිහිටුහ ඇතිප අත්ය සභන්් ආයක් අභහත්යරු්  

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහී ් ආයක් 

අභහත්යරු්ේ  නිර ප්රධහී ්  ුද්ධි  ප්රධහී ්  ප්රතිපඳ්තතිප 

නිභළවුම්රු් ලහසත්රඥ ම්  ප්රහ්ත් වහ ේරල පුයහ ුද්ධි  

භණ්ඩරේල නිේඹ්ජිත්රු් සක් ත්ළනට සක් රැස 

ය මෙත්හ මර්ත් අභළතිප  ේජනයහේ(ිඩශ්රහමි) ප්රයුේ-

ච් -ඔ - චහ ිඩසි් ේභහි භහයම්බ ේ්ධලනඹ 

ඳ්තමි් ප්රහ්ීනඹ වේඹ්ගීත්හ වහ ළභට සක් 

ටයුතුම ශ වළීම න භතුමලිත් ංේඳඹ අලයත්හ 

වහන භහයයේ්ඳේ්ධලනඹ් පිළිඵ රුණු ඉදිරිඳ්ත 

ේශ ඹෙඇභරිහව  යහජය ආයක් ේේම්  ආචහයයඹ 

ඇසට් හටයය “ ආසිඹහේේ ංකීයයන ආයක් 

අභිේඹ්ඹ් පිළිඵ වමු ” න භහයම්බ වමු 

අභත්මි් ඳන ර්ධේ්ධ ඇභරිහ ිඩලසහ යන අයුරි් 

ආසිඹහ ඳළසිෆික් ප්රහ්ත්ඹ “ ප්රතිපඳ්තතිපභඹ ආයක් 

ජහරඹක්  ” පිහිටුවීභ තුමළි් “ නළඟුභ  දියුණු  දිව භ ” 

යහ ශංන ඵ මෙේභභ ංහකේලදී ප්රධහන ලේඹ් 

හච්ඡහට ඵඳු් වේල කකුණු චීන මුහුක ම්ඵ්ධ ළටලු 

පිළිඵන අත්ය ේඵලේව් නිේඹ්ජිත්ඹ් භප හච්ඡහ 

යන ර්ධේ්ධ ේභභ ළටලුරට රඵහ ත් වළීම අේනය්නය 

ිඩඳුම් පිළිඵ මෙ 

 

ආයක් ේේම් ඉංජිෙරුනහේ න ේවේටිආයච්චි  

භළතිපතුමභහ ශ්රී රංහ දත් පිරිේහි මලි්තඹ කයමි් 

ංහකඹට වබහගී ිඩඹෙංහකඹ අත්යතුමයදී ආයක් 

ේේම්තුමභහ ළේ්ඩිඹහව  ජහතිප ආයක් අභහත්ය   

රු වයයජි්ත සිං  ජහ් බ්රිත්හනය යහජය ආයක් 

ේේම්  රු භ මේ ෂළේක්   රුසිඹහව  නිේඹ්ජය 

ආයක් අභහත්ය අතිපරු ඇනේටලලි ඇ්ටේනලේ  

සිංේපරු නිර ආයක් ේේම් ච් ේඹ් ීමේ භවත්හ 

ව ඇභරිහව  නහිඩ ේභේවයුම් ප්රධහී  අ්ධමියහේ ේජ්් 

සම් රිඩ්් ඹන භව්තරු් මුනළසීඹෙමු්රීඹ 

ආයක්නඹ   ආයක් වහ ුද්ධි භඹ හුභහරු  ආයක් 

ම්ඳහකනඹ  පුහුණු ව ලයත්හ ේලඩනළගීභ වහන 

වේඹ්ඹ ව ආයක් මුළු වහ වබහගී්තඹ ඹන 

රුණු අධහයනඹ යමි් ආයක්න වේඹ්ගීත්හ 

ළඩිදියුණු යන ්ධිඩ ඳහයයලිඩ හච්ඡහ සිදු යන රදීෙ 

2015 ජනහරි භ සිට උතුමරු නළේනහිය ඉඩම් නිකවස 

ීමරීභ ව ආයක්න සීභහ් ලිහිේ ීමරීභ වහ ්නහ 

රක පිඹයඹ් පිළිඵ සහිදී රුණු ඉදිරිඳ්ත ේශ ඹෙ 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහී  සඹහයය චීෂස භහයයේ ේ්ලිත් 

ගුනතිපර භවත්හ ත්භ මිත්ර භහලී් ව ඕසේේලිඹහව  

ආයක් වමුකහ ප්රධහී  සඹහයය  මස භහයයේ භහක් 

 ය්සීම් ව සිංේපරු ආයක් වමුකහ ප්රධහී  ේම්ජයය 

ේජනයහේ ේඳරී ලිම් ේච්  ේඹේ ඹන අඹ ංහකඹ 

අත්යතුමය වමුවී අේනය්නය අභිරහලඹ් වහ ළටලු 

ම්ඵ්ධ හච්ඡහ යන ර්ධේ්ධඹෙ 

සිංේපරුේේ ශ්රී රංහ භවේලභහරිස සච්ෙඊෙ නිභේ 

වීයය්තන   ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහී   සඹහයය චීෂස 

භහයයේ ේක් ඒ ගුනතිපර  භහණ්ඩලි ආයක් ප්රධහී  

රිඹයය අ්ධමියහේ සසෙසසෙයනසිංව  භහණ්ඩලි නහිඩ 

ප්රධහී  ේම්ජයය ේජනයහේ ීමෙඒෙ ේඳේයයයහ  භහණ්ඩලි වමුකහ 

අධයක් ේජනයහේ සඹහයය  මස භහයයේ ඩීෙසේෙසසෙඩඹස  

ගු් වමුකහ ළඳයුම් අධයක් ව ආයක් 

අභහත්යහංලේල ේජයසඨ වහය ේේම්(ිඩේ්ධල ටයුතුම) 

ලශිරහ ේප්ර භයයධන මිඹ ඹන අඹළු් ේේම්තුමභහ 

භප ශ්රී රංහ නිේඹ්ජිත් පිරි ලේඹ් වබහගී ිඩඹෙ 

 

2016ං ජූනිං 10ං නං දිනං ඉහිදිඹා ේං  ගෝා පදී,ං ශ්රීං රංකාං

නාානකංඹාත්රා,ං„යුයශ‟ංදිඹත්ංකිරීභ. 

2016 ජනි 10 න දින ඉ්දිඹහේේ ේ්හ නළේ 

ත්ටහංනේලහිදී ශ්රී රංහ නහිඩ ඹහත්රහ  ං„යුයශ‟ දිඹ්ත 

ීමරීේම් උ්තඹ වහ ආයක් ේේම්  

ඉංජිෙරුනහේ න ේවේටිආයච්චි  භවත්හ වබහගී 

ිඩඹෙනහිඩ ම්ප්රකහඹට අව කර   ආයක් 

අභහත්යහංලේල ේ හ නිත්හ ඒේල බහඳතිපනි  

්ත්හ ගුනයයධන භව්තමිඹ ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහ 

ඹහත්රහ „යුයශ‟ දිඹ්ත ශහඹෙ  ේභභ අසාහ වහ නහිඩ 

වමුකහි ඳතිප  මස අ්ධමියහේ යිඩ්්ර ිඩේවගුනය්තන භවත්හ 

ක වබහගි ිඩඹෙ ඉවශ කනේල ළඹුරු මුහුදු මුය ංචහය 

ඹහත්රහ න „යුයශ„ හි පිළිය ීමරීම් අ් ව ඳසු මුළු 

ටිනහභ ේඩලරයය මිලිඹන 74 ක් ේ මෙ ඉවශ කනේල 

ළඹුරු මුහුදු මුය ංචහය ඹහත්රහ තුම ේවලිේලේටයය 

ේත්ලටුඳරක් ව ේටල් 2350  ිඩසාහඳන ලයත්හක් 

ඳතිප මෙ නහිඩ ළත්පුම් 4500 ලයත්හක් හිත් ේභභ 

ඹහත්රහ ඳරීක්න ේභේවයුම් වහ ේඹලකහ ්නහ අත්ය 

නහිඩ ම් 100 ක් ව නිරධහරි් 18 ේකේනකු වට 

ඳවසුම් රඵහදිඹ වළීම ඹහත්රහීමෙේභහි දි මීටයය 105 ක් 

න අත්ය ඳරශ මීටයය 13ෙ6 ීමෙ 

ඉ්දිඹහව  ආයක් අභහත්යංල නහමී වහ ආයක් 

නිසඳහකන පිළිඵ භ ේේම් ශ්රී ංේේ ප්රහ්ධ   ඉ්දිඹහේේ 

ශ්රී රංහේේ භව ේලභහරිස අතිපරු ඇශ වීයේ්් 

ව සභ භළතිපිවඹ   ගු් ත්යන ේජයසඨ නිරධහරි වහ 

ේ්හ හි අන ේකන ේජයසඨ නිරධහරි රිඹයය අ්ධමියහේ 

ප්රී ්ත කුභහයය ඵහේ භව්තමිඹ   ේඳය ඉ්දිඹහ් නහිඩ 

වමුකහි ඳතිපරු අ්ධමියහේ (ිඩශ්රහමි)  අරු් ප්රහලස ව  

අ්ධමියහේ(ිඩශ්රහමි) සුේයයස ේභේවත්හ ේ්හ නළේ 

ත්ටහංනේල ශභනහයන අධයක් රිඹයය අ්ධමියහේ ව 

ේල යය මිත්හේ භව්තමිඹ   ප්රභූරු් ව ඉ්දිඹහව  යජේල 

ිඩේල  ආයහි ත්ඹ් ව ඉ්දිඹ් වහ ශ්රී රංහ නහිඩ 

වමුකහ් හි ේජයසඨ නිරධහරි් ක ේභභ අසාහට 

වබහගි ිඩඹෙ 
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ශ්රීංරංකා ේංියායංාභඹංපිළිඵදංම්භහිත්රණඹං:ං“ාභඹං

ඳත්ා ගනංඹාභංපිළිඵදංනංඅභි ඹෝගංපුනයාර්ජනඹං

වංවමුදාංකාර්ඹබාර්ඹ“ං2016ංජූනිං9-10ංදිනර,ං දකුණුං

භා කොශං පි පටිං තයක්කං  ේාං අණං වාං භාණ්ඩලිකං

ානදයාර අදීංඳැැත්ානණ. 

 

ිඩේ්ධල ටයුතුම අභහත්යංලේල නියයේ්ධලඹ්ට අව කර 

ආයක් අභහත්යංලේල ජහත්ය්ත්ය ඵකත්හ අංලඹ 

මලි්තඹ ේන  ආයක් ේ හ අන වහ භහණ්ඩලි 

ිඩකයහරඹ(DSCSC)   ිඩේ්ධල ටයුතුම අභහත්යංලඹ  

නිේේඹ්ක් හි පිහිටි සක්්ත ඡහීන්ේ  ේ්ධලඳහරන ඵකත්හ 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම වහ ේලශම පිහිටි සක්්ත ඡහීන්ේ  

හයයඹහරඹ සක් ඉවත් ේ්තභහ ම්ඵ්ධ 

ම්භ්ත්රනඹක් ංිඩධහනඹ ශවෙ ම්භ්ත්රනේල 

අයමුන වේල ශ්රී රංහේේ ේේසඨ නිරධහරි් භ 

ක්රිඹහයමි් අයයුදක හරසීභහ වහ හභ ංක් යහ්තිප 

භේල රක අ්තකළකීම් ේන්ත යහජයඹ්හි වමුකහ 

නිරධහරි් භප හුභහරු යළී භ මෙ  

 

සක්්ත ජහීන්ේ  ණ්ඩහඹභට ඇතුමර්ත වේල ත්ය  

අහධහයනඹ   ්දි වහ නළත් ඇතිපේනලවීභ පිළිඵ 

වතිප ීමරීේම් ිඩේල  නිේඹ්ජිත් ඳළේේර් ඩි ග්රීෂස ව 

ජයයභනිේල ගු මේඩ් ඇ්ඩ්රිස භළතිපස (ජයයභනිේල වමුකහ 

ආඹත්නඹ )  සක්්ත ඡහීන්ේ  (ඳවසුම්) ේ්ධලඳහරන 

ඵකත්හ ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ( DPA)ේේසඨ 

උඳේ්ධලරු්ේ  ේඳලේයල්තතුම ණ්ඩහඹේම් බ්රිත්හනය 

හභහඡි පිලිේ ඵහනඵහස අෂහේ්  සක්්ත ජහීන්ේ  

(ඳවසුම්) ේ්ධලඳහරන ඵකත්හ ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ( 

DPA)ං ේජයසඨ උඳේ්ධලරු්ේ  ේඳලේයල්තතුම 

ණ්ඩහඹේම් බ්රිත්හනය හභහඡි ේේඩ් ඇක්ලිසටයය  

 යේන්ේ ඵසනිඹ්ත   ේ්ඳහර (ේඳය- වමුකහ)  ේවිඩඹයය 

භහටි් අයය යනහ ඳයයේ්ධස / චි ලී (ේඳය- වමුකහ)  ේෂලික්ස 

ඇේරක්ළ්ඩයය ේම්ඹයය රික් / ඕසට්රිඹහ (ේඳය- වමුකහ)ව  

නිේේඹ්ක් හි ේ්ධලඳහරන ඵකත්හ ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 

සර් අේයහඩි භව්තමිඹ ඹන පු්ධරඹ්ඹෙ 

ඊට අභත්ය  යජඹ භගි් අේේක්හ යන ංහිදිඹහ 

ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ ම්ඵ්ධ රුණු ම්භ්ත්රනඹට 

වබහගි්න් වට රඵහදී ේන්ත යටේ භ 

අ්තකළකීම් හුභහරු යළී භ ේභහිදී ක්රිඹහ්තභ ිඩඹෙ 

2016ං ජූනිං 14ං -ං මිනි්ං ජාායම්ං වාං අ නකුත්ං

අහිත්ර්ඡාිකං අඳයාධං ම්ඵහිධං ශ්රීං රංකාං -ඕ් ේලිඹාං

ඒකාඵධ ධංක්රිඹාකාරීංකණ්ඩාඹ ම්ං3ංනංවමුං 

 

මිනිස ඡහහයම් වහ අේනකු්ත අ්ත්යයජහතිප අඳයහධ 

ම්ඵ්ධ ශ්රී රංහ -ඕසේේලිඹහ ඒහඵ්ධධ ක්රිඹහහරී 

ණ්ඩහඹභ (JWG) 2016 ජනි 14 න දින ආයක් 

අභහත්යංලේලදී වමුිඩඹෙසට ශ්රී රංහ -ඕසේේලිඹහ 

ිඩේ්ධල ටයුතුම අභහත්යරු ිඩසි් 2012 දී දිඹ්ත ශ  

මිනිස ජහහයම් වහ අේනකු්ත අ්ත්යයජහතිප අඳයහධරට 

ිඩරු්ධධ ට් ීමරීභ අයමුණු ය්ත ංහකඹ තුමළි් ්ධිඩ 

යහජයඹ් අත්ය වේඹ්ගීත්හේල න ඳරිච්ේේකඹක් 

ඇයඹිිවෙ 

 

ජහහයම්රු් ඕසේේලිඹහ ේත් ඹමි් සිදුයන රක 

මිනිස ඡහහයම් හයයා  යකකළමීභට ශ්රී රංහ ඵරධහරි් 

වට වළීමවේල අණ්ඩ ේත්ලයතුමරු වහ ුද්ධි භඹ හුභහරු 

ීමරීම්  ම්ඵ්ධීයන ප්රඹ්තනඹ් නිහ ඵ්ත ආයක් 

ේේම්  ඉංජිෙරුනහේ න ේවේටිආයච්චි  භළතිපතුමභහ 

ඔහුේ  ආයම්බ ේ්ධලනේලදී ප්රහල යන රදීෙ 

ඒහඵ්ධධ ක්රිඹහහරී ණ්ඩහඹම් ඹටේ්ත න ේ්ධලඳහරන 

ළඳීමරීම් ත්වවුරු ය්නහව වේඹ්ගීත්හ ලක්තිපභ්ත 

ඳතිපන ඵ ඔහු ඳළසුේේඹෙයහඡයඹ් ්ධිඩ්තඹ අත්ය 

ඳතිපන ඵකත්හඹ පිළිඵක පුළුේ ේර හච්ඡහ ර ශ්රී 

රංහේේ  ඕසේේලිඹහව  භව ේලභහරිස   අතිපරු ෙ මස 

වච්ේ් ිඩසි් ඳ්තනහ ලක්තිපභ්ත ආේඹ්ඡන වහ ේශක 

ඵකත්හ ේභ්භ යහඡයඹ් ්ධිඩ්තඹ අත්ය පු්ධර ඵකත්හ 

කවහ භළදිව්ත න ේඳලේවල්ත ඳළරළ්තිපඹ පිළිඵක 

කව් ේශ ඹෙයහජයඹ් ්ධිඩ්තඹ අත්ය න ආයක්ත් වහ 

උඳහඹජිත් ඵකත්හ අණ්ඩ ඳ්තහ ළී භ පිළිඵක භව 

ේලභහරිසතුමභහ කව් ේශ ඹෙ 

 

ඕසේේලිඹහේේ ආභන වහ ේ්ධලසීභහ ආයක්න 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම නිේඹ්ජය ේේම් (ප්රතිපඳ්තතිප) ේයයචේ 

ේනලඵේ භව්තමිඹ  ආයක් අභහත්යංල අතිපේයය ේේම් 

(ආයක්) සස ේවේටිආයච්චි  භවත්හ ඹන අඹ ඒහඵ්ධධ 

ක්රිඹහහරී ණ්ඩහඹේම් භ බහඳතිප්තඹ කළරීඹෙ 

ඕසේේලිඹහේේ ලක්තිපභ්ත වවුේරුේක් ේර ශ්රී රංහ 

ය නනහක් පුයහ මිනිස ජහහයම් භළඩලීභ කවහ 

රඵහදු් අතිපිඩේල  කහඹ්තඹ ේව ේ් ඕසේේලිඹහව  

නිේඹ්ජය ේේම් ශ්රී රංහ ේත් ත්භ සතූතිපඹ ප්රහල 

ශහඹෙ ත්දුයට්ත ඇඹ ප්රහල ේේ යහජයඹ් ්ධිඩ්තඹ 

අත්ය සිදුන මිනිස ජහහයම්   අඳයහධ වහ ත්රසත්හකඹ 

භළඩලීභ පිළිඵක ෆහීභට ඳ්තේනලන ඵ්ත ඉදිරිඹට්ත 

ේම් පිළිඵක අධහනේඹ් සිටිඹ යුතුම ඵ්තඹෙ මිනිස 

ඡහහයම් භළඩලීභ ඇතුමලු වමුේේදී හච්ඡහට ඵදු් ව 

ළටලු ්ේ් ුද්ධි භඹ ප්රතිපඳ්තතිපභඹ  අනහයනඹ 

යළී භ   ඩහේඳේ ීමරීභ ව නළත් ළකවීභ 

 ක්රභහව කර ්නිේේකනඹ් (භවඡන කළව ්තබහඹ) ව 

ඕසේේලිඹහේ් ඉ්තය්න් කවහ ේඹ්ජිත් ඩිනම් 

ක්රිඹහපිළිේශ   අ්නයයජහතිප මු්රීඹ භයයකනඹ ඇතුමලු 

මු්රීඹ වේඹ්ගීත්හ (භංේලේරෆම් ඇතුමලු)   

මුහුේ්ධදී පිරික්සුම් වහ ේේයහළී ේම් ටයුතුම ව 

ආයක්නඹ   මිනිස ජහහයම් භළඩලීභ කවහ න ී තිප 

ඳ්ධධතිපඹ සක්්තීමරීභ වහ ිඩඵර ළ්වීභ ව මිනිස 

ජහහයම්රු් පිළිඵක ිඩභයයලනඹ ය ේච්කනහ 

ඳළමිනවීභ ළනි ී තිපභඹ වේඹ්ගීත්හ   ේලශම RILON 

( ප්රහ්තිපඹ ආභන ම්ඵ්ධීයන නිරධහරි ජහරඹ) 

යයධනඹ ඇතුමලු ප්රහ්තිපඹ වේඹ්ගීත්හ වහ ඵහලි 

ක්රිඹහලිඹ ව ඉදිරි වේඹ්ගීත්හ් කවහ ේ්ධලසීභහ 

ශභනහයන ළටලු  ඹනහදිඹ මෙ මිනිස ජහහයම් වහ 

අේනකු්ත අ්ත්යයජහතිප අඳයහධ පිළිඵක ස යන රක 

ේඹ්ජිත් අේඵ්ධත්හ ගිිඩසුභ පිළිඵක ක හච්ඡහ 

ඳළතුමිවෙ 

ඒහඵ්ධධ ක්රිඹහහරී ණ්ඩහඹභ ඹටේ්ත සිදුවී ඇතිප පුළුේ 

යයධනඹ ඳහයයලඹ් ේක ිඩසි්භ පිළි්ත අත්ය ඉදිරිේලදී 

ක ේභභ වේඹ්ගීත්හ ිඩඵර ළ්වීභට ස්තඹ ඳශ 

යන රදීෙ 
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2016ං ඔක් ත්ෝම්ඵර්ං 11-12ං චීන අං බීඡංං බදයං ,ං 7ං නංං

ෂිඹැංහිංමුු ං 

 ීමඡිං ව ය  ඳළතිප 7 න   කඹළං් මුළුට වබහගි ව 

ආයක් ේේම් ඉංඡිෙරුනහේ න ේවේටිආයච්චි  

භළතිපතුමභහ මුළුේේ ේකන ළසිහයේලදී “ ේ්ලීඹ 

ඳහරනඹක් කවහ වමුකහ්හි හයයඹ බහයඹ“ ඹ්න 

පිළිඵක ේ්ධලනඹක් ඉදිරිඳ්ත යන රදීෙ 

2006 යයේල වමුකහ ිඩකයහ කවහ න චීන ංභඹ 

ආයම්බ ශ  කඹළං් මුළු ආසිඹහව  ආයක්හ වහ 

සුයක් කත්බහඹ පිළිඵක ළටලු කවහ න නිර  යහජය 

නිරධහරී් ේභ්භ නිර ේනලන වහ යහජය ේනලන 

නිරධහරී් සක් සිදු යන ඉවශ භේටේම්මුළුීමෙ ේභභ 

ේයය ේ්තභහ “ආයක් මුළු වහ වේඹ්ගීත්හ 

වයවහ න ත්හරේල අ්ත්යය ඡහතිප ඵකත්හ 

ේලඩනළගීභ“ න අත්ය ේසු ළසිහයඹ්හිදී හච්ඡහ 

ශ අේනකු්ත භහත්ෘහ 4 ්ේ්   “ේ්ලීඹ ඳහරනඹක් 

කවහ වමුකහ්හි හයයඹ බහයඹ“  “වේඹ්ගීත්හ වයවහ 

ආසිඹහ ඳළසිපික් න ආයක් අභිේඹ් කවහ ප්රතිපචහය 

කළක්වීභ“  මු්රීඹ ආයක්න වේඹ්ගීත්හ“ ව 

“අ්ත්යයඡහතිප ත්රසත් ඵරඳෆම් වහ සඹ භළඩලීභට ්නහ 

පිඹයඹ්“ ඹන භහත්ෘහ්ඹෙේභභ ආයක්න ඳයයකඹට 

අව ග්රවඹ කක්න ර්ධේ්ධ වමුකහ ිඩකයහ කවහ චීන ංභඹ 

වහ අ්ත්යයජහතිප ක්රභහව කර අධයන කවහ න චීන 

ආඹත්නඹ්ඹෙ 

ේේම්තුමභහ මුළුේහි ේසු අංඹක් ේර භවජන චීන 

මවහණ්ඩුේේ ජහතිප ආයක් අභහත්ය වහ යහජය 

භ්ත්රන භි   ේජනයහේ චළ්  ්ක්් භළතිපතුමභහ 

දුයාන ඇභතුමභීම් ම්ඵ්ධ 

ය්තේ්තඹෙජනහි ඳතිපතුමභහ වහ ආයක් අභහත්යතුමභහ 

ේව ේ්  ආයක් ේේම්යඹහ චීන අභහත්යතුමභහ වට 

ආයක් ක්ේ ත්රේල වේඹ්ගීත්හ ළඩිදියුණු යළී භ 

කවහ ශ්රී රංහේේ ංචහයඹට වබහගි න ේරට 

ඇයයුම් ේශ ඹෙ 

 

  

 

 

 

 

2016ංඔක් ත්ෝම්ඵර්ං12-15ංදිනඹහි පංං දනංචීන-රංකාංං

තයක්කංංව ඹෝගීත්ාංමුු ංවාංතයක්කංඅභාත්යාංලං

 ල්කම්තුභා ග්ධනංනිරංංචායඹ 

චීන යජේල ආයහධනහට අව  ආයක් ේේම් 

ඉංඡිෙරුනහේ න ේවේටිආයච්චි  භළතිපතුමභහ චීනේල නිර 

ංචහයඹට වබහගි ිඩඹෙ ංචහයඹ අත්යතුමයදී චීන භධය 

වමුකහ ේලමිම් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ නිේඹ්ජය ඒහඵ්ධධ 

භහණ්ඩලි ප්රධහී   අ්ධමියහේ සු් ජිඇ්ගුඔ ේකන චීන-

රංහ  ආයක්  වේඹ්ගීත්හ මුළුේේ (2016 

ඔක්ේත්්ම්ඵයය 13 දින ඳළළ්තව ) භ බහඳතිප්තඹ 

ඉසිලුේේඹෙ වමුේේදී  ේකයට අත්ය ං ආයක්  

වේඹ්ගීත්හ පිළිඵක රුණු සිඹේර පුනරීක්නඹ යන 

රදීෙ  

උස ත්රේල හුභහරු ීමරීම්   වමුකහ වේඹ්ඹ   පුහුණු 

අසාහ්   ආයක් ුද්ධි  භණ්ඩශ අත්ය සමුතුම   

ුද්ධි භඹ  වේඹ්ගීත්හ  ඒහඵ්ධධ වමුකහ ප්රඹ්තනඹ වහ 

ආයක්  ම්භ්ත්රන කවහ වබහගි වීභ  ළඩමුළු වහ 

ම්බහන ඇතුමලු සිඹලු ආයක්න  වේඹ්ගීත්හ රුණු  

ේකඳහයයලඹ ිඩසි් ිඩචහයනඹ සිදුයන රදීෙ භසත් 

්ධිඩඳහයයලිඩ ඵකත්හ  ආයක්හ වහ ඳතිපන ළක්ත   

වේඹ්ගීත්හ කුළුනක් ේර නිේඹ්ජිත් පිරි අධහයනඹ 

ර අත්ය ත්දුයට්ත සභ ක්ේ ත්රේල ඵකත්හ ළඩිදියුණු 

ීමරීභ අණ්ඩ ඳ්තහේන ඹහභට සත්හඹ ඳශ 

යන රදීෙ 

වමු අත්යතුමයදී  ළඹුරු මුහුදු මුය ංචහය ඹහත්රහ(ආයක් 

ේනෞහීම් ස යන රක) ම්ඳහකනඹ වහ RMB 

යුහ් මිලිඹන 120 ටිනහමි් යු්ත ේවීම් යහිත් 

වමුකහ වේඹ්ඹ රඵහ ළී භ ම්ඵ්ධ ගිිඩසුම් 

්ධිඩ්තඹට සශඹීඹෙ 

ංහකඹ වහ ශ්රී රංහ නිේඹ්ජිත් පිරිට ඇතුමශ්ත වේල 

ගු් වමුකහි ඳතිප  සඹහයය භහයයේ පිර ජඹම්ඳතිප  නහිඩ 

භහණ්ඩලි ප්රධහී  රිඹයය අ්ධමියහේ සසෙසසෙයනසිංව  ශ්රී 

රංහ සේේච්ඡහ ඵරහේල අනේකන නිරධහරී ේම්ජයය 

ේජනයහේ සච්ෙසීෙපීෙෙ ගුනතිපර  ආයක් අභහත්යහංලේල 

ේජයසඨ වහය ේේම් (ිඩේ්ධල ටයුතුම) 

සසෙසසෙේප්ර භයයධන භව්තමිඹ වහ ීමජිංහි ශ්රී රංහ 

ත්හනහඳතිප හයයඹහරේල ආයක් උඳේ්ධල ඹන 

අඹළු්ඹෙ  

 
 

4ං නං ාර්ෂිකං ශ්රීං රංකාං -ං ඉහිදිඹාං තයක්කං ංාදඹ,ං

2016ං නොැම්ඵර්ං03ංනංදින 

4 න හයය ක ආයක් ංහකඹ(ADD) ශ්රී රංහ- 

ඉ්දිඹහ අත්ය 2016ක් ව ේනලළම්ඵයය භ 03 න දින 

ේලශම ආයක් අභහත්යහංලේලදී ඳළළ්තිඩිවෙවමු 

වහ ශ්රී රංහ නිේඹ්ජිත් පිරිේහි මලි්තඹ ආයක් 

ේේම් ඉංජිෙරුනහේ න ේවේටිආයච්චි  භවත්හ ක 

ඉ්දිඹහව  නිේඹ්ජිත් පිරිේහි මලි්තඹ ඉ්දිඹහව  

ආයක් ේේම් ශ්රී ජී ේභ්ව් කුභහයය භවත්හ ිඩසි් ක 

කළරුේේඹෙහයය ක යටේ ්ධිඩ්තඹ අත්ය ආයක්නඹ 
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ම්ඵ්ධ ේත්ලයතුමරු වහ ආයක් වේඹ්ගීත්හ 

ිඩචහයඹට රක් ීමරීේම් කළක්භ හිත් ේභභ ංහකඹ 2012 

යයේල සිට ආයම්බ යන රදීෙ 

ශ්රී රංහ වහ ඉ්දිඹහ අත්ය භසත් ්ධිඩ ඳහයයලිඩ 

වේඹ්ගීත්හේහි ප්රධහන ව ළක්ත ේලටක් ේර 

ආයක්හ වහ සුයක් කත්බහඹ ළරීමඹ වළීම ඵ ආයක් 

ේේම්යඹහ ප්රහල ශ අත්ය  වේඹ්ගී ආයක් 

උ්නතිපඹ තුමළි් ඉ්දිඹ් හයේල උඳහේඹ්ජිත් 

වේඹ්ේඹහි ළක්ත බහඹ අධහයනඹ යන රදීෙසභ 

්ධයයබඹට අව   ආයක්න ංහක ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ 

භන්් ඳයහේන ඇතිප හයයඹබහයේඹහි ළක්තභ 

අධහයනඹ යන රදීෙ 

ඓතිපවහසිභඹ  ංසෘතිපත්හභඹ  ජනහයයගිභඹ වහ 

ශිටහචහයහ්තභ ඵත්හ ේභ්භ පුළුේ ේර මිනිසු් 

අත්ය ඳ්තනහ අ්ත්යය ඵත්හ තුමළි් ශ්රී රංහ වහ 

ඉ්දිඹහ අත්ය ඳ්තනහ අ්ධිඩීනඹ ඵත්හ ත්වවුරුයන 

ඵ ඉ්දිඹහව  ආයක් ේේම්යඹහ ව් 

ේශ ඹෙඔහු ත්දුයට්ත  යටේ ්ධිඩ්තඹ අත්ය ඳ්තනහ 

හයයඹඹ් වහ උඳහඹීයලී ආයක්න අභිරහලඹ් ඉත්හ 

ේවලා් ඳෆේවන ඵ ප්රහල ශ අත්ය ලක්තිපභ්ත ්ධිඩ 

ඳහයයලිඩ ඵත්හක් වහ ආයක්න ළඩපිළිේරඹ් 

හි ේඳලදුබහඹ අඩිත්හරභක් ඳඹන ඵ ප්රහල ේශ ඹෙ 

පුහුණු වහ ලයත්හ ේලඩනළගීභ ම්ඵ්ධ පුළුේ 

හච්ඡහ ඳළළ්තිඩිවෙසනම්  ්න්ධධ වමුකහ අත්ය 

උඳහඹීයලී හච්ඡහ   වමුකහීම් වමුකහට කක්න 

වේඹ්ගීත්හ  මු්රීඹ ඵර භණ්ඩර 

කළව ්තබහඹ ජහත්ය්ත්ය මු්රීඹ ේ්ධලසීභහ වහ භහමී 

මු්රීඹ ඳළළ්තභ  ආයක් උඳයන ආයක් නඹ 

ක්රභ උඳහඹභහයයගි ප්රජහ් අත්ය  ංහකඹ වහ 

ේයශහයක් වේඹ්ගීත්හඹ  ව ආයක් ුද්ධි  

භණ්ඩර අත්ය අ්ත්යය ඵත්හ ඹන රුණු මලි 

යේනඹෙ 

ඉ්දිඹ් නිේඹ්ජිත් පිරිට ඇතුමශ්ත වේල ඉ්දිඹහව  

භවේලභහරිස සච්ෙඊෙ මෙේක්ෙ.සිංවහ  ඉ්දිඹහව  

නිේඹ්ජය නහිඩ භහණ්ඩලි ප්රධහී   මස අ්ධමියහේ 

ජීෙඅේල්ක් කුභහයය  ඉ්දිඹහව  ගු් වමුකහේේ සඹහයය 

භහයයේ පීෙේක්ෙසසෙ.බහකඋරිඹහ  ඉ්දිඹහව  වමුකහේේ 

ලුතිපන් ේජනයහේ සසෙේක්ෙඳටිඹහේ  නිේඹ්ජය ඉ්දිඹහව  

භවේලභහරිස අරි්කම් ඵහචි  භවත්හ  ආයක් 

අභහත්යංලේල අධයක් ශ්රී ප්රදීේ කුභහයය  ේලශම ඉ්දිඹහව  

භවේලභහරිස හයයඹහරේල ආයක් උඳේ්ධල 

පිත්හ් ප්රහලස ේ්ඳහර් ඹන අඹ මෙ 

ංහකඹ වහ ශ්රී රංහ නිේඹ්ජිත් පිරි වේල  ආයක් 

අභහත්යංල අතිපේයය ේේම්(ආයක්) සසෙ 

ේවේටිආයච්චි  භවත්හ  ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහී  සඹහයය 

චීෂස භහයයේ ේක්ෙඒෙගුනතිපර  යුධ වමුකහි ඳතිප 

ඒෙඩේලිේෙේවෙසීෙ. ක සිේහ  නහිඩ වමුකහි ඳතිප  මස 

අ්ධමියහේ ආයයෙසීෙ. ිඩේවගුනය්තන  ගු් වමුකහ 

භහණ්ඩලි ප්රධහී  සඹහයය  මස භහයයේ සුභංර ඩඹස  ශ්රී 

රංහ ේයශහයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ අධයක් 

ේජනයහේ (ිඩශ්රහමි) රිඹයය අ්ධමියහේ ජීෙඩීෙඒෙසස.ිඩභරතුමං  

ජහතිප ුද්ධි  ප්රධහී  ඒෙස්ෙ සිසිය ේභ්ඩිස  කකුණු ආසිඹහ 

වහ හක් රහඳේල අධයක් ේජනයහේ අේල් ගිරිවභ 

භවත්හ  ආයක් අභහත්යහංල අතිපේයය ේේම්(ිඩේ්ධල 

ටයුතුම) ලශිරහ ේප්ර භයයධන භව්තමිඹ ව කකුණු 

ආසිඹහ වහ හක් රහපීඹ අධයක් ිඩේ්ධල ටයුතුම 

අභහත්යහංලේල අධයක් අ්තසුේ ජහ්ත භව්තමිඹ ඹන අඹ මෙ 
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10.ංතයක්කංඅභාත්යාංල අංභාධයං ක්හිද්රඹ 
 

10.1ංභා රෝචනඹං  

 

සහධීන යට ප්රමුත්භ අලයත්හඹක් න ජහතිප 

ආයක්හ සුයක් කත් ීමරීභ පිිව ආයක්හට ම්ඵ්ධ 

ේත්ලයතුමරු රැසීමරීභ වහ ඒහ ිඩලසේේනඹ ේලට 

නිළයදි  කීභීම් යුතුම වහ හයයඹක්භ ේර 

ේ්ධීයඹ ව ිඩේ්ධීයඹ භහධය ේත් රඵහදීභ්ත  ිඩිඩධ භහධය 

තුමළි් ප්රචහයඹ යව  රඵන ළයදි ේව් 

අතිපලේඹ්ක්තිපේඹ් යුතුම ේත්ලයතුමරු නිළයදි ේර වහ 

නිසි අයුරි් ේ්ධීයඹ ව ිඩේ්ධීයඹ භහධය ේත් රඵහදීභ්ත  

ේභභ ආඹත්නඹ ිඩසි් සිදුයව  රඵ මෙ   

 

10.1.1ංකාර්ඹබාර්ඹඹහි 

 ජහතිප ආයක්හට අකහර ේත්ලයතුමරු සක්රැස ීමරීභ 

ව ඒහ ඩිනමි් භහධය ේත් නිකු්ත ීමරීභෙ 

 ජහතිප ආයක්හට ත්යයජනඹක් න ේත්ලයතුමරු 

වඳුනහ ළී භ ව භහධය වයවහ ඒහ නිේල ධනඹ 

ීමරීභෙ 

 ජහතිප ආයක්හට අකහර ේත්ලයතුමරු ම්ඵ්ධේඹ් 

ආයක් අභහත්යහංලේල අකහර අංල භ ව 

ම්ඵ්ධත්හේඹ් යුතුම ටයුතුම ීමරීභෙ 

 ආයක් අභහත්යහංලඹ ව ඒ ඹටේ්ත ඇතිප රිිඩධ 

වමුකහ ඇතුමළු අනිකු්ත ආඹත්න භ ඇතිප 

ම්ඵ්ධත්හ් ළඩිදියුණු යළී භෙ 

 අනහත් අලයත්හඹදී ඳරිීයරනඹ වහ 

පු්තඳ්ත ක්තත් මරහශ්ර ඵඩහක් ඳ්තහේන ඹහභෙ 

 ආයක් අභහත්යහංලේල අයමුණු හක්හ්ත 

යළී භ වහ භහධය ආඹත්න ම්ඵ්ධීයනඹ 

ීමරීභෙ 

 අලය අසාහ් රදී ලිිතත් ව මුය ප්රහල 

නිකු්ත ීමරීභ ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභෙ 

 

 

 

 

 

 

 

10.2ං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹං 

ේභභ භහධය ේක්්්රඹ ිඩසි් යයඹ තුමශ භහධය හච්ජහ 

11ක් ක භහධය නිේේකන 35ක් ක භහධය ආයන 53ක්ක 

සිදුය හයයා ප්රතිපඹක් රඵහ ඇත්ෙ  

 

භාඹ භාධයං

ාකච්ඡා 

භාධයං

නි ේදන 

භාධයං

තයණ 

ජනහරි 01 01 06 

ේඳඵයහරි - 02 06 

භහයයතුම 01 05 06 

අේප්ර ේ 01 08 08 

භළ ම 01 03 04 

ජුනි 01 03 02 

ජලි 01 - - 

අේ්සතුම 01 08 03 

ළේත්ළම්ඵයය 03 01 02 

ඔක්ේත්්ඵයය - 01 10 

ේනලළම්ඵයය 01 02 04 

ේකළම්ඵයය - 01 02 

සතුම 11 35 53 

10ෙ1 ගු:  භහධය හච්ඡහ  භහධය නිේේකන ව භහධය 

ආයන 

 

2008 සිට 2014 යයඹ කක්හ භහධය ේක්්්රේල 

අලයත්හ් කවහ අකහර මරය ව ප්රහ ධන ිඩඹකම් 

ඍජු ළඹ ශියයඹක් ඹටේ්ත ේන රක නමු්ත 2015 

යයේල සිට භහධය ේක්්්රඹට අකහර සභ ිඩඹකම් 

ආයක් අභහත්යහංලේල අං 103-01-06 ඹටේ්ත සභ 

අභහත්යහංලඹ ේත් ඵළයය ඇතිප අත්ය  භහධය 

ේක්්්රේල අධයක්ේ  ලිිතත් ඉේලීභක් භත් මරය 

අලයත්හ ආයක් අභහත්යහංලඹ ේතිප් ශහේකව  

රඵ මෙ 

රුපිඹේ ඳ්කව මුකරක්  (රුෙ5000.00)  සුළුමුකේ 

අග්රිභඹ ලේඹ් ආඹත්නඹ ේත් රඵහේකන අත්ය ඒහ 

ළඹ ීමරිේභ් අනතුමරු ිඩඹකම් ිඩසත්යඹ අකහර  යේඳ්ත 

භ ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් නියවුේ යව  

රඵ මෙ 
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10ෙ1 ප්රසාහයඹ: සුළු මුකේ අග්රීභඹ 

 10ෙ2 ප්රසාහයඹ: ජහතිප ආයක්හ වහ ම්ඵ්ධ පු්තඳ්ත ිඩභයයලන හයහංලඹ - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.3 ප්රසාහයඹ : ජහතිප ආයක්හ ම්ඵ්ධ රඳහහිී  නහලිහ ප්රෘ්තතිප ිඩභයයලන හයහංලඹ- 2016 

    10ෙ4 ප්රසාහයඹ: ජහතිප ආයක්හ වහ ම්ඵ්ධ ගු් ිඩදුලි නහලිහ ප්රෘ්තතිප ිඩභයයලන හයහංලඹ - 2016 
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10ෙ5 ප්රසාහයඹ: ජහතිප ආයක්හ වහ ම්ඵ්ධ ේේ අඩිඩ ිඩභයයලන හයහංලඹ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

10ෙ6 ප්රසාහයඹ: 2016 යයේල අඳයහධ හයයත්හ ිඩභයයලන හයහංලඹ 
මරහශ්රඹ:ශ්රී රංහ ේඳලලීසිඹ 
 

10.3 ගැඅු ංවංඅභි ඹෝග 

  

භහධය ප්රචහයනඹ ව භවජන ම්ඵ්ධත්හඹ 

යයත්භහනේලදී ඉත්හ ළක්ත රුනක් න අත්ය  ේභභ 

ආඹත්නේල අයමුණු හක්හ්ත යළනිභ කවහ ඳතිපන 

ළටළු ව අභිේඹ් රැක් භහධය ේක්්්රඹ ිඩසි් 

වදුනහේන ඇත්ෙ ඒ අව  ජහතිප අලයත්හඹ් කවහ 

සිිඩේ ව වමුකහ ම්ඵ්ධීයනඹ  යයධනඹ ේභභ 

ආඹත්නඹ භගි් සිදුය ඇත්ෙ සභගි් ඹවඳහරනඹ ඇතිප 

ීමරිභ කවහ ජහතිප ආයක්හට ම්ඵ්ධ ආඹත්න 

ේත් භවජනත්හේ  වේඹ්ඹ රඵහළී භට 

වළීමඹහ රළේඵව  ඇත්ෙ   

 ආයක් අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ඳහරනඹ න ේභභ 

භහධය ේක්්්රඹ භවජනත්හට ජහතිප ආයක්හ 

පිළිඵක ආඹත්නඹක් ලේඹ් ටයුතුම ශ ක නිළයදි 

ේත්ලයතුමරු ක්රභ්ත වහ ඉත්හ ඩිනමි් 

රඵහළී භට ඇතිප වළීමඹහ සීභහහිත් වීභෙ  

 භහධය ේක්්්රඹ ේතිප් භහධය නිේේකන 

ධත්රබහහ්ේ් නිකු්ත ශ ක කළනට කමිශ භහධය 

ම්ඵ්ධීයන භහධයේේදිේඹකු ඳභනක් සිටින 

නමු්ත සිංවර වහ ඉංග්රීසි භහධය ම්ඵ්ධීයන 

භහධයේේදි්  ආඹත්නඹ තුමර ේනලභළතිප වීභ 

  යේටහි ජහතිප ආයක්හ ේව ේ් ඳශන 

ජහත්ය්ත්ය භහධය ිඩසත්ය නිළයදි  ව 

ක්රභ්ත රඵහළී භ කවහ ඉංග්රීසි නහලිහ  

නිරීක්නඹ කවහ ෘ්තීනභඹ අඹලු් 

ේනලභළතිපවීභෙ 

 භහධය අසාහ ව අේනකු්ත භහධය ටයුතුම හයයත්හ 

ීමරීභ ව ඡහඹහරඳයනඹ/වීඩිේඹ් ළභයහ/නිලසචර 

ළභයහ/වඩ ඳටිත් ීමරීේම් ඹ්ත්ර/නිේේක 

වළීමඹහ  
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 ව හයයත්හයනේල වළීමඹහ ඇතිප අඹළු් 

ේභ්භ භහධය උඳයන බහිඩත්හ ීමරිභට වළීමඹහ 

ඇතිප අඹලු් ේභභ භහධය ේක්්්රඹ තුමර 

ේනලභළතිපවීභෙ 

 භවජනත්හ ව ආඹත්න භ ඇතිප වේඹ්ගීත්හ 

ඉත්හභ්ත ළක්ත ව ධනයයගි න ඵළිඩ් ේභභ 

ආඹත්නේල හයයඹ භණ්ඩරඹ කවහ භහධයයනඹ 

පිළිඵක කළව භක් හිත් අඹලු් ේනලභළතිප ේව ම් 

ඉවත් ආඹත්න ව භවජනත්හ භ ඇතිප 

ම්ඵ්ධත්හඹ සීභහ හිත් වී ඇතිප අත්ය භහධය 

ප්රචහයනඹ කවහ රඵහත් වළීම ේත්ලයතුමරු අභ වීභෙ 

 

10.4 අනාගත්ංඅ ේක්ා  

 

 ජහතිප ජනභහධය ිඩකයහරඹ භ ේභභ ේක්්්රේල 

හයයඹ භණ්ඩරඹට ජන භහධය ක්රිඹහහයම් පිළිඵක 

පුහුණු ඳහඨභහරහ /ළඩටව් ක්රිඹහ්තභ  ීමරීභට  

ේඹ්ජනහ ීමරීභෙ   

 ජහතිප ව ජහත්ය්ත්ය ජහතිප ආයක්හට අහිත්ය 

ඵරඳෆම් සේරන ආහයේඹ් නිකු්තන භහධය 

ප්රහලන ඉත්හ ේේ්ත වහ හයයඹක්භ ආහයඹට 

නිේල ධනඹ ීමරීභ වහ අකහර භහධය නිේේකන වහ 

ප්රහල ක්ිව භහධය තුමළි් ප්රහලඹට 

ඳ්තීමරිභට ිඩේල  ිඩභයයල භණ්ඩරඹක් ආඹත්නඹ 

තුමළි් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ.  

 සිඹලු ිඩකු්ත වහ මුරිත් භහධයේේදී් භ 

සුවක්තඹ/කළව භ/යයධනඹ ය ළී භ කවහ 

ම්භ්ත්රන/ළඩමුළු ංිඩධහනඹ ීමරීභෙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 රිිඩධ වමුකහ/ශ්රී රංහ ේඳලලිසිඹ/සිිඩේ ආයක් 

ඵරහ භහධය ඒඹ් ඒයහශි ේලට ඔවු් 

ේව ේ් පුහුණු ළඩටවනක් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ 

ංිඩධහනඹ ීමරීභෙ 

 යේටහි ජහතිප ආයක්හ වහ ම්ඵ්ධ ළටළු ඳළන 

නගින අසාහ්හි අකහර සාහනඹ් ේත් ේලස 

නිළයදි ේත්ලයතුමරු භහධය් ේත් නිකු්ත ීමරීභ කවහ 

ළභයහරු්/හයයත්හරු්/ඵරඹ ර්ත 

නිරධහරි් ේ් භ්ිඩත් ක්ිව ිඩහිදුම් භහධය 

ණ්ඩහඹම් සාහපිත් ීමරීභට ේඹ්ජනහ ීමරීභෙ 

(ප්රහවන ඳවසුම් හිත්)  

 යහජය බහහ ේකඳහයයත්ේම්්තුම වහ 

ම්ඵ්ධත්හේඹ් භහධය ේක්්්රේඹහි හයයඹ 

භණ්ඩරඹ ේත් ධත්රබහහ පුහුණුක් රඵහදීභට 

ළරසුම් ීමරීභ.  

 රිිඩධ වමුකහ/ශ්රී රංහ ේඳලලිසිඹ/ිඩේල  හයයඹ 

ඵරහඹ/සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම/ේයශ  

 ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේතිප් සිදුයව  

රඵන ජහතිප ආයක්හ වහ ම්ඵ්ධ ක්රිඹහහයම් 

වහ අකහර භහසි ේව් ධත්ර ම භහසි යහ/පු්තඳත් 

සළි කළක්වීභට ේඹ්ජනහ ීමරීභෙ  

 ජහතිප ආයක්හ වහ ම්ඵ්ධ ේත්ලයතුමරුර 

ආයක්හ ත්යය ළී භ කවහ ( මඵයය ප්රවහය) සුදුසු 

ිඩේල ඥ කළව භක් ඇතිප ම්ඳ්ත කහඹීම් වහ දියුණු 

උඳයන පිළිඵක ේක්්්රඹ ේත් රඵහළී භට 

ේඹ්ජනහ ීමරීභෙ   
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11.ංවමුදාංම්ඵහිධත්ාංකාර්ඹාරඹ 
 

11.1 භා රෝචනඹ 

 

ේභභ අංලේඹහි ප්රමුත්භ භූමිහ ්ේ් අේනයනය 

අේඵ්ධඹ ව ක්රිඹ ක්රිඹහහරි්තඹ ත්වවුරු ය ළනිම් 

ස ආයක් අභහත්යයඹහ ලේඹ් අතිපරු 

ජනහි ඳතිපතුමභ් වහ ආයක් ේේම් ිඩසි් නිකු්ත 

ේේයන කළව ම් දිම් ීනයන වහ නිේඹ් රිිඩධ වමුකහ ව 

ේන්ත ආඹත්න අත්ය ම්ඵ්ි යනේඹ් 

ංනිේේකනඹ යලිභ මෙ 

 

මීට අභත්ය  යජඹ ව ආයක් අභහත්යහංලඹ ිඩසි් 

නිකු්ත ේේයන ප්රතිපඳ්තතිපභඹ ීනයන ක්රිඹහ්තභ ීමරිභ 

අි ක්නඹ ව අව භත් හයයඹ බහයඹ් වහ ළඩටව් 

ේ්ය දි ඇතිප  ම්ඳ්ත ේනලඉක්භහ ක්රිඹහ්තභ 

ීමරිභ මෙ 

11.1.1 ගකිම් 

 යහජය උ්ත අලයත්හඹ්ට වඹ ිඩභ වහ 

ම්ඵ්ි යනඹ. 

 ිඩේ්ධශිඹ නිේඹ්ජිත් පිරිසර ංචහයරදි වඹ ිඩභ 

වහ ම්ඵ්ි යනඹෙ 

 රිිඩධ  වමුකහ්ේ  අලයත්හඹ් කවහ යජේල 

අභහත්යහංල භ වේඹ්ේඹ් ටයුතුම ීමරිභෙ 

 රිිඩධ වමුකහ්හි ිඩේල ඥ  කළව භ වහ ම්ඳ්ත බහිඩත්හ 

යමි් ේඳෞ්ධලි/හිවජ ආඹත්න ර 

අලයත්හඹ්ට වඹ ිඩභ වහ ම්ඵ්ි යනඹෙ 

 යහජයත්හ්රි අංලඹ්හි ළඩ ටව් කවහ 

වමුකහභඹ වඹ රඵහ දිභ ඳවසුයමි් සීම අංලඹ් 

භ වේඹ්ගි ම්ඵ්ි යනඹ ිඩභ. 

 ංචහය සිභහ ය ඇතිප ප්රේ්ධල වහ වමුකහ ආඹත්න ේත් 

ඳළමිේනන ේ්ධශිඹ වහ ිඩේ්ධශිඹ ජහතිපඹ් 

ේභේවඹිඩභ වහ ම්ඵ්ි යනඹ. 

 ජහතිප ආයක්හට ත්යයජනඹක් ිඩඹ වළීම ිඩඹ් 

අධයනඹ ීමරිභෙ 

11.1.2 කාර්ඹබායඹහි 

 ිඩේ්ධශිඹ නිේඹ්ජිත් ම් වමුකහ කවුරු වහ වමුකහභඹ 

ආඹත්න ේත් ඳළමිිවභ ම්ඵ්ි යනඹෙ 

 ිඩේ්ධශිඹ නහවු ව ගු් ඹහනහ කවහ (වමුකහභඹ 

ව චයයඹහව ත් ේනලවු ංචරඹ් කවහ) යහජය 

ත්හ්රි  නිසහලනඹ ළරසිභ. 

 වමුකහභඹ ගු් භ් කවහ පිඹහය අව භළතිපඹ රඵහ 

දිභෙ 

 ගු් ඹහනහ/ ගු් ඹහනහ අභත්ය 

ේලටස ේඵ්ේටු OBMS/ IBMS ව ිඩේල  

වමුකහභඹ ේභරම් ආනඹනඹ/ අඳනඹන/ බහිඩත්ඹ/ 

ප්රහවනඹ කවහ නිලසහලනඹ ළරසිභෙ 

 

 

 

 නිේ්ඳන අ මත්භඹ් (Camouflage)/ නිශ ඇදුම් 

ේයදි නිසඳහකනඹ/ආනඹනඹ/ අඳනඹනඹ/ ප්රහවනඹ 

කවහ නිසහලනඹ ළරසීභෙ 

 රිිඩධ වමුකහට අකහර චහරිත්රහව කර උ්ත 

ම්ඵ්ධීයනඹ ව ිඩේ්ධශිඹ පිරිස/ යහජය ත්හ්රි 

දුත් පිරිස/ යහජය ේනලන ංිඩධහන ර ව ිඩේ්ධශිඹ 

භහධය ර නිේඹ්ජිත් ම් ඳළමිීමේම්දි වහඹ ව 

ම්ඵ්ි යනඹෙ  

 රිිඩධ වමුකහර අලයත්හඹ් ම්ඵ්ධේඹ් 

යජේල අභහත්යහංල වහ භ ණුේකව  ීමරිභෙ 

 රිිඩධ වමුකහ්හි ිඩේල ඥ කළව භ වහ ම්ඳ්ත බහිඩත්හ 

යමි් ේඳෞ්ධලි/ හිවජ ආඹත්නඹ ර 

අලයත්හඹ්ට වහඹ වීභ ව ම්ඵ්ධීයනඹෙ 

 යහජය ත්හ්රි ළඩටව් කවහ වමුකහභඹ වහඹ 

රඵහ දිභ ඳවසු යමි් සීම අංලඹ් වහ භ 

ම්ඵ්ධීයනඹ ව ආයක් නිශධහරි්ේ  

භහසි රැසිඩම්ෙ 

 ආයක් අභහත්යහංලේල අේනකු්ත අංල ිඩසි් ඉේරහ 

සිටින ිඩට වඹ රඵහදිභ. 

 කහිරු ෆඹ ඉදිීමරිම් ටයුතුම ම්ඵ්ි යනඹ. 

 උස යහජය නිශධහරි්ේ  වහ යජේල 

අභහත්යරු්ේ  ගු්/මු්ර භ් ංිඩධහනඹ ීමරිභ 

කවහ ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ/ ශ්රි රංහ නහිඩ 

වමුකහ වහ භ ම්ඵ්ි යනඹ. 

 සිභහ ය ඇතිප වමුකහභඹ ේභරම් ේයයගු බහයේඹ් 

නිකවස ය ළනිභ කවහ ශ්රි රංහ ේයයගු වහ භ 

ම්ඵ්ි යනඹ. 

 ආයක් අභහත්යහංලඹට ේව් ආයක් 

අභහත්යහංලඹ ඹටේ්ත ළේනන ේන්ත ආඹත්නරට 

වමුකහ නිශධහරි් අව යුක්ත් ීමරිභ ම්ඵ්ි යනඹෙ 

 ිඩේ්ධශිඹ යහජය නහඹ ම්ේ  ංචහය කවහ ටයුතුම 

ම්ඳහකනේලදි ජනහි ඳතිප ේේමි හයයඹහරේලදි ව 

ිඩේ්ධල ටයුතුම අභහත්යහංලේලදි ඳළළ්තේන මුලි 

රැසිඩම්ලි් අනතුමරු නිකු්ත ේේයන උඳේකස 

රට අව කර ඳවත් කළක්ේන අයුරු වහඹ 

කළක්ිඩභ. 

 උ්තහහයේඹ් පිළිළනිභ නිටුව් යමි් 

ආචහය ේඩිමුය 19/21 ක් ඳළළ්තිඩභ. 

 උ්තහහය ඹතුමරු ඳළදි වහ ඳදි්න් ළඳ මභ 

ම්ඵ්ි යනඹ. 

 යුධ වමුකහ නහිඩ වමුකහ ගු් වමුකහ සිිඩේ 
ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම වහ ේඳලලිසිඹ ිඩසි් 
ඳළළ්තේන ංසෘතිප අං ය කළක්ිඩභ 
ම්ඵ්ි යනඹ. 

 ේෞයහචහය ේඳශඳහලිඹ ම්ඵ්ි යනඹෙ 

 ඵණ්ඩහයනහඹ ජහත්ය්ත්ය ගු් ේත්ලටුඳශට 
ඳළමිීමේම්දි වහ පිට්ත ඹහේම්දි භ ේකඳ 
ේෞයහචහය ිඩි ිඩධහන ළරසිභ. 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  45 
 

 ඳහයයලිේම්්තුම ඳරිශ්රේල යනිඩරු සභයන 
සත්මිබඹ ඉදිරිපිට භේඩම් සාහනත් ීමරිේම් 
උ්තඹ ම්ඵ්ි යනඹ. 

 ප්රභූ් දි මේනහි රැදි සිටින හර ඳයහඹ තුමශ 
ධකය ණ්ඩහඹභක් අව යුක්ත් ීමරිභෙ 

 ප්රභූ් කවහ අලය න ඳරිදි ේඹ්ය 
අබය්ත්රි ගු් භ් ම්ඵ්ි යනඹ. 

 ිඩේල  ගු් ඹහනහ ේලඩ ඵළසිභට අයඹ රඵහ 
දිභ ව ටුනහඹ ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ 
ඳරිශ්රේල අකහර  ආයක්හ ළරසිභ. 

 ප්රභූ්ේ  ගු් ඹහනහ පිට්ත ඹහභට ේඳය පුයය 
ආයක් ංිඩධහන ඳරික්හ කවහ අලය 
ටයුතුම ම්ඵ්ි යනඹ. 

 ප්රභූ්ේ  භ්භලු ප්රහවන වහ ශභනහයන 
ටයුතුම ම්ඵ්ි යනඹ. 

 යහජය උ්ත කවහ හලු මුේකලය ඳරිශ්රඹ 
රඵහළනිභ කවහ යහඹ අි හරිඹ වහ භ 
ම්ඵ්ි යනඹෙ 

 අව ය ිඩේල  කත් සාහන ර සිනභහඳට  ේශක 
කළ්වීම් වහ ේටලිනහටය රඳත් ීමරිම් ටයුතුම 
ව ේන්ත ජහඹහරඳත් ීමරිම් කවහ අව භළතිපඹ 
රඵහ දිභෙ 

 හලුමුේකලය ඳරිශ්රඹ වහ ප්රදීඳසාම්බේල කයයලන 
රඳත් ීමරිභ කවහ අව භළතිපඹ රඵහදිභෙ 

 උ්ත වහ ඉදිීමරිම් ටයුතුම කවහ (හයය ක 
ුද්ධධ යලසමි ළඩටවන/ේක්/ේඳලේල් 
ේඳලේවලඹ ේව ේ් ඳළළ්තේන ළඩටව් 
කවහ) වමුකහභඹ ිඩේල ඥ කළව භ ව ශ්රභ 
ේ හ රඵහ දීභෙ 

 ගු් භ්/ රැසවීම් වහ ේන්ත අලයත්හඹ් 
ම්ඵ්ි යනඹ යමි් ිඩේ්ධශිඹ වමුකහ පුහුණු 
දුත් පිරිසර ඳළමිිවභ ම්ඵ්ි යනඹෙ 

 ආයක් නිසහලන වතිප නිකු්ත ීමරිභෙ 

 ළභරුම් උ්ත කවහ වහඹ ිඩභෙ 

 ආයක් අභහත්යහංලේල ආයක් ිඩි ිඩධහන 
ඳරිඳහරනඹ. 

 ේලශම වහ ත්කහ්න ප්රේ්ධලර ඇිඩදින 
භංතිපරු නඩ්තතුම ටයුතුම පිළිඵක නිරීක්නඹ 
ීමරීභ වහ ම්ඵ්ි යනඹෙ 

  අතිපරු ජනහි ඳතිපතුමභහේ  අි  වඹ යහජහරි 
ටයුතුම වහ හභහජිඹ/ සිිඩේ උ්ත රට 
වබහගිවීභට ආයහධනඹ රළඵ ඇතිප රිිඩධ වමුකහ 
නිශධහරී් වට අව භළතිපඹ රඵහ දිභෙ 

 රිිඩධ වමුකහ තූයයඹ හක ණ්ඩහඹම් රඵහ ේකමි් 
උ්ත ඳළළ්තිඩභට වඹ ිඩභෙ 

 යහජය උ්ත රට වහඹ දිභ වහ 
ම්ඵ්ි යනඹෙ 

 අලය ඳරිදි බට ණ්ඩහඹම් රඵහ දිභෙ 

 ආයහධනහ ඳත්ර ළසිභ ආන ඳළනිඩභ ව 
ම්ඵ්ි යනඹ ආදිඹ (උකහ: ිඩජඹග්රහහි 
ේඳශඳහලිඹ) 

 අතිපරු ජනහි ඳතිපතුමභ්/ ආයක් ේේම් 
ිඩසි් ඳයන ේන්ත හයයඹබහයඹ්ෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 

මුරහයම්බේල සිට වමුකහ ම්ඵ්ධත්හ හයයඹහරඹ ඔසේ  

ම්ඵ්ි යනඹ වු කහිරු ෆඹ ඉදිීමරිම් ටයුතුම ර 

ප්රතිපඹක් අ්තඳ්ත ය ේන ඇතිප ඵ සීම යහඳෘතිප භූමිඹ 

ඳළමිේන්ේනකුට ේඳනි ඹන අත්ය කශ ලේඹ් කහිරු 

ෆඹ අඩි 47 කක්හ ප්රභහනඹ ළඩ නිභහ ඇත්ෙ 

 

සේභ්භ 2016 යයේල කහිරුෆඹ බහයඹ අයමුකේේ රුෙ 

46 708 560ෙ09  ේල ඹක් තිපුදන අත්ය කහිරු ෆේල 

ඉදිීමරීම් ටයුතුම ේව ේ් රුෙ 30 858 649ෙ01  

මුකරක් ළඹ වී ඇත්ෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2016 යයේලදි ේලශම නය අරංහය ඒඹ ඹටේ්ත 

රිිඩධ වමුකහ ව සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

ක්රිඹ ක්රිඹහ්තභ ය ඇතිප අත්ය සඹ ඹටේ්ත ඳවත් 

කව් භංතිපරු නඩ්තතුම ටයුතුම ේභභ හයයඹහරයීඹ 

අධීක්නඹ ඹටේ්ත සිදුේේෙ 

 ඳහයයලිේම්්තුම ක්රිඩහංනඹ ව භංීනරුෙ 

 නහර ේත්්ත  යමි උකයහනඹ වහ භංීනරු. 

 ිඩවහයභවහේ්ධිඩ උකයහනඹ ව භංීනරු. 

 දිඹත් උඹන ව ඒ අට භංීනරු. 

 නිකවස චතුමයශ්රඹ ව භංීනරු. 

 ීමඹුරර ඇිඩදීේම් භංීනරුෙ 

 ච්රිහ කුභහයතුමං ඇිඩදීේම් භංීනරුෙ 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  46 
 

 ේේේයය ළ අට උකයහනඹ වහ ඇිඩදීේම්   

භංීනරුෙ 

 හලුමුේකලය පිටිඹ භංීනරුෙ 

 ඳහේන ේශක ංකීයයනඹෙ 

 ේලේඩ් භහයයේ ේශක ංකීයයනඹෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ිඩේ්ධශිඹ ප්රභූ් වහ දුත් පිරිස දි මනට ඳළමිේනන 

අසාහ්රදි ීමම් ීනයේඹහි කක්හ ඇතිප ඳරිදි        

ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ වහ සක් ගු් භ් ංිඩධහනඹ 

ීමරිභ වහ ම්ඵ්ි යනඹ වමුකහ ම්ඵ්ධත්හ නිශධහරි 

හයයඹහරඹ ිඩසි් භනහ ඉටුය ඇත්ෙ 

 

ප්රභූ පිරිස කවහ මුහුදු භ් ංිඩධහනඹ ීමරිභ ක ශ්රි රංහ 

නහිඩ වමුකහ වහ භ ම්ඵ්ි යනේඹ්  ඉටු 

යන රදිෙ දි මනට ඳළමිේනන ිඩේ්ධශිඹ දුත් පිරිස රට 

යුධ  හත්හයනඹක් ඳළළතිප ප්රේ්ධලර ංචහයඹ කවහ ක 

ශ්රි රංහ යුක වමුකහ වහ භ ම්ඵ්ි යනේඹ්  

ඳවසුම්  රසහ ේකන රදිෙ සේ භ දි මනට ඳළමි ේනන 

ිඩේ්ධශිඹ භහධය ආඹත්න වහ සීම පු්ධර ම්ට යහජය 

අලයත්හඹ ඳරිදි ඒ වහ භහනභ ඳවසුම් රසහ ේකන 

රදිෙ 

 

යහජය ත්හ්රි දුත් පිරිසර ළඩ ටව් කවහ වමුකහ 

වඹ රඵහ දිභ වමුකහ ම්ඵ්ධත්හ හයයඹහරඹ ිඩසි් 

හයයා ඉටු ය ඇත්ෙ භහ ේකට යක් 

ඳළළ්තේන ආයක් නිශධහරි රැසිඩභ ංිඩධහනඹ ීමරිභ 

ක යයඹ පුයහ හයයා ඉටු යන රදිෙ 

 

රිිඩධ වමුකහ්ට අලය න සීභහ යන රක බහණ්ඩ ශ්රි 

රංහ යහඹට ශහ වු වහභ ේයයගු නිසහලනඹ කවහ ශ්රි 

රංහ ේයයගු වහ භ ම්ඵ්ි ත්යනේඹ් ටයුතුම 

ම්ඳහකනඹ යන රදීෙේම් අව  අ්ත්යඹහහරි බහණ්ඩ 

වහ ආනඹනඹ ශ නිර ඇදුම්  ේයයගුේ්  ඉ්ත ය 

ළනිභ ගු් ඹහනහ අභත්ය ේලටස ේඵ්ේටු 

OBMS/IBMS ව ිඩේල  වමුකහභඹ ේභරම් 

ආනඹනඹක ම්ඵ්ි යනඹ යන රදීෙ 

  

ආේඹ්ජන භණ්ඩරේඹ් අව භත් ේශක භහම් ව 

යයභහ්ත් වහ හිවජ අභහත්යහංලේඹ් රළේඵන ඉේලිම් 

භත් ේස ේනස ශ ේයදිපිළි (Camouflage) 

ආනඹනඹ නිසඳහකනඹ වහ ප්රහවනඹ කවහ අව භළතිපඹ 

රඵහ ේකන රදිෙ 

 

ඊට අභත්ය ඳවත් හයයඹඹ් ය තුමශ හයයා නිභ 

යන රදීෙ  

 2016 ේඳඵයහරි භ 04 න දින ඳළළතිප ජහතිප 
නිකවස දින භරු උ්තඹ හයයා නිභ ීමරිභ 
කවහ  අලය වඹ රඵහ ේකන රදිෙ 

 කහිරු ෆඹ ඉදි ීමරිම් ටයුතුම කවහ සිිඩේ ආයක් 
ඵරහඹ ව රිිඩධ වමුකහේේ වඹ රඵහේකන රක 
අත්ය අේනකු්ත අභහත්යංලර වේඹ්ේඹ් ේභභ 
හයයඹඹ අභිභහනේඹ් යේන ඹව  රළේේෙ 

 ජහතිප ිඩජඹග්රහහි දින ළභරුම් උ්තඹ ේව ට 
“ංහිදිඹහේේ පිඹටව්” නමි් ංසෘතිප 
ංකයයලනඹක් ඳළළ්තවීභ කවහ අලය වඹ 
රඵහේකන රදිෙ 

 දි මේ් සිඹලුභ ප්රේ්ධල ආයනඹ න ඳරිදි ආමි 
සි්ධධසාහන වහ ඳහේ 100ට ළඩි ප්රභහනඹට 
රිිඩධ වමුකහේේ ශ්රභ කහඹ්තඹ රඵහේකන රදීෙ 

 ආයක්හට අකහර ටයුතුම ම්ඵ්ධේඹ් අලය  වු 
අසාහර දි ඒ ඒ යටර ත්හනහඳතිප හයයඹහර වහ භවහ 
ේලභහරිස හයයඹහර වහ භ ම්ඵ්ි යනේඹ් 
අලය වහඹ රඵේකන රදිෙ සීම ිඩේ්ධල යටේ භ 
ඳතිපන ආයක් ඵළදිම් ඩහ්ත ත්වවුරු ය ළනිභ 
කවහ ේභභ ම්ඵ්ි යනඹ භව්ත ේ  ඉවේ ිඩඹෙ 

 2016 ේයයදි ඳවත් ිඩසත්ය කළක්ේන ඳරිදි ිඩේ්ධශිඹ 
නහිඩ ඹහත්රහ රට ේලශම ව රිකුනහභරඹ යහඹ 
රට පිිඩසිභ කවහ යහජයත්හ්රි නිසහලනඹ 
ශහ ේකන රදිෙ 
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11.1 ගු: ඳළමිිව ිඩේ්ධශිඹ නහිඩ ඹහත්රහ ංයහ 

 

 2016 යයඹ තුමශ ිඩේ්ධශිඹ ගු් වමුකහ ගු් ඹහනහ 

149 ට ේලඩ ඵළසිභ කවහ යහජයත්හ්රි 

නිසහලනඹ රඵහ ේකන රදිෙ 

 ජහතිප ආයක්හට ත්යයජනඹක් ිඩඹ වළීම ිඩඹඹ් 

වහ බහණ්ඩ ආනඹනඹ සුපුරුදු ඳරිදි 2016 ේයයදික 

ඳහරනඹ ීමරිභට ේභභ හයයඹහරඹ භළදිව්ත ිඩඹෙ 

අලය න ඳරිදි ලි් රට ේභීම ඳහරන වහ 

ළරළක්ිඩේම් ක්රිඹහකහභඹ ක්රිඹහට නංන රදිෙ 

 ශ්රි රංහ ආි ඳත්යඹට ඹට්ත ගු් වහ මු්ර 

ඵරප්රේ්ධලඹ්හි චයයඹහව ත් ේනලවු ඹහත්රහ ළරිළරීම් 

ලි් රට හයයත්හ වු වහභ සීම ටයුතුම 

අි ක්නඹ ීමරිභට පිඹය ්නහ රදිෙ  

 සේ භ ඉේලිේම් වහ අලයත්හේල සබහඹ 

ළරීමේරට ේන වමුකහභඹ ගු් ඹහනහ රට 

ගු්ත් ිඩේම් අව භළතිපඹ රඵහ ේකන රදිෙ අලය වු 

අසාහරදි සිතිපඹම්යනඹට වහ ගු් 

ඡහඹහරඳත්යනඹට ක ඳවසුම් රහ ේකන රදිෙ 

 2016 ේයයදි ආයක් අභහත්යහංලඹ ඹටේ්ත 

ළේනන ආඹත්නර නිශධහරි් වබහගි න රැසිඩම් 

නනහක්භ ආයක් අභහත්යහංලේලදි ඳ්තන 

රක අත්ය සීම රැසිඩම් ංිඩධහනඹ වහ 

ම්ඵ්ි යනඹට ේභභ හයයඹහරේල වඹ රඵහ 

ේකන රදිෙ 

 2016 ේයයදි ිඩිඩධ යහජහරි ටයුතුම කවහ ඵහහිය 

ආඹත්න වහ ේන්ත  යහජය ආඹත්න භ 

ම්ඵ්ධත්හ ඇතිප ය ළනිභට රිිඩධ වමුකහ්ට 

අලය වු අසාහරදි ේභභ හයයඹහරේල 

ම්ඵ්ි යනේඹ් සීම අලයත්හ හයයා ඉටු 

ය ්නහ රදිෙ 

 යයඹ මුලුේේේ වමුකහ හයයඹහර ඳරිශ්රඹ්ට පිිඩසිභ 

කවහ යහජයත්හ්රි වහ ිඩේ්ධශිඹ දුත් පිරිස ිඩසි් 

යන රක ඉේලිම් මිඵ්ි යනඹ යමි් අලය 

වඹ රඵහ ේකන රදිෙ 

 ඵහහිය යහජය ආඹත්නරට අව යුක්ත් සිටින රිිඩධ 

වමුකහ නිශධහරි්ේ  ඳරිඳහරන ටයුතුම ේභභ 

හයයඹහරඹ වයවහ සිදු ිඩඹෙ අකහර යහජහරිරට 

ඵහධහක් ේනලන ඳරිදි සීම නිශධහරි්ේ  සාහන 

භහරු  වහ ඳ්තිඩම් ආදිඹ හයයා මිඵ්ි යනඹ 

ීමරිභට ේභභ හයයඹහරඹ භ්ත ිඩඹෙ 

 හලුමුේකලය ඳරිශ්රේල ඳළළතිප ිඩිඩධ උ්ත කවහ 

අව භළතිපඹ යහඹ අි හරිඹ වහ ම්ඵ්ි යනේඹ් 

රඵහ ේකන රදිෙ 

 අතිපරු ජනහි ඳතිපතුමභ්  වබහගි න ආමි 

ළභරුම් වහ ේන්ත ිඩේල  උ්ත රට වමුකහ වඹ 

රඵහ දිභ ම්ඵ්ි යනඹ ේරිනෙ 

     උකහවයන : ේක්  ේඳලේල් උ්තඹ  යහජය 

අව ග්රවඹ ර්ත ආමි උ්ත  වමුකහ ම්ඵ්ධත්හ 

නිශධහරි හයයඹහරේල ේසු නිශඹ්ේ  හයය ක 

චහරිහ ව යසළිඹ ප්රේ්ධලේලදී ක ංිඩධහනඹ ීමරිභෙ 

11.3 අනාගත්ංඅ ේක්ා 
 

ඉදිරි යයේලදි වමුකහභඹ ම්ඵ්ධත්හ අංලේල ීමභ 

ඹටේ්ත ළේනන ක්ේ ත්රඹ්හි ආයක්හ ආශ්රිත් 

ිඩචක්න ක්රිඹහකහභඹ් ව යයත්භහන යජේල 

මුරහයම්බඹ් ේේයහි කක්න වේඹ්ඹ අංලේල 

උඳරිභ භේටමි් ඳළතිපඹ යුතුම ඇත්ෙ ජහතිප 

අලයත්හඹ් ඳකනම් ේලට ේන වමුකහභඹ 

ම්ඵ්ධත්හ අංලඹට ඳළේයන ිඩේල  යහඳෘතිප වහ 

හයයඹබහයඹ් ේන ම්ඵ්ි යනඹ ීමරිභ 

අත්යලයඹෙ ඉවත් කක්න රක හයයඹ බහයඹ්ේ  

හයයා්තඹ උේකහ රිිඩධ වමුකහ්ේ  ක්රිඹ 

ම්ඵ්ි යනඹ අයහජ ෘ්තතිපභඹ ඳකනභක් භත් 

ඳ්තහ ේන ඹහ යුතුම ේ මෙ කහිරු ෆේල ඉදි ීමරිම් 

ටයුතුම රිිඩධ වමුකහ සිිඩේ ආයක් ඵරහඹ වහ ේඳලදු 

භවජනත්හේ  ම්ඵ්ි යනේඹ් අණ්ඩ 

යේන ඹහභට අේේක්හ ේේයයෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

අව  

අංඹ 

යට නළිඩ ංයහ 

01 ඉ්දිඹහ 7 

02 ඳහීමසාහනඹ 2 

03 තුමයයීමඹ 1 

04 ජඳහනඹ 7 

05 භහරදි මන 1 

06 රුසිඹහ 2 

07 ප්රංලඹ 1 

08 චි නඹ 5 

09 ඕභහ් යහජීමඹ නහිඩ වමුකහ 
ඹහත්රහ 

4 

10 ඵංරහේ්ධලඹ 3 

11 ඕසේේලිඹහ 1 

12 න මජිරිඹහ 1 

13 ේලරිඹහ 1 

14 කකුණු අප්රිහ 1 

15 භළේේසිඹහ 1 

16 බ්රිත්හනය 1 

17 ත්හ මර්ත්ඹ 1 

18 ඇභරිහ සක්්ත ජනඳක 
ේනෞහ 

1 

19 USS ේනෞහ 3 
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12.ංතයක්කංභාණ්ඩලිකංරධාීංකාර්ඹාරඹ 
 

12.1ංභා රෝචනඹ 

 
ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි හයයඹහර ේල ආයම්බඹ 

යය 1985 කක්හ දිේන අත්ය  ආයම්බේලදී ඒහඵ්ධධ 

ේභේවයුම් ිඩධහනඹ ේර සාහඳනඹ යව  රළුදේල 

සට සිදුයව  රළුද ක්රිඹහ්ිඩත්ඹ්හි දී රිිඩධ 

වමුකහ් ව ේඳලලිස ම්ඵ්ධීයන ටයුතුම සිදුීමරීභ 

කවහඹෙ යය 1999 ජනහරි භ 04 න දින ඒහඵ්ධධ 

ේභේවයුම් හයයඹහංලඹ පිහිටුව  රළුදේල සට ඳළතිප 

ඒහඵ්ධධ ේභ ේවයුම් ිඩධහනඹ ප්රතිපසඨහඳනඹ යමි් 

න අත්ය  යය 2000 දී ේටිරක් ඳළතිප ඒහඵ්ධධ 

ේභ ේවයුම් හයයඹහරඹ ඹළි්ත යක් සාහඳනඹ යමි් 

ඒහඵ්ධධ ේභ ේවයුම් මුරසාහනඹ ේර පිහිටුන රදීෙ 

භහව  ක ේභේවයුම් අහනේල ඒහඵ්ධධ ේභ ේවයුම් 

මුරසාහන ේල පුපේ යමි් 2009 අං 35 කයන 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි ළේ ඳත්රඹ භගි් 

ඳලසචහ්ත යුධභඹ අභිේඹ්ඹ්ට රිරන ආහයඹට 

්තභ් ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි හයයඹහරඹ යය 

2009 ජුලි 15 න දින සාහඳනඹ යන රදීෙ 

 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි ත්නතුමය යයත්භහන ශ්රී 

රංහ රිිඩධ වමුකහ්ේ  උසභ නිරධහරී ත්නතුමය  ේේෙ 

ඒ අව  ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි ඳ්තීමරීභ අතිපරු 

ජනහි ඳතිපතුමභහ ිඩසි් සිදුයව  රඵන අත්ය  

අසාහව කර යුධ වමුකහි ඳතිපයඹහ  නහිඩ 

වමුකහි ඳතිපයඹහ ේව් ගු් වමුකහි ඳතිපයඹහ අත්රි් 

සක් නිරධහරිේඹකු ඒ කවහ ඳ්තයව  රඵ මෙ ආයක් 

භහණ්ඩලි ප්රධහනි  ආයක් ිඩඹබහය අභහත්යහංලේල 

ේේම් යඹහේ  ිඩධහනඹ  අධීක්නඹ ව ඳහරනඹ 

ඹටේ්ත ක්රිඹහශ යුතුමඹ ෙ  

 
ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි හයයඹහර ේල ඳයභහයයාඹ 

ව ේල ශ්රී රංහ ්න්ධධ වමුකහර ක්රේභ්ඳහඹ පිළිඵක 

ිඩධහන ළඳයීභ ව ්න්ධධ වමුකහර ඒහඵ්ධධ 

නියුක්තිපඹ කවහ වු නයහඹ් යයධනඹ ීමරීභෙ 
 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනිේ  කීම් ඳවත් කව් 

ඳරිදි ේේෙ 

 ්න්ධධ වමුකහර ක්රේභ්ඳහඹ පිළිඵක ිඩධහනඹ 

ළඳයීභ ව ඒහඵ්ධධ ේ හ නියුක්තිපඹ කවහ වු 

නයහඹ් යයධනඹ ීමරීභෙ 

 ්න්ධධ වමුකහ අත්ය ුද්ධි භඹ අංලඹ්ට අකහර 

යයත්යඹ් ම්ඵ්ධ හයනහ ම්ඵ්ධීයනඹ  

්න්ධධ වමුකහ ේභේවයුම් ර ව ඒහඵ්ධධ ේ හ  

     නියුක්තිපඹ කවහ වු ළරසුම් ස ීමරීභ ව ඒහ 

ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභෙ 

 

 

 

 

 ක්රේභ්ඳහඹ ළරසුම් රට අකහර මුකේ යයඹ් 

කවහ ්න්ධධ වමුකහර ළඩටව්  නියයේ්ධල වහ 

අඹළඹ ේඹ්ජනහ පිලි්ත ප්රමු රුණු රට 

ේලේත්ක් දුයට අව කර ්ේ්ක ඹ්න පිළිඵක 

උඳේකස දීභෙ  

 මිනිස ඵරඹ උඳයනරට අකහර  ්න්ධධ 

වමුකහර භවහ ඳරිභහන ළඩටව් වහ ප්රතිපඳ්තතිප 

ේලේත්ක් දුයට ක්ර ේභ්ඳහඹ ළරසුම් රට අව කර 

්ේ් ක ඹ්න පිශඵක උඳේකස දීභෙ 

 ්න්ධධ වමුකහර ඒහඵ්ධධ පුහුණුවීම් කවහ 

ප්රතිපඳ්තතිප ළරසුම් ීමරීභ ව ්න්ධධ වමුකහ ිඩසි් 

හභ හධ ේභේවයුම් සිදුීමරීභ කවහ අලය 

ප්රතිපඳ්තතිප ස ීමරීභෙ 

 ේඹ්ජිත් ආයක් ප්රම්ඳහකන ළරසුම් රට අව  

යුධභඹ අලයත්හඹ් ත්ක්ේ රු ීමරීභෙ 

 ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි හයයඹහරඹ ප්රධහන 

ලහහ් 4 ීම් ව අබය්ත්ය ඳහරන ටයුතුම 

කවහ ඳහරන ලහහීම් භ්ිඩත්ඹෙ මීට අභත්ය 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි ේේම් හයයඹහරඹ 

ේතිප් ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනිේ  

ම්ඵ්ධීහය ටයුතුම සිදුයව  රඵ මෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තභාර

කා 

 
 ල්කම්ං

කාර්ඹාර

ඹ  

පුහුණුංවාං
මුරධර්භං

ලාඛා   

 

ක්රිඹාංවාං
ැරසුම්ං

ලාඛා   

 

ම්ඵහිධීකයණං

ලාඛා   

 

ඳාරනං

ලාඛා   

 

නාානකංවාං

ගුහි 

ං භ වයුම් 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  49 
 

12.2ං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 

ආඹත්නේල මුරය ප්රතිපඹ පිළිඵක ිඩසත්යඹ ේභඹට 

ඇමුණුභ „අ‟ ලේඹ් ඉදිරිඳ්ත ය ඇත්ෙ  

12.2.1ංමුරධර්භංවාංපුහුණුංලාඛා   

103-01-07-2401 ළඹ ීයයයඹ භගි් 2016 යයඹ කවහ 

රිිඩධ වමුකහ පු්ධර ම්ේ  පුහුණු ටයුතුම කවහ 

ප්රතිපඳහකන ලේඹ් රුෙ 2‚000‚000ෙ00  මුකරක් ේභභ 

හයයඹහරඹ ේත් රඵහදී ඇත්ෙ 

 රිිඩධ වමුකහ නිරධහරී් 27 ේකේනකු කවහ 

Intercontinental Institute of Human Resource 

Management (IIHRM) තඹත්නඹං භගිහිං

Leadership for Unit             Commanders - 

01/2016 ඹනංනහඹ්ත ළඩමුලු 2016 ේඳඵයහරි 

15 දින සිට              2016 ේඳඵයහරි 19 දින කක්හ 

ඳ්තන රක අත්ය   ඒ කවහ රුෙ 339,600ෙ00 ක් 

ළඹ යන රදීෙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 රිිඩධ වමුකහ නිරධහරී් 30  ේකේනකු කවහ ශ්රී රංහ 

ඳකනම් ආඹත්නඹ ේතිප් Capacity Building 

Session Advance Programme  ඹන ළඩමුලු 

ඳ්තන රක අත්ය     ඒ කවහ රුෙ 150,000ෙ00 ක් 

ළඹ යන රදිෙ 
 

  

 

 

 

 

 
 බ්රිත්හනය භව ේලභහරිස හයයඹහරේල 

ම්ඵ්ධීහය්ත   ේඹ් බ්රිත්හනය ආයක් ිඩලස 

ිඩකයහරඹ භගි් රිිඩධ වමුකහ නිරධහරී් 33  ේකේනකු 

කවහ ආයක් ේ හ අන වහ භහණ්ඩලි 

ිඩකයහරේලදී ළඩමුලුක් ඳ්තන රදීෙ  

 ආයක් අභහත්යහංල ව ිඩේ්ධල ටයුතුම 

අභහත්යහංල නිේඹ්ජිත් ම් ව රිිඩධ වමුකහ උස 

නිරධහරි්ේ  වබහගි්තේඹ් ඉ්දිඹහව  රිිඩධ 

වමුකහ උස නිරධහරී් භ  2nd Strategic 

Discussion between Armed Forces of India & 

Sri Lanka ම්ේම්රනඹ 2016ෙ07ෙ13 දින සිට 

2016ෙ07ෙ15 දින කක්හ ේභභ හයයඹහරේලදී 

ඳ්තන රදීෙ  

 ේඩ්ිඩඩ් පීරිස ආඹත්නඹ භගි්  ඳ්තව  රළුද 

ත්රීේය්ක යා වහ ඹතුමරු ඳළදි ඳහඨභහරහ කවහ යුධ 

වමුකහ ව නහිඩ වමුකහ ේඵලු් 51 ක් ේකේනකු 

වබහගී ව අත්ය  සභ ඳහඨභහරහ 2016ෙ03ෙ29 දින 

සිට 2016ෙ08ෙ10 දින කක්හ ඳ්තන රදීෙ ඊට අකහර 

වතිප ඳ්ත ප්රධහනඹ 2016ෙ08ෙ30 න දින ඳ්තන 

රදීෙ  

 ඇභරිහව  නිේඹ්ජිත් පිරික් භ ශ්රි රංහ 

ආයක් වමුකහ්හි භහන හිමිම් සුරැකීභ 

(Leahy Vetting) ක්රිඹහකහභඹ පිළිඵක හච්ජහක් 

ඳ්තන රදීෙ 

 රිිඩධ වමුකහ නිරධහරී් ව සක්්ත ජහීන්ේ  

භහන හිමිම් ේලභහරිස හයයඹහරඹ ේතිප් 

ඳළමි ිව Huma Khan භව්තමිඹ අත්ය රිිඩධ වමුකහ 

පු්ධර ම් ිඩසි් හභ හධ යහජහරීේල 

ේඹකවීභ ට ප්රාභ භහන හිමිම් සුරැකීභ පිළිඵක 

ඳළනනළගී ඇතිප ප්රලසන පිළිඵක 2016ෙ08ෙ10 දින ේභභ 

හයයඹහරේලදී හච්ජහක් ඳ්තන රදීෙ 

 ේභභ ය අහනේල ශ්රී රංහේේදී ඳළළ්තවීභට 

නිඹමිත් Orientation Module For New 

Defence Attaches and Civil Servants Involved 

In International Relations ළඵළදි ේභභ 

හයයඹහරඹට ඳළමින සිඩසටයයර්ත් නිේඹ්ජිත් පිරි 

භ හච්ජහක් ඳ්තන රදීෙ 

 රිිඩධ වමුකහ නිරධහරී් 22 ේකේනකු වහ 

Intercontinental Institute of Human Resource 

Management (IIHRM) ආඹත්නඹ භගි් 

Leadership for Unit           Commanders - 

02/2016 ඹන නහඹ්ත ළඩමුලු 2016ෙ 09ෙ 05 

දින සිට 2016ෙ 09ෙ 09 න දින කක්හ ඳ්තන රදීෙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රිිඩධ වමුකහ නිරධහරී් 27 ේකේනකු කවහ 

Intercontinental Institute of Human Resource 

Management (IIHRM) ආඹත්නඹ භගි් 

Leadership for Unit  Commanders - 03/2016 

ඹන නහඹ්ත ළඩමුලු 2016ෙ 10ෙ 31 දින සිට 

2016ෙ 11ෙ 04 න දින කක්හ ඳ්තන රක අත්ය  ඒ 

වහ ඳහඨභහරහ හසතුම ලේඹ් රුෙ 362,880ෙ00 

ක්ක  වබහගීවු නිරධහරි්ේ  ංග්රව ිඩඹකම් 

http://iihrm.biz/
http://iihrm.biz/
http://iihrm.biz/
http://iihrm.biz/
http://iihrm.biz/
http://iihrm.biz/


හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  50 
 

ලේඹ් රුෙ 43,100ෙ80 ක්ක  ේ්ධලන ලහරහ හසතුම 

ලේඹ් රුෙ 25,000ෙ00 ක්ක ළඹ යන රදීෙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 කකුණු ව අ නිදි ආසිඹහව  යටේ ලි් 

නිේඹ්ජිත්ඹ් 13 ේකේනකුේ  ව ේ්ධශිඹ 

නිේඹ්ජිත්ඹ් 13 ේකේනකුේ  වබහගී්තේල් 

සිඩසටයයර්ත් GCSP නිේඹ්ජිත් පිරි භගි් 

Defence Attaché Orientation Course ළඩමුලු 

2016ෙ12ෙ05 දින සිට 2016ෙ12ෙ09 න දින කක්හ 

ේලත්රහර ආයක් ිඩලස ිඩකයහරේලදි ඳ්තන 

රදිෙ ේම් වහ වු සිඹලු  ිඩඹකම් GCSP ආඹත්නඹ 

ිඩසි් සිදු යන රක අත්ය  ේභළනි ළඩටව් 

ඳළළ්තවීභ වහ වේඹ්ගීත්හ ගිිඩසුභක්ක අ්ත් 

ත්ඵන රදිෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.2ංක්රිඹාංවංැරසුම්ංලාඛා 

 68 න නිකවස දිනඹ ේඹදී තිපුද 2016 ේඳඵයහරි 04 

දින ඊට අකහර ටයුතුම නිසි ඳරිදි සිදුයේන ඹහභට 

ආයක්හ රඵහදීභ කවහ වු ආයක් උඳේකස 

ඇතුමර්ත “ක්රිඹහ්ිඩත් ළරළසභක්” හ රිිඩධ 

වමුකහ ේත් 2016ෙ02ෙ01 දින රඵහදීභට ටයුතුම 

යන රක අත්ය  ඊට අකහර ආයක් ටයුතුම නිසි 

ඳරිදි සිදුයන රදීෙ   

 ආයක් අභහත්යහංලඹ ේතිප් අව භළතිපඹ රඵහත් 

යුතුම ආනඹනි බහණ්ඩ පිලිඵක භහේර්චනඹ 

ීමරීභ කවහ රිිඩධ වමුකහ   ේඳලලිසිඹ වහ ේයයගු 

නිරධහරි්ේ් භ්ිඩත් භණ්ඩරඹක් ඳ්තය සභ 

භණ්ඩරේල නියයේ්ධල ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් 

රඵහේකන රදීෙ 

 වදිසි අසාහදී යජේල ේය්වේ කවහ රිිඩධ 

වමුකහ බට පිරිස රඵහදීේම්දී ක්රිඹහ රයුතුම ආහයඹ 

පිලිඵක උඳේකස ඇතුමර්ත වදිසි ක්රිඹහහරී ළරළසභක් 

හ රිිඩධ වමුකහ ේත් 2016ෙ03ෙ15 දින 

රඵහදීභට ටයුතුම යන රදීෙ 

 ආයක් අභහත්යහංලේල උඳේකස ඳරිදි ඳවත් කක්හ 

ඇතිප සාහනඹ් ේත් රිිඩධ වමුකහ ආයක්හ 

2016ෙ03ෙ15 දින සිට 2016ෙ10ෙ20 දින කක්හ 

රඵහේකන රක අත්ය ඒ ඵළදි ිඩසත්ය 

OCDS/G/SY/15(17) වහ 2016ෙ03ෙ17 දිනළතිප ේභභ 

හයයඹහලීඹ ලිපිඹ භගි් ආයක් අභහත්යහංලඹ 

ේත් ඉදිරිඳ්ත ීමරීභට ටයුතුම යන රදීෙ  

 

12ෙ1 ගු: රිිඩධ වමුකහ ආයක්හ රඵහ දු් සාහන 
 

 2016 භළ ම දිනඹ ේව ේ් ඳළතිප ේ්ධලඳහරන රැලි 

රදී ඇතිපිඩඹ වළීම ත්්තඹ් කවහ ආයක්හ 

රඵහදීභ ස ේඳලලිසඳතිප තුමභහේ  ඉේලීභ ඳරිදි 

ආයක් ටයුතුම ංිඩධහනඹ ීමරීභ කවහ ශ්රි රංහ 

යු්ධධ වමුකහ ේඳලලිස නිරධහරී්ේ  වහඹ 

2016ෙ05ෙ01 න දින ඳවත් ඳරිදි රඵහේකන රදීෙ 

 

 

  12ෙ2 ගු: භළ ම දිනඹ ේව ේ් ආයක්හ රඵහ දීම් 

 

 දි මේ් ඳළළතිප අඹවඳ්ත හරගුිව ත්්තේඹ් 

පීඩහට ඳ්ත ජනත්හ ේත් වන ටයුතුම ව ආඳකහ 

රභනහයන ටයුතුම ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභ 

කවහ ආයක් අභහත්යහංලේල උඳේකස ඳරිදි රිිඩධ 

වමුකහ  ේඳලලිස  ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම  සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ ව ආඳකහ රභනහයන 

නිරධහරී්ේ් භ්ිඩත් ආඳකහ රභනහයන 

අඹත්ං

වමුදා 

ග්රිඩ්ං උඳං

 ඳොරල්ං

ංඛයා 

ානදුලිං

ඵරාගායං 

ංඛයා 

රාථමිකං

ග්රිඩ්ං උඳං

 ඳොරල්ං

ංඛයා 

බඅං

පිරි්ං

ංඛයා 

යු්ධධ 

වමුකහ 

 

44 

 

15 

 

01 

 

10 x 

625 

නහිඩ 

වමුකහ 

 

05 

 

03 

 

04 

 

12 x 83 

ගු් 

වමුකහ 

 

12 

- -  

00 x 63 

 
සාහනඹ 

 ංයහ 

ේඵලරැේර ේඳලලිසිඹ  01 x 30 

නහයහේව ් පිට ේඳලලිසිඹ 01 x 30 

ීමරැරඳන ේඳලලිසිඹ 01 x 30 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  51 
 

ක්රිඹහ්ිඩත් භළදිරිඹක් 2016ෙ05ෙ17 න දින සිට 

2016ෙ05ෙ29 න දින කක්හ ආයක් භහණ්ඩලි 

ප්රධහනි හයයඹහරඹ ඹටේ්තං සාහඳනඹ ය සිඹලු 

ආඳකහ රභනහයන ටයුතුම /වන ේ හ ටයුතුම 

ම්්ධීයනඹ යන රදීෙ  

 ඵසනහහිය ඳශහේ්ත ේඩංගු ේය්ගී් ප්රභහනඹ 

සීඝ්රේඹ් ඉවර ඹහභ ේව තුමේ් මීමු දිසරික් භව 

ේය්වේේ ේය්ගී් 200 ක් ේ්හසි ප්රතිපහය 

රඵහ්ත ඵළිඩ් ඔවු් වට අලය  ේෞය ේ හ 

රඵහදීභට ප්රභහන්ත ේවක හයයඹ භණ්ඩරඹක් 

ේනලවු ඵළිඩ් ආයක් අභහත්යහංලේල උඳේකස 

ඳරිදි 2016ෙ07ෙ01 දින සිට 2016ෙ07ෙ07 දින කක්හ 

ඳවත් කව් ඳරිදි රිිඩධ වමුකහ ේවක හයයඹ 

භණ්ඩරඹක් රඵහදීභට ටයුතුම යන රදීෙ 

 ශ්රි රංහ යු්ධධ වමුකහ    - 10   

 ශ්රි රංහ ගු් වමුකහ   - 05  

 ශ්රි රංහ නහිඩ වමුකහ - 05  

 ශ්රි කශකහ භහලිහ ේේ ඇර ේඳයවළය භංරය 

2016ෙ08ෙ08 දින සිට දින 10 ක් පුයහ භවව ය 

නයේල වීදි ංචහයඹ යන රක අත්ය  ඒ කවහ ශ්රී 

රංහ යු්ධධ වමුකහ ේතිප් ක්රිඹහ්ිඩත් භළදිරිඹක් 

පිහිටුහ ආයක්හ රඵහදීභ ම්ඵ්ධීයනඹ යන 

රදීෙ  

 2016 අේ්සතුම භ ඳළතිප අේඳල උස ේඳශ 

ිඩබහේල ආයක් ටයුතුම ම්ඳහකනඹ ආයක් 

අභහත්යහංලේල උඳේකස ඳරිදි ේභභ හයයඹහරඹ 

ේතිප් ම්ඵ්ධීයනඹ යන රදීෙ 

 තිපසභවහයහභ මුලි ේය්වේේ සුළු ේ හ හයයඹ 

භණ්ඩරේල ළඩ යයජනඹ ේව තුමේ්  අකහර 

ේය්වේ ටයුතුම ඳ්තහ ේන ඹහභ කවහ යු්ධධ 

වමුකහ ේතිප් 10 ේකේනකුේ් භ්ිඩත් බට 

පිරික් අකහර ේය්වර ේත් රඵහදීභට ටයුතුම 

ීමරීභෙ 

 අෙේඳලෙ (උෙේඳශ) ිඩබහඹ  අ ෙේඳලෙ (හෙේඳශ) 

ිඩබහඹ ව 5 ේශ්ර ිවඹ ිඩබහඹ ඳළළ්තිඩභ කවහ 

රිිඩධ වමුකහ භගි් ආයක්හ රඵහදීභට ටයුතුම 

යන රදිෙ 

 මීමු දිසරික් ේය්වේේ ේඩංගු ේය්ගී් ප්රභහනඹ 

සීඝ්රේඹ් ඉවශ ඹහභ ේව තුමේ් ඇතිප වු ේවක 

අලයත්හඹ කවහ රිිඩධ වමුකහ ේතිප් ේවක හයයඹ 

භණ්ඩරඹක් 2016ෙ12ෙ23 දින සිට අකහර ේය්වශ 

ේත් රඵහදීභට ටයුතුම ර අත්ය  ේඩංගු 

ේය්ගී්ේ  ප්රභහනඹ  අභ න ේත්ක් සභ ේවක 

හයයඹ භණ්ඩරඹ යකන රදිෙ 

 2016ෙ12ෙ01 දින භධයභ යහරිේල සිට ක්රිඹහ්තභ 

ර ේඳෞ්ධලි ඵස යා යයජනඹට වහඹ 

ේනලේකන සේභ්භ ධහනඹ ීමරීභට ළභළ්තත්ක් 

කක්න ේඳෞ්ධලි ඵස යා හි ේ හ් 

ඳ්තහේන ඹහභ කවහ රිිඩධ වමුකහ ේතිප් 

ඇළසි ආයක්හ රඵහදීභ ම්ඵ්ධීයනඹ යන 

රදීෙ 

 උතුමරු භළක ඳශහ්ත ගිර් යා රිඹදුය්ේ  යයජනඹ 

ේව තුමේ් අලය ේ හ් ඳ්තහේන ඹහභ 

කවහ රිිඩධ වමුකහ ේතිප් රිඹදුය් /රිඹ 

වහඹ ම් රඵහදීභෙ 

 උතුමරු භළක ඳශහ්ත ගිර් යා රිඹදුය්ේ  යයජනඹ 

ේව තුමේ් අකහර ේ හ් ඳ්තහේන ඹහභ සභ 

ගිර් යා ර භ් ීමරීභට රිිඩධ වමුකහ ේතිප් 

ේවක වහඹ ම් රඵහේකන රදිෙ 

 හළු මුේකලය පිටිේල ඳළළ්ත වු න්තත්ේ 

ළනේලිඹ කවහ 2016ෙ12ෙ23 දින සිට 

2017ෙ01ෙ01 න දින කක්හ ළනේලි භූමිේල 

ආයක්හ ත්වවුරු ීමරීභ පිිව රිිඩධ වමුකහ ේඳලලිස 

බට පිරිස ආයක්හ රඵහදීභ ම්ඵ්ධීයනඹ 

යන රදීෙ 

 

12.2.3ංනාානකංවාංගුහිං භ වයුම්ංලාඛා 

 යු්ධධ වමුකහ ේේ 9 ශ්රිරහව ව 10 ශ්රිරහව 

ඒඹ්ට අඹ්ත ඳහිඩච්චි ඹට ව සුදුසු  ඳතුමයම් 

ේඩි ්රය ීමෙග්රෆ 37646ෙ25  ඳභන ප්රභහනඹක් 

ළඹුරු මුහුේ්ධ ගිේහ කළමීභ කවහ  2016ෙ02ෙ05 දින 

අව භළතිපඹ රඵහේකන රදීෙ  

 ආඳකහ ශභනහයන භධයසාහන ේල ඉේලීභ ඳරිදි 

2016ෙ03ෙ16 දින පු්තත්රභ දිසතිපක්ේල ේය්වේ 

ඳ්ධධතිපඹ තුමර ඇතිපිඩඹ වළීම වදිසි ගිනිළී ම් රදී 

සඹට මුහුන ේකන ආහයඹ වහ ත්යුතුම ක්රිඹහ 

භහයයඹ් පිලිඵක ේය්වේ හයයඹ භණ්ඩරඹ ේත් 

කළව ්ත ීමරීේම් ළඩටවනක් ගු් වමුකහ ගිනි 

නි වීම් අංලඹ භගි් ඳළළ්තවීභ ම්ඵ්ධීයනඹ 

යන රදීෙ 

 2016ෙ03ෙ03 දින ආඳකහ රභනහයන 

භධයසාහනේල සාහපිත් රිිඩධ වමුකහ ම්ඵ්ධීයන 

හයයඹහර ේල යහජහරී කවහ රිිඩධ වමුකහට අඹ්ත 

බට පිරිස රඵහදීභ කවහ ටයුතුම ම්ඵ්ධීයනඹ 

යන රදිෙ 

 2016 භහයයතුම භහඹ තුමරදී ලුත්ය වහ භහත්ය 

දිසරික්ඹ්හි ඇතිපවු අි  ිඩඹලි හිත් හරගුනඹ 

ේව තුමේ් පීඩහට ඳ්ත ජනත්හට ඳහී ඹ ජරඹ 

රඵහදීභ කවහ යුධ වමුකහ ව නහිඩ වමුකහට 

අඹ්ත ජර ඵවුයය ේඹලකහ ඳහී ඹ ජරඹ රඵහදීභට 

ටයුතුම යන රදිෙ 

 2016 අේප්ර ේ භහඹ තුමරදී යුධ වමුකහ ේතිප් 

ේඹලකහ ඇතිප ේවීම් වහ මුකහ ළී ම් ණ්ඩහඹම් 

කවහ ප්රාභහධහය  ේවීම් වහ මුකහ ළී ම් පිලිඵක 

වතිප ඳත්ර ඳහඨභහරහ ඳළළ්තවීභ කවහ ආඳකහ 

රභනහයන භධයසාහනඹ භ ම්ඵ්ධීයන 

ටයුතුම යන රදීෙ 

 2016ෙ05ෙ16 න දින සිට දි මන පුයහ ඇතිප වු 

අඹවඳ්ත හරගුන ේව තුමේ් ංතුමය ව 

නහඹඹෆම් වහ වදිසි ආඳකහ අසාහ්හිදී පීඩහට 

ඳ්තවු්ේ  ජීිඩත් ේේයහළී භ / පීඩහට ඳ්ත 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  52 
 

ජනත්හ ේව ේ් වන ළරසීභ කවහ රිිඩධ 

වමුකහ ඳවත් කව් ඳරිදි ේඹලකන රදීෙ 

 යුධ වමුකහ    :- 14574 

 නහිඩ වමුකහ   :-   3031 

 ේඹකවු ඹහත්රහ ංයහ   :-     424 

 ගු් වමුකහ   :-   1174 

 ගු් භ්හය   :-       43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රළේගිනි ව සුලු ංතුමය අසාහරදී රහ ළී ම් 

ව ේේයහළී ේම් ේභේවයුම් කවහ රිිඩධ වමුකහ බඨ 

පිරිස ආඳකහ රභනහයන භධයසාහනේල ව 

ේන්ත සිිඩේ ආඹත්නර වඹ කවහ 

ම්ඵ්ධීයන ටයුතුම සිදුීමරීභෙ 

 2016ෙ01ෙ01 දින සිට ආභහප්රහ ේතිප් නිඹමු් 

යහිත් ඹහනහ ක්රිඹහයවීභ පිළිඵක අව භළතිපඹ රඵහදීභට 

අඹදුම්රු් 319 ේකේනකු ඉේලුම්ර අත්ය  සභ 

සිඹලුභ අඹදුම්රු් කවහ අව භළතිපඹ රඵහ  දීභෙ 

 ජහතිප ේඩංගු භයයධන ළඩටවන කවහ රිිඩධ 

වමුකහ ේඳලලිසිඹ ව සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහර්තේම්්තුම බට පිරිස  ර වඹ රඵහදීම් 

ම්ඵ්ධීයනඹ ර අත්ය  ඒ පිළිඵක ිඩසත්ය ඳවත් 

කව් ඳරිදි ේේෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 ප්රසාහයඹ: රිිඩධ වමුකහ ව සිිඩේ ආයක් වමුකහ 

හභහජි ම් වබහගි යවීභ - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳරීක්ාංකයනංරදං්ථානංරභාණඹං-ං20,93632 
 

12.2 ප්රසාහයඹ:ංේඩංගු භයයධන ළඩටවන - 2016 

 

 ශ්රී රංහ ටහ ඇතිප මුහුදු ීනයේල මුහුදු ක් කයඳහ ම 

තුම් නිරික්නඹ ීමරිභ මුහුක ඹට ජහඹහරඳ ළී භ 

මු්රීඹ ිඩකයහ්තභ  ඳරික්නඹ වහ මුහුදු ජර ක්රීඩහ 

ඹන ිඩිඩධ ක්රිඹහ් නිසිඳරිදි ක්රිඹහ්තභ ීමරිභ කවහ 

නිසි ප්රතිපඳ්තතිපඹක් ස ීමරීභට ආයක් 

ආභහත්යහංලඹ ිඩසි් ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි 

හයයඹහරඹ ේත් ඳයන රක අත්ය  සභ හයයඹ් 

කවහ කෘජුභ ම්ඵ්ධ න ආඹත්නර 

වබහගී්තේඹ් 2013 භළ ම 13 න දින ේභභ 

හයයඹහලීඹ ශ්රනහහයේලදී හච්ජහක් ඳ්තන 

රදීෙ සහි ේකන හච්ජහ 2016 ළේත්ළම්ඵයය  22 

න දින ඳළළ්තවු අත්ය  සහිදී හච්ජහ වු ප්රධහන 

රුණු අව  රංහ නහිඩ වමුකහ ව ශ්රී රංහ 

ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම ිඩසි් යන 

රක ේඹ්ජනහ අව  ේටුම්ඳත්ක් ස යන රදීෙ 

සභ න රක ේටුම්ඳත් ඒ කවහ වබහගි වු 

ආඹත්න ර ේලටස රු් ේත්     2016 

ේනලළම්ඵයය  23 න දින රඵහදු් අත්ය  ඔවු්ේ  

ස්තඹ රළීමේභ් ඳසු නිසි ටයුතුම කවහ 

ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් රඵහදීභට සුකහනම් ය 

ඇත්ෙ  

 ඵසනහහිය ඳශහත් තුමර ඉදි ීමරීභට ේඹ්ජිත් ත්ේටු 

ේලඩනළගිලි කවහ සභ ේල්ත්රහ්ත භහම් ිඩසි් 

ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත යව  රඵන 

ලිපි ේභභ හයයඹහරඹ ේත් රඵහදිේභ් ඳසු රිිඩධ 

වමුකහේේ ආයක් නිසහලනඹ් රඵහ ළී ේභ් 

අනතුමරු ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි හයයඹහරේල 

නියයේ්ධලඹ් භ නිසි ටයුතුම කවහ නළත් 

ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් ඹව  රඵ මෙ 

 

12.2.4 ම්ඵහිධීකයණංලාඛාං 

 2016 ේඳඵයහරි භ 04 න දින නිකවස ළභරුම් 

උ්තඹ රිිඩධ වමුකහ‚ේඳලලීසිඹ‚සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම‚ ජහතිප ශියබට ඵරහඹ ව 

අේනකු්ත යහජය ආඹත්න භ ම්ඵ්ධීයනඹ 

ය නිසිඹහහය ඳළළ්තිඩභට ටයුතුම යන රදීෙ 

 යනිඩරු ේ හ අි හරිඹ ව රිිඩධ වමුකහේේ 

වබහගි්තේඹ් ඳහයයලිේම්්තුම පිටිේලදී  ඳ්තන 

රක ජහතිප යනිඩරු ළභරුම් උේශරට 

 

යුධ වමුකහ 

නහිඩ  වමුකහ 

ගු් වමුකහ 

සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

ත්රිානධංවමුදාංවංසිානල්ංතයක්කංාභාජිකයිහි ග්ධනං

වබාගිත්ඹං- 77,864 

 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  53 
 

අලයත්හඹ් රඵහදීභ කවහ ම්ඵ්ධීයන ීමරීභ 

සිදු යන රදිෙ 

 යනජඹපුය නිහ ංකීයයනේල පුසත්හරේල 

වරඹ ව ඳහේ හභය 2 ක් අලු්තළඩිඹහ ටයුතුම 

කවහ ආයක් අභහත්යහංල ේතිප් රු 344 150ෙ72 

 මුකරක් රඵහේන නහිඩ වමුකහ ේත් බහයදීභට 

ම්ඵ්ධීයන ටයුතුම සිදු යන රදි ෙ 

 යනජඹපුය නිහ ංකීයයනේල පිහිටි ිඩකයහරේඹහි 

ඳංතිප හභය 2ක් ව පුසත්හරඹක් හිත් 

ේලඩනළගිේරක් ඉදිීමරීභට යහජය ේනලන 

ංිඩධහනඹක් (Room to Read) භගි් රුෙ 

2 309 455ෙ81  මුකරක් ේලටස ලේඹ් රඵහ 

ළී භට සභ ිඩකයහරේල ිඩදුවේඳතිප ිඩසි් ඉදිරිඳ්ත 

ර ඉේලීභ ආයක් අභහත්යහංලඹ භ 

ම්ඵ්ධීයනඹ ර අත්ය  ඒ කවහ අව භළතිපඹ 

ආයක් අභහත්යහංලඹ ිඩසි් රඵහ ේකන රදීෙ 

  ආයක් අභහත්යහංලේල අව භළතිපඹ භත් රිිඩධ 

වමුකහ ව සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 

හභහජි ම්ේ  වහඹ භත් ඳවත් කව් 

ම්ඵ්ධීයන ටයුතුම යන රදීෙ  

 යහජය ේක් උ්ත වහ අේනකු්ත ආමි 

උ්ත කවහ රිිඩධ වමුකහ ව සිිඩේ ආයක් 

ඵරහඹ වබහගි්තඹ රඵහදීභට 

ම්ඵ්ධීයන ටයුතුම ීමරීභෙ   

 2016ෙ07ෙ23 න දින ඳ්ත්නට ේඹදුන 

අව යහධපුය පිචි චභේ පජහ කවහ රිිඩධ වමුකහ 

ව සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේතිප් 

වහඹ රඵහදීභ කවහ අකහර ටයුතුම 

ම්ඵ්ධීයන ීමරීභෙ 

 ප්රධහන ේඳේේ ඳහළේ ේතිප් ංිඩධහනඹ යව  

රඵන අධයහඳනි ප්රකයයලනඹ්ට භහමී 

රිිඩධ වමුකහ ප්රකයයලන කුටි සාහපිත් ීමරීභට 

ටයුතුම ංිඩධහනඹ ීමරීභෙ    

 ේෞය අභහත්යහංලඹ භගි් රිිඩධ වමුකහ ේෞය 

ේ හ අධයක්රු්  කවහ ේඩංගු උන/ 

ේඩංගු යක්ත්ඳහත් මිඵ්ධේඹ් කළව ්ත 

ීමරීේම් ළඩටවන කවහ ේභභ හයයඹහරඹ 

ේතිප් ඳවසුම් ඳඹහ දීභෙ 

 අඳ්තවී කහර සිඹම් භව නිහේල අසගිරි 

ඳහයයලේල භවහ නහඹ අතිප පජය රභ ශ්රී 

අ්තත්කසසි භව නහහිමිඹ්ේ  අ් ටයුතුම 

2016ෙ03ෙ13 භවව ය අසගිරිඹ ේඳලලිස 

ක්රීඩහංනේලදී පුයයන යහජය ේෞය හිත් 

සිදුීමරීභට අලය රිිඩධ වමුකහ වහඹ රඵහදීභෙ 

  2016ෙ04ෙ02 දින ේලශම ඹේල්ධයහ ිඩකයහරේල 

ඳළතිප ේර් ශභහ දින ළඩටවනක් කවහ 

රිිඩධ වමුකහ වහඹ රඵහදීභෙ  

 2016ෙ04ෙ02 ව 03 දිනඹ්හි ශ්රී ඳහකසාහනේල 

ශ්රභකහන ළඩටවන කවහ යු්ධධ වමුකහේේ වහඹ 

රඵහදීභෙ 

 දිංත් රලි්ත ඇතුමර්තමුකලි භවත්හේ  23 ළනි 

ගුනහව සභයනඹ ේව ේ් 2016ෙ04ෙ29 න දින 

රලි්ත ඇතුමර්තමුකලි ඳකනභ භගි් ංිඩධහනඹ 

යන ේේ ක්දීේම් ළඩටවන කවහ රිිඩධ වමුකහ 

වහඹ රඵහදීභෙ 

 2016ෙ04ෙ07 දින ඵණ්ඩහයනහඹ අව සභයන 

ජහත්ය්ත්ය ම්භ්ත්රන ලහරහේේ ඳළතිප 

සිරිභහේ් ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිපිවඹේ  ජ්භ 

දිනඹ ළභරීභ කවහ රිිඩධ වමුකහ වහඹ රඵහදීභෙ 

 අ්ත්යහඹය ඖධ ඳහර ජහතිප භණ්ඩරේල 

නිරධහරි්ේ  වහඹ ඇතිප ේභභ හයයඹහරේල 

නිරධහරී්  ේසුනිර ම් ව සිිඩේ ේ  

භවතුම් කවහ ආ්ත්යහඹය ඖධ බහිඩත්ේඹ් 

ළශකීභ ම්ඵ්ධේඹ් කළව ්ත ීමරීේම් 

ළඩටවනක් ඳළළ්තවීභට ටයුතුම ීමරීභෙ  

 ේේයහේකිවඹ ිඩලස ිඩකයහරේල උඳහි ධහරී් ිඩසි් 

නළේනහිය සිට ඵටහිය ේයශ ීනයඹ කක්හ 

සිදුයන රක ේයශ ඳහ භන කවහ රිිඩධ වමුකහ 

වඹ රඵහ දීභෙ  

 42 ළනි ජහතිප භවහ ක්රීඩහ උේශර - 2016 

භහයම්බ ව හභහේතිප උ්ත කවහ රිිඩධ 

වමුකහ ංසෘතිප ණ්ඩහඹම් ර ේ ඹ රඵහදීභ 

කවහ ටයුතුම ංිඩධහනඹ ීමරීභෙ 

   Colours of Courage Trust ේතිප් ංිඩධහනඹ 

යව  රඵන ේකවු්කය තුමඩුේේ සිට ේේදුරුතුමඩු 

කක්හ දින 28 ීම් යු්ත ඳහභන කවහ රිිඩධ වමුකහ 

වඹ රඵහදීභට ටයුතුම ීමරීභෙ 

 ්න්ධධ වමුකහ ේඳලපි භේ ළභරුභ ේව ේ් 

2016ෙ09ෙ24 න දින ඳ්තන රක ඳහ භන කවහ 

අලයත්හඹ් ව ේ හ් රිිඩධ වමුකහ ේතිප් 

රඵහදීභට ටයුතුම ීමරීභෙ 

 යහභ ශික්න ේය්වේේ නවීයන වහ 

ප්රතිපංසයන ටයුතුම සිදු ීමරීභ කවහ රිිඩධ 

වමුකහේේ කහඹ්තඹ රඵහදීභෙ  

 ළශිව ිඩලස ිඩකයහරේල 25 ේනි ං්තයඹ 

ේව ේ් ඳළළතිප ධකය ප්රකයයලනඹ කවහ රිිඩධ 

වමුකහ ේතිප් ේ හ අලයත්හ රඵහදීභෙ 

 අතිපරු ජනහි ඳතිපතුමභහේ  ප්රධහන්තේඹ් 

ඵණ්ඩහයනහඹ අව සභයන ජහත්ය්ත්ය 

ම්භ්ත්රන ලහරහේේදී 2016ෙ10ෙ27 දින ඳළළතිප වීය  

ක්රිඹහ ම්භහන ප්රධහන උ්තේල සිඹලුභ ටයුතුම 

කවහ රිිඩධ වමුකහ බට පිරිස කහඹ්තඹ රඵහදීභෙ 

  2016ෙ11ෙ04 දින „ආයයඹහ‟ ඳකනභ භගි් 

ංිඩධහනඹ යන රක ේලහිඩේ ෘතිපඹ සලි 

කළක්වීභ කවහ රිිඩධ වමුකහ බට පිරිස කහඹ්තඹ 

රඵහදීභෙ  

 ෆේර දිසරික් ආඳකහට ඳ්තව් ේව ේ් 

න නිහ ඉදිීමරීභ කවහ රිිඩධ වමුකහ ව සිිඩේ 

ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ ශ්රභ කහඹ්තඹ 

රඵහදීභෙ 

 2016.10.07 න දින ේ්භහීන පුක  ය ේම්දී ේඵ්ි  

පජහ පිංභ වහ රිිඩධ වමුකහ බට පිරිස 

වබහගී්තඹ රඵහදීභට මිඵ්ධීයන ටයුතුම 

සිදුීමරීභෙ 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  54 
 

 කකුණු ආසිඹහ ජර ශුයත්හ ත්යහලිඹ කවහ යු්ධධ 

වමුකහ ව නහිඩ වමුකහ වේඹ්ඹ රඵහදීභෙ  

 2016.10.28 දින රුක්භීම ේ්ධිඩ ළභරුභ 

ේව ේ් ප්රංඹ නළයඹිභ කවහ රිිඩධ වමුකහ 

ආඵහි ත් යනිඩරු් වබහගී යවීභෙ 

 මිඹගිඹ ඳණ්ඩි්ත ඩ යෙඩි අභයේ්ධඹ්ේ  අ් 

ටයුතුම 2016ෙ11ෙ05 න දින නිකවස 

චතුමයස්රේලදී පුයයන යහජය ේෞය හිත් 

සිදුීමරීභට අලය රිිඩධ වමුකහ වහඹ රඵහදීභෙ 

 2016ෙ10ෙ13 දින  ජහතිප දිඹළඩිඹහ දිනඹ 

ේව ේ් රිිඩධ වමුකහ ව සිිඩේ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ වඹ  රඵහදීභෙ 

 2017ෙ01ෙ21 හේර උඩුභ ශ්රී ලහනහරංහය 

පුයහන ිඩවහයසාහනේල ේඳයවළය කවහ රිිඩධ 

වමුකහ වබහගී්තඹ රඵහදීභෙ 

 නේය්ඳහ ළඩටවනට ඳළමිේනන පිරිට 

ආවහයහඳහන පිසීභ කවහ වමුකහ බටපිරිස ර 

වේඹ්ඹ රඵහදීභෙ 

 2017.01.08 දින ජහතිප මිභහන ේ යකහන 

උ්තඹ කවහ රිිඩධ වමුකහ තුමයයඹ හකන 

ණ්ඩහඹම් රඵහදීභෙ 

 2017 සක්්ත ජහීන්ේ  ේක් දින උේශර 

ව ජහත්ය්ත්ය මුළු ේව ේ් රිිඩධ 

වමුකහ නිේඹ්ජනඹ න ඳරිදි අධීක්න 

නිරධහරි් ඳ්තීමරීභෙ  

 2016ෙ12ෙ04 දින තුමය ත්ය පිටිේල ඳළර 

ේය්ඳනඹ කවහ රිිඩධ වමුකහ ව සිිඩේ 

ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ වහඹ රඵහදීභෙ  

 දිඹභ රිිඩධ වමුකහ ේෞතුමහහයඹ ඉදිීමරීභ 

කවහ අක්ය 10  භූමි ප්රභහනඹක් ේ්ය 

ළී භට ටයුතුම සිදුය ඇතිප අත්ය  ේභභ 

ඉදිීමරීම් ටයුතුම කවහ රුපිඹේ මිලිඹන 650  

මුකරක් ඇසත්ේම්්තුම ත් ය ඇත්ෙ 

   දිඹභ ේෞතුමහහයඹ ඉදිරිීමරීම් ටයුතුම 

කවහ ආයක් අභහත්යහංලඹ භගි් මුකේ ේ් 

ීමරීභ කවහ ළ යනේ අව භළතිපඹ රඵහ ළී භට 

අකහර යහඳෘතිප හයයත්හ ආයක් අභහත්යහංලඹ 

ේත් රඵහ දී ඇත්ෙ 

 

12.2.5 ාන ධ ශිඹං රභූවරුහිං වං යාජයංංංංංංංංංංංංංංංංං

අමුත්ත්හි ග්ධනංඳැමිණීම් 

 ඕසේේලිඹහව  භවේලභහරිස Robin Mudie 

භව්තමිඹ ව ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය 

වමු 2016 ජනහරි භ 11 න දින ඳ්තන රදිෙ  

 ඉයහන ත්හනහඳතිප Mohammad Zaeri Amirani 

භවත්හ ව ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 

2016 ේඳඵයහරි භ 18 න දින ඳ්තන රදිෙ 

 සිඩසටයයර්ත් ආයක් උඳේ්ධල යයනේ 

Christof Gertsch ව ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි 

අත්ය වමු 2016 ේඳඵයහරි භ 25 න දින 

ඳ්තන රදිෙ 

 ඕසේේලිඹහව  භවේලභහරිස Bryce Hutchesson 

භවත්හ ව ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 

2016 භහයයතුම භ 03 න දින ඳ්තන රදිෙ 

 Christian Buhlmann භවත්හ ප්රමු ආයක් 

ප්රතිපඳ්තතිප ඵළදි ජිී හ ළඩමුලුේේ දත් පිරි ව 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 

භහයයතුම    භ 10 න දින ඳ්තන රදිෙ  

 යය ේජ්් ේලත්රහර ආයක් ිඩලස ිඩකයහරේල 

උඳකුරඳතිප රිඹයය අ්ධමියහේ ජ්ත යනසිංව ව 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 

භහයයතුම භ 15 න දින ඳ්තන රදිෙ  

 ඇභරිහ සක්්ත ජනඳකේල 07 න නහිඩ 

ඵරඇිව අනේකන නිරධහරි  මස අ්ධමියහේ Aucoin 

ව ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 

භහයයතුම             භ 28 න දින ඳ්තන රදිෙ 

  හිටපු ේඳලලිසඳතිප ස්ේක් ඉරංේ්් භවත්හ ව 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 

අේප්ර ේ භ 08 න දින ඳ්තන රදිෙ  

 යහජකීඹ ත්හ ම ්න්ධධ වමුකහ ආයක් ප්රධහනි 

ේජනයේ Sommai Kaotira ඇතුමලු 7 ේකේනකුේ් 

භ්ිඩත් නිේඹ්ජිත් පිරි ව ආයක් 

භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 අේප්රේ භ 27 

න දින ඳ්තන රදිෙ 

 ජඳ් ත්හනහඳතිප Kenichi Suganuma ව ආයක් 

භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 භළ ම භ 16 

න දින ඳ්තන රදිෙ  

 ඊශ්රඹේ ආයක් අභහත්යහංලේල ආයක් ටයුතුම 

පිළිඵක උඳේ්ධල ව ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහී  

අත්ය වමු 2016 ජුනි භ 14 න දින ඳ්තන රදිෙ  

 ජඳ් ආයක් උඳේ්ධල Atsuhiro Morore ව 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 

අේ්සතුම භ 18 න දින ඳ්තන රදිෙ  



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  55 
 

 ඉ්දීඹ ේයරහයක් අධයක් ේජනයහේ 

Rajendra Singh PTM  TM ව ආයක් 

භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 අේ්සතුම භ 

19 න දින ඳ්තන රදිෙ  

 ේ්ඳහේ ජහතිප ශිය බඨ ඵරහේල අධයක් 

ේජනයහේ ේම්ජයය ේජනයහේ Ramindra Chetri, ව 

ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 

ඔක්ේත්්ඵයය භ 21 න දින ඳ්තන රදිෙ  

 සිඩසටයයර්ත් ත්හනහඳතිප අතිපරු Heinz Walker 

Nederkoorn භවත්හ ව ආයක් භහණ්ඩලි 

ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 ඔක්ේත්්ඵයය භ 26 න 

දින ඳ්තන රදිෙ  

 භහරදි මේ් ජහතිප ආයක් ඵරහ ප්රධහනි 

ේම්ජයය ේජනයහේ Ahemd Shiyam ව ආයක් 

භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 ේනලළමිඵයය 

භ 07 න දින ඳ්තන රදිෙ 

 ෆීජී යජේල ්න්ධධ වමුකහ ජනයජේල නිේඹ්ජය 

ආඥහඳතිප බ්රිේ ඩිඹයය ේජනයහේ (ආචහයයඹ) Aziz 

Mohammed ව ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය 

වමු 2016 ේනලළමිඵයය භ 16 න දින ඳ්තන 

රදිෙ  

 ඉ්දීඹ නහිඩ වමුකහේේ නහිඩ භහණ්ඩලි ප්රධහනි 

අ්ධමියහේ Sunil Lanba ව ආයක් භහණ්ඩලි 

ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 ේනලළමිඵයය භ 29 න 

දින ඳ්තන රදිෙ 

 

 

 ප්රංල ඒහඵ්ධධ වමුකහේේ නහිඩ භහණ්ඩලි ප්රධහනි 

රිඹයය අ්ධමියහේ Didier Platon ව ආයක් 

භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 2016 ේනලළමිඵයය 

භ 29 න දින ඳ්තන රදිෙ  

 ඳවත් ව් රුණු වහ රිිඩධ වමුකහ 

හභහජි ම්ේ් ළදුම්ර්ත භණ්ඩර ඳ්තය 

අලය නියයේ්ධල ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් 

ඉදිරිඳ්ත ීමරිභට ටයුතුමය ඇත්ෙ 

 රිිඩධ වමුකහ සේේච්ඡහ ඵර ේ නහ්හි 

පු්ධර ම් කවහ  ප්රංලී ඹ ේ හ ඳකක්භ 

ප්රධහනඹ ීමරීභ වහ ක්රභේේකඹක් සය 

ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත යන 

රදිෙ 

 රිිඩධ වමුකහ තුමයයඹ හක ණ්ඩහඹම් වහ 

ංසෘතිප ණ්ඩහඹමි ර ේ ඹ රඵහදී   ේම්දී 

අව භනඹ රයුතුම ප්රතිපඳ්තතිපභඹ ක්රභේේකඹක් 

පිළිේඹර ය ආයක් අභහත්යහංලේල 

අව භළතිපඹ රඵහ්ත අත්ය සභ ක්රභේේකඹ් 

ක්රිඹහට නළංවීභ කවහ රිිඩධ වමුකහ ේත් 

ඉදිරිඳ්ත ය ඇත්ෙ  

 රිිඩධ වමුකහ්හි භහන ම්ඳත් ජහතිප 

ංයයධනඹට ේඹලකහ ළී භ කවහ අව භනඹ 

ර යුතුම ප්රතිපඳ්තතිපභඹ ක්රභේේකඹක් රිිඩධ වමුකහ 

ේජයසඨ නිරධහරී්ේ් ළදුම්ර්ත භණ්ඩරේල 

හයයත්හ ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත 

යන රදිෙ  

 අි හරිර්ත ්න්ධධ වමුකහ නිරධහරී් වහ 

ේව  රඵන ිඩධහඹ දීභනහ රඵහදීභ 

මිඵ්ධේඹ් හයයත්හක් ආයක් 

අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත යන රදීෙ  

 ආයක් ප්රතිපඳ්තතිපඹක් ම්ඳහකන ය ආයක් 

අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත ීමරීභට මලි 

ළරසුම් යන රදීෙ 

  ිඩේ්ධල ඳලසචහ්ත උඳහි  රඵහ්ත රිිඩධ වමුකහ 

ධකය නිරධහරි් ිඩේල ඥරු ේර 

පිළිළී භක් රඵහදීභ වහ රිිඩධ වමුකහ ේජයසඨ 

ධකය නිරධහරි්ේ් ළදුම්ර්ත භණ්ඩර 

හයයත්හ ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත 

යන රදීෙ 

 රිිඩධ වමුකහ ේජයසඨ නිරධහරී් නිේඹ්ජය 

ත්හනහඳතිප (Deputy Ambassador) නිේඹ්ජය 

ේභේවයුම් ප්රධහනි (Deputy Chief of Missions) 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  56 
 

ළනි ත්නතුමරු ර යහජය ත්හ්රි යහජහරි 

ීමරීේභ් අනතුමරු සභ නිශධහරී් ේත් ිඩේ්ධල 

ේ හ ඳකක්භ පිරිනළමීේම් හයයත්හ ආයක් 

අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත යන රදිෙ  

 ක්රිඹහ්ිඩත්ේලදී ත්රසත්හදී ප්රවහයලි් මිඹ ගිඹ 

යනිඩරු්ේ  ඹළේඳ්න්වට 

අභඳ/1982/305 (09) වහ 1982ෙ07ෙ28 දිනළතිප 

අභහත්ය භණ්ඩර ීනයනඹ අව  ඹ අවු 55 

කක්හ ේන ළටුඳ ඹ අවු 60 කක්හ 

ේවීභට ේඹ්ජිත් ේවී ම් හයයත්හ ආයක් 

අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත යන රදීෙ 

 ඳවත් කව් සක් සක් ිඩඹ් වහ භණ්ඩර 

ඳ්තීමරීභ ව අකවස/ේඹ්ජනහ ආයක් 

අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත ීමරීභට නිඹමිත් ඇත්ෙං 
ං 

 දිඹභ ේෞතුමහහයඹ ඉදිරිීමරීමි ටයුතුම කවහ 

රිිඩධ වමුකහ ේජයසඨ නිරධහරි්ේ් ළදුම්ර්ත 

භණ්ඩරඹක් ඳ්ත යන රදිෙ 

 ජහතිප ආයක් ිඩලස ිඩකයහරඹක් සාහපිත් 

ීමරීභ කවහ රුණු රහ ඵළලීභට රිිඩධ වමුකහ 

භණ්ඩරඹක් ඳ්තයන රදීෙ 

 ිඩ ේ්ධල ්න්ධධ වමුකහ හභහජි ම්ේ  

අධයඹන ංචහය ඳවත් කව් ඳරිදි න අත්ය  

සභ ටයුතුම මිඵ්ධීයනඹ ීමරීභඅං ටයුතුම 

යන රදි. 

 ඳීමසත්හ් ජහතිප ආයක් ිඩලස ිඩකයහරේල 

හභහජි ම් 19 ේකේනකුේ් භ්ිඩත් 

අධයඹන ංචහයඹ 2016ෙ04ෙ26 දින ේභභ 

හයයඹහරඹ ේත් ඳළමිේනන රදිෙ  

 ටළ්හනිඹහ ජහතිප ආයක් ිඩකයහරේල 

හභහජි ම් 16 ේකේනකුේ් භ්ිඩත් 

අධයඹන ංචහයඹ 2016ෙ07ෙ01 දින ේභභ 

හයයඹහරඹ ේත් ඳළමිේනන රදිෙ  

 ඉ්දිඹහ ව ශ්රී රංහ ්න්ධධ වමුකහ් අත්ය 

යු්ධධ උඳහඹ ම්ඵ්ධේඹ් වු හචි ඡහක් 

2016 ජලි භ 13 න දින සිට 15 න දින කක්හ 

ඳ්තන රදීෙ  

 භවජන චීන මව ජනයජේල ආයක් ිඩලස 

ිඩකයහරේල (NDU) අධයඹන ංචහය දත් පිරි 

ව ආයක් භහණ්ඩලි ප්රධහනි අත්ය වමු 

2016 ේකළමිඵයය භ 08 න දින ඳ්තන රදිෙ 

 

12.3 ගැඅු ංවාංඅභි ඹෝග 
 

 කළනට OCDS BMICH හි 5 ේලටේහි 

ඳ්තහේන ඹන අත්ය හයයඹහලීඹ ඉඩ ඳවසුත්ම් 

ප්රභහන්ත ේනලවීභ වහ හයයඹ භණ්ඩරඹ වහ 

නහත්ළ් ඳවසුම් ේනලවීභෙ 

 BMICH හි ේන්ත උ්ත ආදිඹ ඳළළ්තේන 

ඵළිඩ් ිඩේ්ධශිඹ ප්රභූරු් ව යහජය අමු්තත්් 

ේජයසඨ වමුකහ ම්ඵ්ධීයන නිරධහරී් (ේ්ධීයඹ 

වහ ිඩේ්ධීයඹ) OCDS භ ම්ඵ්ධීයනඹ වහ 

පුහුණු ළඩටව් ඳළළ්තවීභ සීභහවීභෙ 

 

12.4 ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා  
 

 නහඹ්ත ළඩමුලු රිිඩධ වමුකහ හභහජි ම් කවහ 

ඳ්තහේන ඹහභෙ 

 ඳවත් කව් පුහුණූ ළඩමුලු ආයම්බ ීමරීභෙ 

 ශ්රි රංහ  මඵයය  සිීමයුරිටි ළඩටවන රිිඩධ 

වමුකහ නිරධහරී් 40 ක් කවහ ඳළ්තවීභෙ 

 රිිඩධ වමුකහ හ්ත්හ නිරධහරී් 30 ේකේනකු 

කවහ කළව ම් ම්භහනඹ නමි් ිඩේල  

ළඩටවනක් ංිඩධහනඹ ීමරීභෙ 

 ආඳකහ රභනහයන ආඹත්නඹ භ 

ම්ඵ්ධත්හේඹ් රිිඩධ වමුකහ නිරධහරී් 50 

ේකේනකු කවහ ේෞය ක්ේ ත්රේල ආඳකහ 

රභනහයනඹ කවහ ළඩටවනක් 

ඳළළ්තවීභෙ 

 Orientation Module for New Defence 

Attachés and Civil Servants Involed in 

International Relations ේභභ ය 

අහනේලදි ඳළළ්තවීභෙ  

 ජහතිප/ යහජය උ්ත අසාහ රදී අළසි 

ටයුතුම ම්ඵ්ි යනඹ ීමරීභෙ 

 ආයක් අභහත්යහංල අව භළතිපඹ භත් සිිඩේ 

ඳරිඳහරන නිතිපඹ වහ හභඹ ඳ්තහළී භ කවහ 

වේඹ්ඹ රඵහදීභෙ 

 ළඩ යය ජන ව ේන්ත වදිසි අසාහ් රදී 

ඇළසි මිනිස ඵරඹ ිඩිඩධ ආඹත්නඹ් ේත් 

රඵහදීභෙ 

 ජහතිප ආයක් ේෞතුමහහයේල ටයුතුම 

ඉදිරිඹට ඳ්තහ ේන ඹහභෙ 

 ිඩේ්ධීයඹ ප්රභූරු් ත්හනහඳතිපරු් ව ිඩේ්ධීයඹ 

වමුකහ නිේඹ්ජිත් ම්ේ  ශ්රී රංහ ංචහයඹ් ව 

රිිඩධ වමුකහ අත්ය හච්ජහ ම්ඵ්ධීයනඹ 

ීමරීභෙ 

 ජහතිප ේඩංගු භයයධන යහඳහයඹ කවහ රිිඩධ 

වමුකහ ව ම්ඵ්ධීයනඹ ීමරීභෙ 

 ජහතිප ආඳකහ් භළඩඳළළ්තවීභ කවහ 

ළඩටව් ංිඩධහනඹ ීමරීභෙ 

 ේන්ත යටේ භ වමුකහ වේඹ්ඹ දියුණූ 

ීමරීභ කවහ භහණ්ඩලි හච්ජහ ඳළළ්තවීභ 
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        ඇමුණුභ 'අ'  

ිඩඹකම් ිඩසත්ය හයයාහ - 2016.12.31 දින කක්හ 

ළඹ ීයයයඹ  
(අ) 

ැඹ ාන්ත්යඹ 
(ත  

2016ංරිඳාදනඹ  
(ඇ  

2016 අභත්ය 
රිඳාදනඹ  

(ඈ  

මු. ය.ං66 
භාරුංකිරීභ  

(ඉ  

මුප රිඳාදනඹ 
(ඊං ං=ංිඇ ං+ංිඈ ං+ං

ිඉ  

ානඹදභ   
(2016.08.31)  

(උ  

ානඹදභ   
(2016.09.01 දිනංසිඅ 
2016.12.31 දක්ා    

(උ්ර  

මුපංානඹදභ  
(එ ං=ංිඋ ං+ං

ිඋ්ර   

රිඳාදන ඉිරිඹ      
(ඒ ං=ංිඊ ං+ංිඑ   

පුනයහයයත්න ිඩඹකම් 

භ් ිඩඹකම්                   

103-01-07-1102 භ් ිඩඹකම් (සේත්ය) 3,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 3,072,426.00 1,486,771.00 4,559,197.00 2,440,803.00 

ළඳයීම්                 

103-01-07-1201 ලිපි ්රය වහ හයයඹහලීඹ 
අලයත්හ 

3,000,000.00   (500,000.00) 2,500,000.00 1,269,829.00 1,149,585.44 2,419,414.44 80,585.56 

103-01-07-1202 ඉ්ධන 10,000,000.00   (1,425,000.00) 8,575,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 7,000,000.00 1,575,000.00 

103-01-07-1205 ේන්ත 3,650,000.00   600,000.00  4,250,000.00 3,010,912.59 1,177,753.72 4,188,666.31 61,333.69 

නඩ්තතුම ිඩඹකම්                 

103-01-07-1301 හවන  6,300,000.00   (1,000,000.00) 5,300,000.00 1,717,904.79 3,082,095.21 4,800,000.00 500,000.00 

103-01-07-1302 ඹ්ත්ර වහ ඹ්ේත්ර්ඳයන  200,000.00   225,000.00  425,000.00 68,472.51 236,694.50 305,167.01 119,832.99 

103-01-07-1303 ේලඩනළගිලි ඉදිීමරීම් වහ 
නඩ්තතුම 

100,000.00     100,000.00 35,040.00 49,255.05 84,295.05 15,704.95 

ේ හ ිඩඹකම්                 

103-01-07-1401 ප්රහවන  500,000.00   25,000.00 525,000.00 231,450.00 201,130.00 432,580.00 92,420.00 

103-01-07-1402 ත්ළඳළේ වහ ිඩදුලි ්ේ්ධල 2,500,000.00     2,500,000.00 1,451,404.14 921,766.10 2,373,170.24 126,829.76 

103-01-07-1403 ජර/ිඩදුලි 6,200,000.00   (25,000.00) 6,175,000.00 3,704,739.26 1,752,871.65 5,457,610.91 717,389.09 

103-01-07-1404 ේලඩනළගිලි  කුලී වහ ඳශහ්ත 
ඳහරන ආඹත්න ඵදු 

31,200,000.00 7,200,000.00   38,400,000.00 2,597,900.98 35,539,135.82 38,137,036.80 262,963.20 

103-01-07-1405 ේන්ත 500,000.00     500,000.00 377,891.73 89,862.76 467,754.49 32,245.51 

පුනයහයයත්න ිඩඹකම් 40,900,000.00 10,200,000.00 (1,100,000.00) 76,250,000.00 21,537,971.00 48,686,921.25 70,224,892.25 6,025,107.75 

මර ධන ිඩඹකම් 

පුනරු්තාහඳන වහ ළඩිදියුණු ීමරීම් 

103-01-07-2002 ඹ්ත්ර වහ ඹ්ේත්ර්ඳයන 60,000.00     60,000.00 13,500.00 33,200.00 46,700.00 13,300.00 

103-01-07-2003 හවන 800,000.00     800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 

මර ධන ිඩඹකම්                 

103-01-07-2102 ෘව බහණ්ඩ වහ හයයඹහලීඹ 
උඳයන 

500,000.00   1,100,000.00 1,600,000.00 281,782.50 1,312,239.55 1,594,022.05 5,977.95 

103-01-07-2103 ඹ්ත්ර වහ ඹ්ේත්ර්ඳයන 500,000.00     500,000.00 470,404.61 23,070.00 493,474.61 6,525.39 

103-01-07-2401 භහණ්ඩලි පුහුණු 2,000,000.00     2,000,000.00 599,599.91 1,097,930.71 1,697,530.62 302,469.38 

  මරධන එකතු 3,860,000.00 0.00 1,100,000.00 4,960,000.00 1,365,287.02 3,266,440.26 4,631,727.28 328,272.72 

  මුප එකතු 44,760,000.00 10,200,000.00 0.00 81,210,000.00 22,903,258.02 51,953,361.51 74,856,619.53 6,353,380.47 

12ෙ3ගු:2016.12.31දිනටමුරයප්රතිපඹ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අභාත්යංලඹඅං

අබදඵධ ධං 

තඹත්නඹහි ප  

රගිඹ 
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13.ං යශංතයක්කං දඳාර්ත් ම්හිතු 
 

13.1ංභා රෝචනඹං  
  

2009 අං 41 කයන ේයශහයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

ඳනත්ට අව  2009 ජුලි 19 න දින ේයශහයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම සාහපිත් යන රක අත්ය  හයේලදී 

ී තිපඹ ඵරහ්තභ යන ආඹත්නඹක් ේර ශ්රී රංහ 

ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම දි මනට අඹ්ත 

මුහුක ආයක්හ ීමරීේම් ජහතිප ලේඹ් ඉත්හ ළක්ත 

හයයඹබහයඹක් සිදු යව  රඵ මෙ 1979 අං 15 කයන 

අඳයහධ ිඩි  ිඩධහන ංග්රව ඳනත් අව  ශ්රී  රංහ ේයශ 

ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේහි ෆභ නිරධහරිේඹකුභ 

හභ නිරධහරිේඹකු ේේෙ ශ්රී රංහට අඹ්ත මු්රීඹ 

ශහඳ ව මුහුදු ශහඳඹ  ේනෞහ වහ ඹහත්රහ ේ්දිසි 

ීමරීභ  අ්තඅඩංගුට ළී භ ව ී තිප ිඩේය්ධී ක්රිඹහර 

නියත් න පු්ධර ම් අ්තඅඩංගුට ළී භ කවහ ශ්රී 

රංහ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම ඵරහ්තභ 

ය ඇත්ෙ සේ භ ළයදිරු්ට ිඩරු්ධධ 

යසාහව කර වහ ී ත්යහව කර ක්රිඹහභහයය ළී භට 

ේභභ ආඹත්නඹට ඵරඹ ඇත්ෙ 

 

13.2 2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 
 

13.2.1ංැඳයුම්ංවාං ේාංඅංලඹ  

 

ේයශහයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් රඵහදි ඇතිප 

ප්රහ ධන ව පුනයහයයත්න ප්රතිපඳහකන පිළිඵ ිඩසත්ය 

ඇමුණුභ “අ" හි කව්ය ඇත්ෙ 

  

13.2.2ංපුධ ගරංවාංඳරිඳාරනංඅංලඹ 

   

අධයක් පු්ධර වහ ඳරිඳහරන ිඩසි් සිදුය ඇතිප 

හයයඹඹ් පිළිඵක ිඩසත්ය ඇමුණුභ “ආ” හි කව්ය 

ඇතිප අත්ය  ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 

ආඹත්න ිඩහිදි ඇතිප ආහයඹ ඇමුණුභ “ඇ” හි කව් 

ඳරිදි ේේෙ 

 

13.2.3ං භ වයුම්ංකඅයුතු 
 

13.2.3.1ංජිානත්ායක්කං භ වයුම් 

2016 යයඹ ආයම්බ න ිඩට ේයශහයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම භගි් සාහපිත් ජිිඩත්හයක් මුය කුටි 

11 ඳළතිප අත්ය  මුරිඹ ඳරිය ආයක්න අි හරිේල 

මුරයභඹ කහඹ්තඹ ඇතිප උනටුන ව 

ේභලයේලේර ේයශ ීනයඹ්හි ජිිඩත්හයක් මුයකුටි 

02 ක් ඉදිය පිළිේලි් 2016 ජුනි භ 24 න දින ව 

ජුලි  භ  29  න  දින  ේභේවයුම් ටයුතුම  ක්රිඹහ්තභ  

යන  රදිෙ  ඒ  අව   යයත්භහනඹ න  ිඩට 

ේයශහයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම භගි් ජිිඩත්හයක් 

මුය කුටි 13  ජිිඩත්හයක් ේභේවයුම් ටයුතුම 

සිදුයව  රඵ මෙ 

  

2016  යය ේල  අනතුමයට ඳ්ත ජීිඩත් 250 ක් ේේයහව  

රළුද අත්ය ඉ් 132 ක් ිඩේ්ධශි ම් ිඩඹෙ ඒ පිළිඵක 

ිඩසත්ය ඇමුණුභ “ඈ” හි කව් ේේෙ  

 

13.2.3.2ංීිංාන යෝධීංක්රිඹාංැශැක්මභංවාංසිදුකයබදං

රැබුං යශංත ේක්ණං භ වයුම් 

දි මන ටහ ඇතිප ජර ීනයේල සිදුන සිඹලුභ ී තිප 

ිඩේය්ි  ක්රිඹහ් ළරළක්වීභ කවහ ශ්රී රංහ ේයශ 

ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේහි ඇතිප සිඹළුභ ඹහත්රහ 

ේඹලකව  රඵන අත්යෙ ඉ් ේේ ප්රවහය මුය ඹහත්රහ 

(FPB) ව  ේයශඵඩ මුය ඹහත්රහ අටක් උතුමය ිඩධහනඹට 

අව යුක්ත් ේභේවයුම් ටයුතුම සිදු ය ම. ඉතිපරි  මුය 

ඹහත්රහ ඵටහිය ව කකේණ් ේත්්යහ්ත ි ය යහඹ්ර 

යහජහරි්හි ේඹලකහ ඇතිප අත්ය  ත්ේභසු් නළයඹීේම් 

ටයුතුම සිදුයන ඹහත්රහ නිරික්නඹට ක ේඹලකව  

රඵ මෙ (මිරිස ධීය යහඹ තුමර)  දි මන ටහ ඹහත්රහ 

අව යුක්ත් ය ඇතිප ආහයඹ ඇමුණුභ „ඉ‟ තුමර කව් 

ය ඇත්ෙ 

 

13.2.3.3ං ීිං ාන යෝධී,ං අක්රභත්,ං ාර්ථාං  නොනං

භසුහිංභැරීම්ංනිරීක්ණඹ 

ඳවත් කව් ධීය යහඹ්හි ඇතිප ධීය ඹහත්රහ භසු් 

ඇේලිේම් ටයුතුම කවහ පිට ඹහේම්දි ව නළත් 

හයඹට ඇතුමළු ිඩේම්දි සභ ඹහත්රහ් ඳරික්හට 

රක්යව  රළේේෙ සහිදි සභ ඹහත්රහ පිට්තිඩේම්දි ඹම් ීමසි 

නිතිප ිඩේය්ි  ධීය උඳහං තිපේේක ඹ්න ඳරික්හ යන 

අත්යෙ නළත් යහඹට ඳළමිිවේම්දි ඔවු් ිඩසි් 

අේරහේන ඇතිප භ්තය ම් ඳරික්හ ීමරිභ සිදුය මෙ 

 දික්ඕිඩට      

 ේේරුර 

 අම්ඵර්ේලඩ 

 හික්ඩු 

 මිරිස 

 ේකේ්කය 

 ්කය 

 නිේළේර 

 කුඩහළේර 

 වම්ඵ්ේත්ලට 

 ඔළුිඩේ 

 හේර 

 ත්ංේර 

 ේලඩ් ේේ (රිකුනහභරඹ) 

 මීමු   
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13.2.3.4ංභවජනත්ාංදැණුත්ංකිරී ම්ංැඩංඅවහි  

ේයශ ීනයේල ජී්තන ජනත්හ කළව ්ත ීමරීේම් ළඩ 

ටව් යයඹ ආයම්බේල සිට ේම් කක්හ ක්රභහව කර 

සිදුයව  රළේේෙ සභ ළඩ ටව් ඳවත් කව් භහත්ෘහ 

ඹටේ්ත සිදු යන රදිෙ  

 මුහුේ්ධදී ජීිඩත් ආයක්හ 

 මු්ර දනඹ ළශළක්වීභ ව මුරිඹ ඳරිය 

ආයක්නඹ   

 ේයශ ආයක්නඹ 

 ජීිඩත් ේේයහළී ම් ම්ඵ්ධ 

 ේයශ පිරිසිදු ීමරීේම් ළඩටව් 

 ී තිප ිඩේය්ධී භසු් භළරීභ ළරළක්වීභ කවහ 

ධීය ප්රජහ කළව ්ත ීමරීභ 

 ේයශ ආයක් කත් ලහ සිටුවීභ 

 

13.2.3.5ං ෝදිසිංවං ේයාගැී ම්ං භ වයුම් 

ේභභ ආඹත්නඹ තුම ඇතිප ම්ඳ්ත ශ්රී රංහ නහිඩ 

වමුකහ ව ේඳලලීසිඹ ිඩසි් සිදුයන ේ්දිසි ීමරීම් ව 

ේේයහළී ම් ටයුතුම රට ේඹලකහව  රඵ මෙ  

 

13.2.3.6ංීිඹංඵරාත්භකංකිරී ම්ං භ වයුම්  

ශ්රී රංහ ජර ීනයඹ තුමර ී තිපඹ ඵරහ්තභ ීමරීේම් 

ේභේවයුම් සිදු යව  රළුද අත්ය  අේනකු්ත ී තිපඹ 

ඵරහ්තභ ීමරීේම් ංිඩධහන ව යහජය ආඹත්නරට 

ී තිපඹ ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ කවහ වේඹ්ඹ රඵහදීභ සිදු 

යව  රළේේෙ ත්ක  ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම  නහිඩ වමුකහ ව ඉ්දිඹහව  

ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේභ්තුම භ සක් 

ඉ්දිඹහව  වහ ශ්රී රහංීම ධීය ම් ේඳයරහ සිඹයටට 

ඹළවීභ ව නළත් සිඹයටට ේ්හ ළනිේම් ේභේවයුම් 

සිදු යව  රළේේෙ ඒ පිළිඵක ිඩසත්ය ඳවත් කව් ඳරිදි 

ේේෙ  

 ඉ්දිඹහව  ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

ිඩසි් ේභයටට සන රක ශ්රී රහංීම ි ය ම් 

ංයහ –  09 

 ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම ිඩසි්  

ඉ්දිඹහව  ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් 

බහය ේකන රක ඉ්දිඹහව  ධීය ම් ංයහ – 333 

සහි ංයහ්තභ ිඩලසේේනඹ ඳවත් ප්රසාහයඹ 

භගි් කක්හ ඇත්ෙ  

 

 

 

 

 

 

13.1.ප්රසාහයඹ:ේලඹහළී ේම් වහ මුකහළී ේම් ේභේවයුම් 

13.2.3.7ංමුද්රීඹංඳරියංතයක්ණඹ  

ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේහි ේත්ේ 

හ්දුවීමි ප්රථිචහය කක්න ණ්ඩහඹභ ිඩසි් ඳවත් 

කව් සාහනර සිදුවු ේත්ේ හ්දුවීම් අසාහ 

හයයා ශභනහයනඹ යන රදිෙ  

 අකුරැස නයේලදි නිේරහ ට සිදුවු ේත්ේ 

හ්දු - 2016 ජනහරි භ 25 න දින 

 මිරිස ි ය යහඹ තුමර- 2016 භළ ම භ 05 න දින 

 වම්ඵ්ේත්ලට ධීය යහඹතුමර - 2016 අේ්සතුම භ 

10 න දින 

 

13.2.3.8ං ගංතුරිහිං ානඳත්අං ඳත්ං ජනත්ාං දවාං

උඳකායංකිරිභං 

ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 

අධයක් ජනයහේ තුමභහේ  උඳේකස ඳරිදි 2016 භළ ම 
භ 18,19 වහ 20 ඹන දිනර ඳළතිප අඹවඳ්ත 

හරගුනඹ ව ංතුමය ේව තුමේ් ිඩඳත්ට ඳ්ත 

ජනත්හ ඵහුර සිටි ේලේශල්නහ   යඹභ  

භේහන  ළරිවමුේර  අංේලඩ ඹන ප්රේ්ධලර ශ්රී   

රංහ ේයශ ආයක් නිශධහරි් ව නහිඩ ම් 

ිඩසි් ංතුමයට සියවී නිහර රැදි සිටි සිිඩේ 

පු්ධර ම් සභ සාහන ලි් ආයක් කත් සාහන ේත් 

රැේන ඹහභ නිහ ජිිඩත් ිඩලහර නනක්  ේේයහ 

ළනිභට වළීම ිඩඹෙෙ ත්ක  සභ පු්ධර ම් වට  

ආවහයඳහන ේඵකහ වළරිභ ඇතුමළු අත්යලය සුබහධන 

ටයුතුම  කවහ වේඹ්ඹ රඵහේකන රදිෙ 
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13.2.3.9ංබුධ ධිංඅංල අංකාර්ඹබායඹං 

 

ේයශ ආයක් ුද්ධි  අංල නිශධහරි් ව නහිඩ ම් ඳඹන රක ිඩලසහකහ ම ුද්ධි  ේත්ලයතුමරු භත් ඒ ඒ ප්රේ්ධලර 

ේඳලලිසිඹ ව ිඩේල  හයයඹඹ ඵරහඹ භ මිඵ්ධිඩ ඳවත් කව්   අ්ත අඩංගුට ළනිභට වළීම ිඩඹෙ  
 

අබදං

අං

කඹ 

දිනඹ ර්ගඹ ්ථානඹ ගත්ංක්රිඹාංභාර්ගඹ 

01  
2016.01.19 

පු්ධර ම් - 01 
ේ්ධශිඹ ංජහ - ීමේර් 8.335 

 
ේකමයළ 

ිඩේල  හයයඹඹ ඵරහඹ  ේකමයළ 

 
02 

 
2016.03.08 
 

 
පු්ධර ම් - 03 ංජහ  -  ග්රෆම් 05 

 
දික්ඕිඩට 
යහඹ 

්තත්ර ේඳලලිසිඹට බහය දිභ 

03  
2016.03.28 

පු්ධර ම්    - 01 
ේ්ධශිඹ ංජහ  -  ග්රෆම් 250 

 
ේේරුර 

ළුත්ය ේඳලලිසිඹට බහය දිභ 

04  
2016.04.03 

පු්ධර ම්    - 01 
ේ්ධශිඹ ංජහ - ීමේර් 01 

 

 
ය්මිිවත්ළ්න 

ේකමයළ ේඳලලිසිඹට බහය දිභ 

05  
2016.04.27 

පු්ධර ම්  - 01  
්ත ේලටස 

 
ත්යභ 

ඹහර නජිිඩ ේකඳහයයත්ේම්්තුමට බහය දිභ 

06  
 
2016.06.08 

පු්ධරඹ්  - 03 
ංජහේව ්  - 02 (සක් අක්ය 0.25) 
ංජහ ඳළර   - 9000 

 
ත්නභේිඩර 

ිඩේල  හයයඹඹ ඵරහඹ ත්යභ 

07  
2016.06.10 

පු්ධරඹ්   - 03  
ේක්යශ ංජහ -ීමේර් 02 

 
ේලශම 

ේලශම භ්ත්රය හයයඹහංලඹ ේත් බහය දිභ 

08  
2016.06.14 

පු්ධරඹ්  - 03 
ේ්ධශිඹ ංජහ  - ීමේර් ග්රෆමි 9. 65 

 
ළේරහඹ 

ිඩේල  හයයඹඹ ඵරහඹ ත්යභ 

09  
2016.07.04 

පු්ධරඹ්  - 02 
ංජහ ේව ් - 01 
ංජහ ඳළර   - 300 

 
ත්නභේිඩර 

වම්ේේමු ේඳලලිස සාහනඹට බහය දිභ 

10  
2016.07.21 

පු්ධර ම්  - 01 
ප්රළඵලි්   - මිලිග්රෆමි 75 
ඖධ යේ - 11 

 
ළලිභ 

භහත්ය ඖධ වහ ආවහය ඳරික් ේත් බය 
දිභ 

11  
2016.07.26 

  පු්ධරඹ්  - 03 
ේක්යශ ංජහ - ීමේර් 04 

 
ේලශම 

ිඩේල  හයයඹඹ ඵරහඹ ේ්නේව න 

12  
2016.08.03 

පු්ධරඹ්  - 01 
ේක්යශ ංජහ - ග්රෆම් 500 

 
භහත්ය 

භහත්ය ේඳලලිස සාහනඹට බහය දිභ 

13  
2016.08.05 

පු්ධර ම් - 01 
අගිේ  -  ීමේර් 915 

 
 

 
ේකමයළ 

නංයක්න ේකඳහයයත්ේම්්තුම 
ලුණුම්ේේවය ේත් බහය දිභ 

14  
2016.08.28 

පු්ධර ම් - 01 
ේක්යශ ංජහ -   ග්රෆමි 50 

 
අහුංේර 

අහුංේර ේඳලලිස සාහනඹට බහය දිභ 

 
15 

 
2016.09.19 

ේටලේභේ්ට් දුමිළටි  නනි්  - 
960 
ප්රඩි නනි් -200 

 

 
ේේරුර 

ිඩේල  හයයඹඹ ඵරහඹ ළලිඳළ්න 

 
16 

 
2016.09.29 

පු්ධර ම්   - 01 
ේ්ධශිඹ ංජහ  - ීමේර් 2.5 

 
හුංභ 

හුංභ ේඳලලිස සාහනඹට බහය දිභ 

 
17 

 
2016.10.03 

පු්ධර ම් - 01 
ේ්ධශිඹ ංජහ -  ීමේර් 04 

 

 
ත්නභේිඩර 

ත්නභේිඩර ේඳලලිස සාහනඹට බහය දිභ 

 
18 

 
2016.10.04 

පු්ධර ම් - 01 
ේ්ධශිඹ ංජහ - ීමේර් 02 

 
ඵරවරු 

ේලසර්ක ේඳලලිස සාහනඹට බහය දිභ 

 
19 

 
2016.10.09 

පු්ධර ම් - 01 
ේ්ධශිඹ ංජහ - ීමේර් 03 

 
ඌ කුඩහඔඹ 

ත්නභේිඩර ේඳලලිස සාහනඹට බහය දිභ 

 
20 

 
2016.10.25 

පු්ධර ම් - 02 
මු භස  - ීමේර් 101 

 

 
ත්නභේිඩර 

නජිිඩ ේකඳහයයත්ේම්්තුම (ත්නභේිඩර) 
ේත් බහය දිභ 
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25 

 
 
2016.03.04 

ලිඹහඳදිංචි  ේනලශ ම්පුයයන ඩිංගි 
ඹහත්රහ   - 01  
ේඩි ේඵේව්ත - ග්රෆමි 800  
චහජයය  -  ග්රෆමි 680  
භහළු ීමේර්     - 11.04 

 

අහුංගල්ර ධියංඳරික්කංඅහුංගල්ර 

26  
2016.05.16 

පු්ධරේඹ්  - 01 
ේලටන තුමක්කු - 01 

ීමරි්ක ත්යභ ේඳලලිස ිඩේල  යයඹඹ ඵරහඹට 
බහය දිභ 

13ෙ1 ගු: ත්වනම් භ්ත්රය ව ේන්ත කෆ අ්තඅඩංගුට ළනිම්  

 

 
21 

 
2016.11.02 

පු්ධර ම් - 01 
ේටලේ භේ්ට් සියේ ඵණ්ඩේ - 06 

 
ේේරුර 

ිඩේල  හයයඹඹ ඵරහඹ ළලිඳළ්න 

 
22 

 
2016.11.11 

පු්ධර ම් - 01 
ේටලේ භේ්ට් සියේ -  ඵණ්ඩේ 07 
ඩිස් සියේ -  ඳළේ 07 

 
 
ේේරුර 

ිඩේල  හයයඹඹ ඵරහඹ අළු්තභ 

 
 

23 

 
 
2016.11.19 

පු්ධර ම් - 01 
ඵෂුයය - මිලිග්රෆම් 3520  
ේක්යශ ංජහ - මිලිග්රෆම් 300  
රළභේඩ්ේ ේඳතිප - 30 

 

 
 
තිපසභවහයහභ 

ිඩේල  හයයඹඹ ඵරහඹ ත්යභ 

 
24 

 
2016.12.30 

පු්ධර ම් -  01 
ේ්ධශිඹ ංජහ - ග්රෆම් 05  

 

්තත්ර ්තත්ර ේඳලලිසිඹට බහය දිභ 

ගිනිංඅි2 ංපුපුපුපුයණංද්රයංඅත්අඩංගුඅංගැනිම් 

අබදං

අං

ක

ඹ 

දිනඹ පුධ ගරඹහිංවාංර්ගඹ ්ථානඹ ගත්ංක්රිඹාංභාර්ගඹ 

01 2016.02.29 පු්ධර ම් -01 
ේඳලීමරිසේ් - ෆමි 300  

භහත්ය ි ය ඳරික් (භහත්ය) ේත් බහය දී 
ඇත් 

02 2016.04.01 පු්ධරේඹ් - 05 
ේභ්ය භහළු - ීමේර් 100 

මිරිස ි ය ඳරික් (මිරිස) ේත් බහය දී 
ඇත් 

03 2016.04.20 පු්ධරේඹ් - 06 
ේභ්ය යර - ීමේර් 12 

දික්ඕිඩට ි යඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය දී 
ඇත් 

04 2016.04.25 ේභ්ය භහළු - 52 දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

05 2016.05.01 පු්ධර ම් - 08 
ීමමිදුමි උඳයන භ 
අේරන රක ේඳලීමරිස් 
නනි් - 59 

ඹහර තිපසභවහයහභ ේඳලලිසිඹට බහය දිභ 

06 2016.06.01 ි ය ම්   -  02  
භහළු කළේ  -  08 

ේේදුරු තුමඩු වහහය ි ය අධයක් (ඹහඳනඹ) 
ේත් බහය දී ඇත් 

07 2016.06.09 ි ය ම් - 01 
භහළු කළේ - 02 

ේත්ල්ඩභනහරු වහහය ි ය අධයක් (ඹහඳනඹ) 
ේත් බහය දී ඇත් 

08 2016.06.14 ි ය ම් - 02 
භහළු කළේ - 02 

මුේ් ම වහහය ි ය අධයක් (ඹහඳනඹ) 
ේත් බහය දී ඇත් 

09 2016.06.22 ි ය ම් - 01 
භහළු කළේ - 02 

ේත්ල්ඩභනරු වහහය ි ය අධයක් (ඹහඳනඹ) 
ේත් බහය දී ඇත් 

10 2016.07.06 ේභ්යයේ - ග්රෆම් 500 දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

11 2016.07.14 පු්ධරඹ   - 01  
ේභ්ය යර - ීමේර් 03 

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

12 2016.07.15 ි ය ම් - 02 
භහළු කළේ - 03 

ේේදුරුතුමඩු වහහය ි ය අධයක් (ඹහඳනඹ) 
ේත් බහය දී ඇත් 

13 2016.07.19 පු්ධරේඹ් - 01 
ේභ්ය යේ - ීමේර් 1.5 

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික්(දික්ඕිඩට) ේත් බහය දී 
ඇත් 

14 2016.08.04 පු්ධරේඹ්  - 06 දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  62 
 

13ෙ2 ගු: ත්වනම් ි ය යයභහ්ත්ේලදි අ්තඅඩංගුට ්නහ රක ්රයඹ්  

 

13.2.3.10ංාන ධ ලංනි ඹෝජිත්යිහිංභගංඵදත්ාංං 

ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම භගි් 

ේර්ඹ පුයහ ඇතිප ප්රධහන ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම ව ආඹත්න භ සනම්, 

ඔසේේලිඹහව  ේ්ධල සීභහ ආයක් ඵරහඹ  ඉ්දිඹහව  

ේයශ ආයක්  ජඳ් ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම  ඇභරිහව  ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම ළනි ිඩේ්ධශිඹ ආඹත්න  භ 

ධනහ්තභ ඵකත්හ  ඳ්තහ ව  රළේේෙ සභ නිහ 

ිඩේ්ධල ම්ඵ්ධත්හ තුමලි් ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමට ශහපීඹ ව ේ්ලීඹ මු්ර 

වේඹ්ගිත්හ ිඩිඩධ ආහයේඹ් ළඩිදියුණු යළී භට 

අසාහ රළීම ඇත්ෙ 

 ශ්රී රංහ තුමර සිදුන ේත්ේ ්දුිඩමි ඳහරනඹ 

ීමරිභ කවහ අං මිපුයයන ේත්ේ ිඩසිරිභ කවහ 

ප්රථිචහය කළක්ිඩේම් ණ්ඩහඹභක්  යහිීමරිභ කවහ 

ජඳහන ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ ිඩසි් 

වේඹ්ඹ රඵහ ේකන රදිෙ 

 ජඳහන ේයශහයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 

නිේඹ්ජය අධයක් ජනයහේ න  මස අ්ධමියහේ 

හිේය්යුීම නහේන් නිර ංචහයඹක් කවහ 2016 

ජනහරි භ 26 න දින ේයශහයක් 

මුශසාහනඹට ඳළම්ේනන රදිෙ 

 ඉ්දීඹ ේයශ ආයක් ඵශහේල අධයක් 

ජනයහේ න යහේව්්ර සිං 2016 අේ්සතුම භ  16 

සිට 20 න දින කක්හ හරඹ තුමර ශ්රී රංහේේ නිර 

ංචහයඹක් සිදුයන රදිෙ සභ හරඹ තුමරදි ශ්රි රංහ 

ේයශ ආයක් මුරසාහනඹට ඳළමින සහි ඉදිය 

තිපුද ප්රධහන ේභේවයුමි භළදිරිඹ ව දුයාන වහ 

ක්තත් හුභහරු භධයසාහනඹ ිඩෘත් යන රදිෙ ත්ක  

භේවයුම් භළදිරිඹට අලය උඳයන රඵහදිභට ක 

ඔහුේ  ඇතිප ළභළ්තත් ප්රහල යන රදිෙ  

 ඉ්දිඹහව  ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 

අනේකන නිශධහරි  නිේඹ්ජය ඳරික් ජනයහේ 

අනහ්ඩි ප්රහස ඵළේඩ්රහ නිශ ංචහයඹක් කවහ 

“අ මසිජිසස භය්ත” නළභතිප ඉ්දිඹ ේනෞහේ් 

ේභයටට ඳළමිිව අත්ය  2016 අේ්සතුම භ 18 න 

දින ේයශහයක් මුශසාහනඹට ඳළම්ේනන රදිෙ 

ේභ්යහ යර - ීමේර් 
54 

දී ඇත් 

15 2016.09.11 පු්ධරේඹ් - 06 
ේභ්ය යර ීමේර්  - 50.2 

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

16 2016.09.22 පු්ධරේඹ් - 06 
ේභ්ය යර - ීමේර් 03 
ේභලය යේ    -   ග්රෆමි 700  

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

17 2016.10.19 පු්ධර ම් -01 
ේඳලීමරිසේ් - 1.9 ෆමි 

ඵරපිටිඹ ි ය ඳරික් (හේර) ේත් බහය දී 
ඇත් 

18 2016.10.27 පු්ධර ම් - 01 
ේඳලීමරිසේ්ීමේර්      02 

මිරිස ි ය ඳරික් (ළලිමිේේ) ේත් 
බහය දී ඇත් 

19 2016.10.30 
 

පු්ධරේඹ් - 06 
ේභ්ය යර ීමේර් -57.08 

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

20 2016.10.31 පු්ධරේඹ් - 06 
ඩිංගි ඹහත්රහ -  02 
භහළු ේනටි -  02  
ේඳලීමරිසේ් - ීමේර් 150 

ඹහර ි ය ඳරික් (ීමරි්ක) ේත් බහය දී 
ඇත් 

21 2016.11.02 පු්ධර ම් -04 
ේඳලීමරිසේ් ය්තත්ය හිත් -  
62 

ුද්කර ි ය ඳරික් (වමිඵ්ේත්ලට) ේත් 
බහය දී ඇත් 

22 2016.11.05 පු්ධරේඹ් - 01 
ේභ්ය යර - ීමේර් 56.03 

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

23 2016.11.05 පු්ධරේඹ් - 06 
ේභ්යයර - ීමේර් 39.04 

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

24 2016.11.14 පු්ධරේඹ් - 01 
ේභ්ය යර  - ීමේර් 1.45 

දික්ඕිඩට ි යඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය දී 
ඇත් 

25 2016.11.19 පු්ධරේඹ් - 07 
ේභ්ය යර - ීමේර් 68.45 
යේ  -  ීමේර් 4.250 

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

26 2016.11.21 පු්ධරේඹ් - 7 
ේභ්ය යර  - ීමේර් 38 
යේ - ීමේර් 1.460 

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 

27 2016.12.13 පු්ධරේඹ් - 6 
ේභ්ය යර  - ීමේර් 73.7 
යේ  -  ීමේර් 03 

දික්ඕිඩට ි ය ඳරික් (දික්ඕිඩට) ේත් බහය 
දී ඇත් 
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 ඵංරහේ්ධල ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 

නිේඹ්ජය අධයක් ජනයහේ ේලභේක්රු ඹවසඹහ 

ේඩ් ව සයට ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ ේනෞහ ේකක් න  යසිජිසස 

“ේ ඩි නසරුේ” ව  යසිජිසස “ත්වජුි ්”  ඹන 

ේනෞහ ේකේක් අනේකන නිශධහරි් න පිත්හ් 

ේභලේවලභඩි ේේහුදි් වහ පිත්හ් ේභලේවලභඩ් 

වහ් ත්රිීමයු්ත භ ේභයටට ඳළමිිව අත්ය  2016 

ඔක්ේත්්ම්ඵයය භ 25 න දින ේයශහයක් 

මුශසාහනඹට ඳළම්ේනන රදිෙ 

  ේ්භහලිඹහ හයයඹහධ ිඩභයයලන ණ්ඩහඹේම් 

ව ජඳ් මුරිඹ ආ්තභහයක් ඵරහේල නහඹ 

ේලභහණ්ඩයය භහේන් නනිසි සයට මුරිඹ 

ආ්තභහයක් ඵරහඹට අඹ්ත “ීමරිහම්” නළභතිප 

ේනෞහේ් නිශ ංචහයඹක් කවහ දි මනට 

ඳළමිිව අත්ය  2016 ේකළම්ඵයය භ 5 න දින 

ේයශහයක් මුශසාහනඹට ඳළම්ේනන රදිෙ  

 ඉ්දිඹ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 

අධයහඳන වහ පුහුණු අංලේල අධයක් පිත්හ් 

ඉගුචි  2016 ේකළම්ඵයය භ 06 න දින නිශ 

ංචහයඹක් කවහ ේයශ ආයක් 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමට ඳළමිේනන රදිෙ ත්ක  සයටදි 

රඵහේකන උස උඳහි කහරි ඳහඨභහරහ් (Master 

Degree Programme) රඵහදිේම් ක්රභේේකඹ් පිළිඵක 

හචි ඡහ යන රදිෙ  

 

13.2.4ංපුහුණුංැඩඅවහිං 
  

 ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් පු්ධර ම්ේ  ෘ්තතිපඹ 

කළව භ  ත්හක්ිව කළණුභ වහ වළීමඹහ් යයධනඹ 

ීමරිේම් අයමුිව් ේභභ හර ඳරිචි ේවකඹ තුමර පුහුණු 

ඳහඨභහරහ් රැක් සිදුයන රදිෙ ත්ක  

ළරීමඹයුතුම නිශධහරි් ප්රභහනඹක් මිතුමරු ිඩේ්ධල 

යටලි් රඵහදු් ඳහඨභහරහ් කවහක ේඹලමු 

ීමරිභට වළීමිඩඹෙ 

  ිඩේ්ධල ේයශ ආයක් වහ නිතිපඹ ඵරහ්තභ 

යව  රඵන ආඹත්න ිඩසි් ශ්රී රංහ ේයශ 

ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ උඳේ්ධල ම් 

ශහපිඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ් ඳළළ්තිඩභ කවහ 

ේත්්යහේන ඇත්ෙ 

 උස පුහුණු භධයසාහනඹ ව ශ්රී රංහ ේයශ 

ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම අේනකු්ත ආයක් 

අංල වහ සිිඩේ පු්ධර ම් කවහ ජිිඩත්හයක් 

ඳහඨභහරහ් ඳළළ්තිඩභ සිදුයන රදිෙ  

පුහුණු ඳහඨභහරහ්ේ  ිඩසත්ය ඇමුණුභ “ඊ” ේර 
ඉදිරිඳ්තය ඇත්ෙ 
 

13.2.5ංඉංජි හිරුංඅංලඹ     

 
ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 

ඉංජිේ්රු අංලඹක 2016 යයඹ අ් න ිඩට ඳවත් 

කව් යඳෘතිප හයයා නිභ ීමරිභට භ්තිඩඹෙ 

 

 
13ෙ3 ගු:ඉදිීමරීම් යහඳෘතිප ප්රතිපඹ 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී රංහ ේයශ ආයක්  උනටුන  ේභලයේලේර 
ේය්වන ආඹත්නේල  ජීිඩත්හයක් මුයකුටි ඉදිීමරීභ 
ඉදිය ඇතිප මීටය 40  කුළුන  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ශ්රී රංහ ේයශ ආයක්      ශ්රීරංහ ේයශ 
ේය්වන ආඹත්නේල භශ      ආයක් ේය්වන 
අඳ්රය ේභේවයුම් අඳවන     භළදිරිඹ 
 යහඳෘතිපඹ  

 

 

ක්රිඹාකායකභ රගිඹ 

උනටුන ව 

ේභලයේලේර 

ජීිඩත්හයක් කුටි 

ඉදිීමරීභ     

අකහර යහඳෘතිපඹ හයයා නිභ 

ය ඇතිප අත්ය  ළඹවු මුකර 

රුපිඹේ මිලිඹන 04 ීමෙ ඒ 

කවහ ම්රදිඹ ඳරිය ආයක්න 

අි හරිඹ ිඩසි් පුයයන 

අව ග්රවඹ රඵහ ේකන රදි 

ශ්රීරංේආ ේය්වන 

ආඹත්නේල භශ අඳ්රය 

අඳවන 

ශභනහයන 

ඳ්ධධතිපඹ ඉදිීමරීභ 

අකහර යහඳෘතිපඹ හයයා නිභ 

ය ඇතිප අත්ය  ළඹවු මුකර 

රුපිඹේ මිලිඹන 8ෙ5 ීමෙ 

ශ්රීරංේආ ේය්වන 

ආඹත්නේල මීටය 40  

්නිේේකන කුළුනක් 

ඉදිකීරීභ. 

අකහර යහඳෘතිපඹ හයයා නිභ 

ය ඇතිප අත්ය  ළඹවු මුකර 

රුපිඹේ මිලිඹන 6ෙ5 ීමෙ 

ශ්රීරංේආ ේය්වන 

ආඹත්නේල ක්රිඹහහරී 

භළදිරිඹ ඉදිීමරීභ 

අකහර යහඳෘතිපඹ හයයා නිභ 

ය ඇතිප අත්ය  ළඹවු මුකර 

රුපිඹේ මිලිඹන 4ෙ2 ීමෙ 

ශ්රීරංහ  ේයශ 

ආයක් ේය්වන 

ආඹත්නේල නිරධහරී 

නිහේල නහන හභයඹ 

අලු්තළඩිඹහ ටයුතුම 

සිදුීමරිභ    

අකහර යහඳෘතිපඹ හයයා නිභ 

ය ඇතිප අත්ය  ළඹවු මුකර 

රුපිඹේ මිලිඹන 1 ීමෙ 
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13.2.6ං නත්  

ඉවත් කව් යන රක අ්තඳ්තය ළනිමි රට 

අභත්ය ඳවත් කව් භහජිඹ ීමම් කවහ ක උයදි 

ඇත්ෙ  

 ළේර්තත්  ේකහිර  ේීමස  ඵරපිටිඹ ව 

මිරිස ඹන සාහනර ඇතිප ේයශ ප්රේ්ධලඹ් 

පිරිසිදු ීමරිභ වහ අරංහය ීමරිභෙ 

 ඵමිඵරපිටිඹ  අමිඵර්ේලඩ ඹන ප්රේ්ධලර ේයශ 

ංයක්න ව ේයශ මිඳ්ත ශභනහයන 

ේකඳහයයේම්්තුම භ රුක් ේය්ඳන ළඩටව් 

ඳළළ්තවීභෙ  

 යහජය ආඹත්න භ මිඵ්ධිඩ  ේඩංගු භයයධන 

ළඩටව් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභෙ  

 ධීය ප්රජහ කළව ්ත ීමරිේම් ළඩටව් ඳ්තහ 

ඔවු්ට අකහර නිතිපභඹ ටයුතුම පිළිඵක ව මුහුේ්ධදි 

ආයක්හ ිඩඹ යුතුම ආහයඹ පිළිඵක කළණු්ත ීමරීභෙ  

 ජිිඩත් ේේයහ ළනිභ කවහ ජිිඩත්හයක් ේභරම් 

ඳරිවයනඹ මිඵ්ධ ඳහේ ශමු් ව සිිඩේ 

ප්රජහ කළව ්ත ීමරීභෙ 

 

13.3ං ඉදිරි ය වා කල් ත්ඵන රද 

කාර්ඹඹහි  
 

 මිටයය 25-30 ඳභන න ේේ මුය  ංචහය 

ේඵ්ේටු ේකක් මිරදි ළනිභෙ 

 ේයශඵඩ මුය ඹහත්රහ 02 ක්  02 No‟s of Rigid – 

Hulled Inflatable Boats (RHIB), 03 No‟s of 

Rubber Floating Boats (RFD) with Out Boat 

Motors (OBM) 04 No‟s of jetskiංමිශදි ළනිභෙ 

 නහිඩ ඹහත්රහ්ේ  ඹහත්රහ ීමරිම් නිරික්න 

ඳ්ධධතිපඹ් මිශදි ළී භෙ 

 අත්යලය හයයඹඹ් කවහ ේව් ප්රභහන්ත න 

ඳරිදි හවන මිරදි ළනිභෙ 

 ේජනේයයටයය ඹ්ත්ර ේකක් මිරදි ළනිභෙ 

 ඉේරක්ට්රිේ ව ඉේරක්ේරලනික් ිඩඹඹ් ව 

හයුමියන ඳ්ධධතිප්ට අකහර ිඩඹඹ් මිශදි 

ළනිභෙ 

 ඉේරක්ට්රිේ ව ඉේරක්ේරලනික් ිඩඹඹ් ව 

හයුමියන ඳ්ධධතිප්ට අකහර ිඩඹඹ් මිශදි 

ළනිභෙ 

 

13.4ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා  
 

 ේයශහයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 
හභහජි ම්ේ  ංයහ 1500 කක්හ ළඩිය 
ළනිභෙ 

 ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහ තුම  ේයශඵඩ මුය 
ඹහත්රහ 02 රඵහ ළනිභෙ 

 ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් ේය්වන ආඹත්නේල 
ිවසඨ නහිඩ ම් කවහ ේ්හසි 
ේලඩනළගිේරක් ඉදිීමරිභෙ 

 ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් ේය්වන ආඹත්නේල 
උස පුහුණු ඳහර කවහ ඳරිඳහරන 
ේලඩනළගිේරක් ඉදිීමරීභෙ 

  ප්රසි්ධධ ේයශ තිපයඹ්හි ජිිඩත්හයක් මුයකුටි 
ඉදිීමරිභෙ 

 ඉතිපරි ධීය යහඹ්හි ි ය පිරික්සුම් භධයසාහන 
සාහපිත් ීමරිභෙ 

 මිරිස ව ඵරපිටිඹ ඹන පුහුණු භධයසාහනර 
ඇතිප ඳවසුම් ළඩිීමරිභ තුමලි් පුහුණු ටයුතුම ළඩි 
දියුණු ීමරිභෙ 

 ේභභ ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ සිටින ිඩසිරිගිඹ ේත්ේ 
සතුම ීමරිේම් ණ්ඩහඹේම් වළීමඹහ් ව 
කයහළනිේම් වළීමඹහ් ළඩි ීමරිභෙ 

 වරහත්  ේත්්ඩුහ  භහඔඹ ේභ්ඹ  ඳහනදුය  
ඵරපිටිඹ ව ීමරි්ක ඹන ප්රේ්ධලර කළනට 
ේයශහයක් පු්ධර ම් රැදි සිටිඹක සභ ඉඩම් 
ේභේත්ක් ඳයහ ේන ේනලභළතිප ඵළිඩ්  ඒහ ඳයහ 
ළනිභෙ  

 ේයශහයක් අව ණ්ඩඹක් සාහපිත් ීමරිභ කවහ 
ේපිටිඹ ප්රේ්ධලේල ඉඩභක් ඳයහ ළනිභෙ 

 ඉවත් හයයඹඹ්ට අභත්ය ඇමුණුභ “උ” හි කව් 

සාහනඹ්හි ේයශ ආයක් සාහන සාහපිත් 

ීමරිභෙ  
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ඇමුණුභ “අ” 
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13ෙ2 ප්රසාහයඹ: මුකේ හයහංලඹ - ප්රහ ධන ිඩඹකම් 

 

 

 

 

 

 

 

ැඹ ානඹ ැඹ ශීර්ඹ
 2016  හිකර 

රිඳාදන  (රු)

 ත්ය ල ඹහි ැඹ වූ 

රිඳාදන  මුදර (රු)

ඉිරි රිඳාදන  මුදර 

(රු)

ළටුේ වහ ේේත්න 1001 150,000.00                  106,946.00                          43,054.00

ේ්ධීයඹ භ් ිඩඹකම් 1101 220,000.00                  220,000.00                          -

ිඩේ්ධීයඹ භ් ිඩඹකම් 1102 - - -

ලිපි ්රය වහ හයයඹහලීඹ උඳයන 1201 2,300,000.00               2,289,112.30                       10,887.70

ඉ්ධන 1202 2,180,000.00               1,737,401.83                       442,598.17

ආවහයඳහන වහ නිශ ඇදුම් 1203 11,000,000.00             10,996,080.37                     3,919.63

ධකය උඳයන 1204 - - -

ේන්ත 1205 3,500,000.00               3,494,932.22                       5,067.78

හවන නඩ්තතුම ිඩඹකම් 1301 4,620,000.00               4,194,827.22                       425,172.78

ඹ්ත්ර ව ඹ්ත්ර උඳයන නඩ්තතුම 1302 500,000.00                  484,811.85                          15,188.15

ේලඩනළගිලි ව ඉදිීමරීම් 1303 800,000.00                  731,920.78                          68,079.22

ත්ළඳළේ ව ්නිේේකන 1402 2,000,000.00               1,787,823.84                       212,176.16

ිඩදුලිඹ ව ජරඹ 1403 9,800,000.00               9,799,330.79                       669.21

ඵදු කුලී 1404 200,000.00                  153,971.56                          46,028.44

ේන්ත 1405 2,000,000.00               1,974,149.98                       25,850.02

එකතු (රු.) 39,270,000.00 37,971,308.74 1,298,691.26

මුදල් ායාංලඹ - පුනයාර්ත්න රිඳාදන  2016  දැම්ඵර් භ 31 න දිනඅ
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13ෙ3 ප්රසාහයඹ: ප්රහ ධන ප්රතිපඳහකන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        මුකේ හයහංලඹ - ප්රහ ධන ප්රතිපඳහකන

            2016 ේකළම්ඵයය භ 31 න දිනට

ළඹ ිඩඹ ළඹ ීයයයඹ
 2016 ේ්ශ 

ප්රතිපඳහකන  (රු)

 ත්ය ලේඹ් ළඹ ව 

ප්රතිපඳහකන  මුකර (රු)

ඉතිපරි ප්රතිපඳහකන  මුකර 

(රු)
ේලඩනළගිලි වහ ළසුම් 2001 2,000,000.00 1,745.221.23 254,778.77

ඹ්ත්ර ව ඹ්ත්ර උඳයන 2002 4,767,000.00 4,687,000.50 79,999.50

හවන 2003 2,500,000.00 1,962,273.87 537,726.13

ෘව බහණ්ඩ වහ හයයඹහලීඹ උඳයන
2102

2,500,000.00 2,458,836.61 41,163.39

ඹ්ත්ර ව ඹ්ත්ර උඳයන 2103 9,000,000.00 8,943,099.12 56,900.88

ේලඩනළගිලි ව ඉදිීමරීම් 2104 16,000,000.00 15,983,642.06 16,357.94

පුහුණු ීමරීම් වහ වළීමඹහ් යයධනඹ
2401

1,000,000.00 939,597.90 60,402.10

සතුම (රු.) 37,767,000.00 36,719,671.29 1,047,328.71
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                                            ඇමුණුභ “ආ” 

 

ාර්ෂිකංරගිංභා රෝචනංාර්ත්ාංඉදිරිඳත්ංකිරීභං2016 

අධයක්ංපුධ ගරංවාංඳරිඳාරනං දඳාර්ත් ම්හිතු 
 

1ෙ අධයක් පු්ධර වහ ඳරිඳහරන ේකඳහයයත්ේම්්තුම භගි් 2016 ය තුමර සිදු යන රක හයයඹයබහයඹ් ඳවත් කව් 
ඳරිදි ේේෙ 

 ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුමට අව යුක්ත් ේයශ ආයක් පු්ධර ම්ේ  අලයත්හඹ් ඳරිදි 

ේභභ ේකඳහයයත්ේම්්තුම ඇතුමරත් භහරු ීමරීභෙ 

 ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් පු්ධර ම්ේ  දුක්ළනිඩලි වහ අභිඹහචනහ ම්ඵ්කේඹ් ටයුතුම ය ිඩදුම් රඵහ දීභෙ 

 ේයශ ආයක් පු්ධර ම් කවහ ේයශ ආයක් වළදුව ම්ඳ්ත නිකු්ත ීමරීභෙ 

 ේයශ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් ඉඩම් අ්තඳ්ත ය ළී භට වහ ඳයහ ළී භට අලය ටයුතුම ීමරීභෙ 

 

 

 

13ෙ6 ගු: හයය ක ප්රතිප භහේර්චන හයයාහ ඉදිරිඳ්ත ීමරීභ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අබදං

අංකඹ 

ාන්ත්යඹ 

01ෙ 2016 යයඹ කවහ ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහේ් ේභභ ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් අව යුක්ත් යන රක නිරධහරී් ංයහ - 
41  ම 

02ෙ 2016 යයඹ කවහ ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහේ් ේභභ ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් අව යුක්ත් යන රක නහිඩ ම් ංයහ - 
437  ම 

03ෙ නහිඩ ම්ේ  දුක්ළනිඩලි වහ අභිඹහචනහ ම්ඵ්කේඹ් සිදු යන රක භහරුීමරීම් ව ේ හ දිගු රඵහ දීභ - 119 

04ෙ කළනට ශ්රී රංහ ේයශ ආයක් රුන ආඹත්නඹ පිහිටුහ ඇතිප වරිත් උඹනට අඹ්ත ඉඩේම් ේවක්ටඹහය 0ෙ3868 
ප්රභහනඹක් තිප යරිඹහඹ ප්රහේ්ධීයඹ ේේම් ිඩසි් 2016 භහයයතුම භ 04 න දින භුක්තිපඹ ඳයහ ේකන රදිෙ  

05ෙ ජනඳතිප ේකයය ඳකිඩ ප්රහේතිපඹ නිමිතිපේලට ේන ේේ ක් දීේම් පිංභක් 2016 ේකළම්ඵයය භ 28 න දින ළේර්තත්  
ශ්රීරංේආ රුන ආඹත්නඹ තුමරදී සිදුයන රදිෙ 

06ෙ ළලිභ නයඹ අට ේයශ ීනයේල පිරිසිදු ීමරීේම් ළඩ ටවනක් 2016 අේ්සතුම භ 30 න දින සිදු යන රදිෙ 

07ෙ 2016 ළේත්ළම්ඵයය භ 17 න දින භේටක්කුලිඹ  හ දඳේ්තදී ඳළීන ජහතිප ේයශ වහ මු්රීඹ ම්ඳ්ත සුයකීේම් තිපඹට 
භහමී ඳ්තන රක ආයම්බ උ්තඹ කවහ ේයශ ආයක් පු්ධර ම් වබහගි ය වීභෙ 

08ෙ ජහතිප ේයශ සුයකීේම් දිනඹට භහමී හේර ප්රේ්ධලේල ේයශ ීනයඹ පිරිසිදු ීමරීභ කවහ 2016 ළේ්තම්ඵයය භ 23 
න දින ේයශ ආයක් පු්ධර ම් වබහගි ය වීභෙ 

09ෙ ජහතිප න ේය්ඳන ළඩ ටවනට අව  ේයශ ආයක් ේකඳහයත්ේම්්තුමේේ රුක් ේය්ඳන ළඩ ටවනක් 2016 
ඔක්ේත්්ඵයය භ 31 න දින ශ්රි රංහේයශ ආයක් අණුණ්ඩඹ දික්ඕිඩටදී ඳළළ්තවීභ 
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ඇමුණුභ “ඇ” 
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ඇමුණුභ “ඈ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13ෙ4 ප්රසාහයඹ: සාහනඹ අව  ජීේත් ේේයහ්ත ප්රභහනඹ (ඇමුණුභ ඈ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    13ෙ5 ප්රසාහයඹ: භහඹ් අව  ජීේත් ේේයහ්ත ප්රභහනඹ 
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ඇමුණුභ “ඉ” 

 

 

ශ්රීංරංකාං යශංතයක්කං දඳාර්ත් ම්හිතුංතුංඹාත්රාං ඹොදාංඇිංතකායඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

රා ධ ශීඹංඅධයක්ංඋතුරුංඳශාත්ං

 ත්ංඅබදයුක්ත්ංකයංඇිංඹාත්රා 

 

කහිකහිතු ර්ංFPC  

සීජී  42   
සීජී  43 

සීජී  44  

සීජී  45  
සීජී  47  
සීජී  48  

 

ත්රීකුණාභරඹංFPC  
සීජී  40 

සීජී  41 

සීජී  46   

සීජී  49   

 

උතුමරු ඳශහත්ට අඹ්ත  IPC   
සීජී 15  

සීජී 16  
 

ත්ම්භළ්නහ IPC   
සීජී 17  

 

 

රා ධ ශීඹංඅධයක්ංඵඅ පයංඳශාත්ං ත්ං

අබදයුක්ත්ංකයංඇිංඹාත්රා 

 

දික්ඕානඅංධීයංයාඹං 

සීජී 14  
ේලශඔ යහඹට අව යුක්ත් ය ඇතිප 

කුඩහ ඹහත්රහ 

සීජී 20  
සීජී 21  

රා ධ ශීඹංඅධයක්ංදකුණුං

ඳශාත්ං ත්ංඅබදයුක්ත්ංකයං

ඇිංඹාත්රා 

 
 

ගාල්රංයාඹං 

IPC - සීජී 12   

IPC - සීජී 18 

   

 

මිරි්ංයාඹ 

IPC - සිජී 19 

IPC - සීජි 22        

 FPC – PAST PATROL  CRAFT 

IPC- INSHORE PATROL CRAFT  
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           ඇමුණුභ „ඊ‟ 
 

13ෙ7 ගු: ිඩේ්ධල පුහුණු ඳහඨභහරහ වහ ංචහය 

 

අබදං

අංකඹ 

 ධ ශිඹංඳාඨභාරා ඳාඨභාරාං

රභාණඹ 

වබාගී වු රභාණඹ  නත් කරුණු 

1 ේයශ ආයක් වදු්හදීේම් ඳහඨභහරහ 04 157  

2 නළේ ආශ්රිත් නිරධහරී ඳහඨභහරහ 03 87 සක්්ත ජනඳක ේයශ 
ආයක් 
ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ 
ජංභ පුහුණු 
ණ්ඩහඹභ වහ 
සහඵ්ධධ හයයඹ 
ඵරහඹ (ඵටහිය) 

3 

 

ේත්ේ හ්දුවීම් පිලිඵක කළව ්තීමරීම් වහ 
ප්රතිපක්රිඹහ භහයය පිළිඵක ඳහඨභහරහ 

03 120 ජඳහන ේයශ ආයක් 
ේකඳහයයතුමේම්්තුමේේ 
ආඳකහ භයයධන ඵශහඹ 
වහ 71ශ්රි රංේආ   

4 RFD ඹහත්රහ වළසියවීභ ව ජරත්යන ඳහඨභහරහ 01 10  

5 සි්ධි  ිඩධහන ඳ්ධධතිපඹ පිළිඵක ඳහඨභහරහ  02 17  

6 ආඳකහ භයයධනඹ වහ ඳරියඹ සුරැීමේම් 
ඳහඨභහරහ 

02 27  

7 ේ්දිසි ීමරීම්  මුකහ ළනිභ වහ මිඵ්කත්හඹ 
පිලිඵක ඳහඨභහරහ 

01 6  

8 

 

මුලි ජීිඩත්හයක් වහ ේේයහළී ම් ඳහඨභහරහ  07 ශ්රි ේ ආේක  - 72 

ශ්රි රං නහ ව  - 26 

ශ්රි රං ගු ව    - 10 

සිිඩේ           - 22 

 

9 

 

ජීිඩත්හයක් අ්ත්යය භහධය ඳහඨභහරහ 03 ශ්රි ේ ආේක   - 52 

ශ්රි රං නහ ව   - 04 

 

10 

 

ජීිඩත්හයක් ේර්ඩ ඳකක්ම් ඳහඨභහරහ  01 ශ්රි රං නහ ව   - 04 

 

 

11 

 

කුඩහ ඹහත්රහ ඳළකිඩභ ව ජරඹ භතුමපිට පුහුණු  01 ශ්රි ේ ආේක   - 21 

ශ්රි රං නහ ව   - 10 

ශ්රි රං යු ව - 10 

ේඳලලිසිඹ            - 02 

සිිඩේ - 11 

ඕසේේලිඹහව  
ිඩක්ේට්රිඹහ ජිේත් 
ආයක් ංභඹ වහ ශ්රි 
රංහ ජිිඩත්හයක් 
ංභඹ 

 

13ෙ8 ගු:ේ්ධශිඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ 
 

 

අබදං

අංකඹ 

ඳාඨභාරා ඳාඨභාරාං

රභාණඹ 

වබාගී වු රභාණඹ යඅ 

1 ප්රහේ්ධීයඹ මු්රීඹ ඹහත්රහ ඳරීක්හ ීමරීේම් 
ඳහඨභහරහ 

01 02 ඕසේේලිඹහ 

2 ේ්දිසි ීමරීමි වහ මුකහ ළනිභ වහ         
මිඵ්ධත්හඹ පිලිඵක ළඩටවන 

01 05 ඉ්දිඹහ 

3 මු්රඹ ී තිප ඵරහ්තභ ීමරීේම් ළඩ ටවන 01 01 ජඳහනඹ 

4 මු්රීඹ ටයුතුම පිළිඵක ිඩකයහඳතිප උඳහි ඹ 01 01 සවීඩනඹ 

5 සක්්ත ජනඳක ජහත්ය්ත්ය ේයශ ආයක් 
මු්රීඹ නිරධහරී ඳහඨභහරහ 

01 02 ඇෙසෙජ 

6 ජහත්ය්ත්ය ඒහඵ්ධධ සුයක් කත්හ වහ ආයක්හ 
පිලිඵක ළඩටවන වහ අබයහඹ 

01 01 රුසිඹහ 

7 ඉ්දිඹහව  හය ීතහ 01 01 ඉ්දුනිසිඹහ 

8 ආසිඹහව  ේයශ ආයක් ප්රධහනි්ේ  රැසිඩභ 01 01 ඉ්දුනිසිඹහ 

9 ේඵ්හර ේඵලක්ේක් වහ අ්කභ් මුහුදු 
ප්රේ්ධලේල මුරිඹ වහ ංක්රභිව ආයක්හ 

01 01 ඉ්දුනිසිඹහ 

10 මු්ර ආයක් ඳහරන ලයත්හ යයධනඹ ීමරිේභ 
ළඩමුළු 

01 02 ේලරිඹහ 
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ඇමුණුභ “උ” 

 
    13ෙ9 ගු: සාහපිත් ීමරීභට නිඹමිත් වුරු 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අබදං

අංකඹ 

තඹත්නඹ අබදඛහිඩ /ංඋඳං

අබදඛහිඩ 

කදවුයං්ථාපිත්ංකිරිභඅං

අ ේක්ෂිත්ං්ථානඹ 

කදවු ර්ංඇිංැදගත්ංකභ 

01 වරහත් 
(අි හරිඹට ඳ්ත 
ීමරිභ) 

 ී තිප ිඩේය්ි  හයයත්හ ේනලන 
වහ අිඩි භ්ත ි ය ටයුතුම 
ළරළක්වීම් ඇතුමලු ේභභ 
ප්රේ්ධලඹ තුමශ සිදුන සිඹලුභ 
නිතිප ිඩේය්ි  ක්රිඹහ ළරළක්වීභ 
කවහ ටයුතුම ීමරිභ. 

උඳ අව ්ඩ න ේත්ලඩුහ  භහ ඔඹ ේභ්ඹ  
මීමු වහ ේපිටිඹ   වරහත් ආඹත්නඹ 
ඹට ේ්ත ඳහරනඹ වීභට නිඹමිත්ඹ 

02 ීමරි්ක රළටිඹ 
සුදුළේර 

 රභළටිඹ ව සුදුළේර ඹන උඳ අව ්ඩ  
අළුතිප් සාහපිත් ීමරිභට නිඹමිත්ඹ. සභ උඳ 
අව ණ්ඩ ේක්ත භ උඳ අව ්ඩ න  
ත්ංේර  වම්ඵ්ේත්ලට වහ කුඩහළේර  
ීමරි්ක ආඹත්නඹ ඹටේ්ත ඳහරනඹ වීභට 
නිඹමිත්ඹ  

03 ඔළුිඩේ හරච්ේච්න  ඔළුිඩේ ආඹත්නඹ සාහපිත් ීමරිභ වයවහ 
හරච්ේච්න උඳ අව ්ඩඹ සාහපිත් ේලට 
ේභභ ආඹත්නඹ ඹටේ්ත ඳහරනඹ වීභට 
නිඹමිත්ඹ. 

04 රිකුනහභරඹ  මුරතිපේ 
ඉරංතුමේය ම 
ේඳලඩුේටු 

 ඉඩභක් අ්තඳ්ත ය ළනිේභ් ඳසු 
රිකුනහභරඹ ආඹත්නඹ ඉදිීමරිභට නිඹමිත් 
අත්ය ේභභ ආඹත්නඹ ඹටේ්ත න උඳ 
අව ්ඩ න මුරතිපේ ඉරංතුමේය ම ව 
ේඳලඩුේටු ඉදිය ඳහරනඹ වීභට නිඹමිත්ඹ 
ත්ක කළනට සාහපිත් ේලට ඇතිප උඳ 
අව ්ඩ න නිරහේේලි ව ේලඩ්ේේ 
අව ්ඩඹ ේභභ කවුය ඹටේ්ත ඳහරනඹ 
වීභට නිඹමිත්ඹ 

05 ේේදුරුතුමඩු ගුරුනයය  
ේඩේෂස   
චේර ම 

 ේේදුරුතුමඩු ආඹත්නඹ සාහපිත් ේලට ඒ 
ඹටේ්ත අව ්ඩ ේඩේෂස   උඳ අව ්ඩ  
ගුරුනයය ව චේර ම අළුතිප් ඉදිේලට 
ඳහරනඹ ීමරීභ 

06 ත්ේර මභ්නහය
භ 

සිරහතුමය  
ේේහේේ  

 සිරහතුමය ව ේේහේේ උඳ අව ්ඩ 
සාහපිත් කීරිේභ් අනතුමරු 
ත්ේර මභ්නහයභ ආඹත්නඹ ඹටේ්ත ඳහරනඹ 
වීභට නිඹමිත්ඹ 
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14.ං ජනයාල්ංශ්රීභත්ං ජෝහිං කොත්රාරංතයක්කංානල්ංානදයාරඹ 
  

14.1ංභා රෝචනඹ  

ේජනයහේ ශ්රීභ්ත ේජ්් ේලත්රහර ආයක් 

ිඩකයහරඹ (ේලආිඩ) 1981 අං 68 කයන ශ්රීභ්ත ේජ්් 

ේලත්රහර යහජය ආයක් අබයහ ආඹත්න ඳනත් 

ඹටේ්ත සාහපිත් යන රක අත්ය ඳසු සිදු යන රක 

ංේල්ධන කීඳඹක් භන්් සහි ේභේවයුම් ිඩඹ ඳාඹ 

පුළුේ ය ඇත්. 1988 අං 27 කයන (ංේල්ධන) ඳනත් 

භගි් අබයහ ආඹත්නඹ ිඩලස ිඩකයහරඹ ත්්ත්තඹට 

උස යන රක අත්ය 2007 අං 50 කයන ංේල්ධන 

ඳනතිප් සඹ ේජනයහේ ශ්රීභ්ත ේජ්් ේලත්රහර 

ආයක් ිඩලස ිඩකයහරඹ ේර නළත් නම් යන රදී. 

සභ ිඩලස ිඩකයහරඹ ිඩසි් පිරිනභන උඳහි  ශ්රී රංහේේ 

ිඩලසිඩකයහරඹ ප්රතිපඳහකන ේලමි් බහ ිඩසි් 

පිළි්නහ අත්ය ේලආිඩ ේඳලදුයහජය භණ්ඩලීඹ ිඩලස 

ිඩකයහර ංභේල (සක්්ත යහජධහනිඹ) ව ජහත්ය්ත්ය 

ිඩලස ිඩකයහර ංභේල හභහජිේඹකුක ේේ. 

ේභභ ිඩලස ිඩකයහරඹ ආයක් අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත 

ශභනහයන භණ්ඩරඹක් භගි් ඳහරනඹ න 

සහධීන ආඹත්නඹක් ේර ක්රිඹහ යන යජේල ිඩලස 

ිඩකයහරඹක් න අත්ය, සඹ රිිඩධ ේ හ පු්ධරඹ්ට, 

යේේ සුදුසුම් ර්ත ත්රුන ප්රජහට, ිඩේ්ධීයඹ සිසු් ව 

පු්ධලි ව යහජය අංලේල පු්ධරඹ්ට අකහශ ිඩඹ 

ක්ේ ත්රලි් ප්රාභ උඳහි  ව ඳලසචහ්ත උඳහි  භේටේම් 

උස අධයහඳන අසාහ පිරිනභ ම. 

 

14.2  2016 ර් අංකාර්ඹාධනඹ 
ඤ 

14.2.1 මරය රගිඹ 

  

භවහ බහණ්ඩහහයඹ ජහතිප අඹළඹ වයවහ ේලආිඩ ිඩලස 

ිඩකයහරේල ප්රහ ධන වහ පුනයහයයත්න අලයත්හ වහ 

මුකේ ේ් ීමරීම් සිදු ය ම. ඒ අව , 2008 සිට 2016 

කක්හ රළුදණු අඹළඹ ේ් ීමරීම් හයහංලඹ ඳවත් 

කළක්ේේ. 

 

14ෙ1 ගු:2008- 2016  අඹළඹ ේ් ීමරීම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ෙ1 ප්රසාහයඹ : අඹළඹ ේ් ීමරීම් 
 

ත්ක, ිඩලස ිඩකයහර ේය්වර ඉදිීමරීභ 2013 ේයය දී 

ආයම්බ යන රදී. ේය්වර ඉදි ීමරීභ ව ධකය 

උඳයන පිරිළඹ වහ සක්්ත ජනඳක ේඩලරයය 

201.629 හලීන නඹ ඳවසුම් ජහතිප ඉතිපරි ීමරීේම් 

ඵළංකු ිඩසි් රඵහ ේකන රදී. 2014-2016 ේඳලළී හරි 

ේවීභ වහ ප්රතිපඳහකන අඹළඹ භගි් ේ් යන රදීෙ  

ර්ඹ යජ අ දාඹකත්ඹ රු. 

මිලිඹන 

2014 940 

2015 1541 

2016 2077 

14ෙ2 ගු: ේඳලළී හරි ේවීභ වහ ප්රතිපඳහකන ේ් ීමරීම් 

 

නියයමිත් ඳරියඹ වහ අහල ිඩකයහ පීඨඹ වහ ඳරින 

පීඨඹ සාහඳනඹ ීමරීභ වහ 2014 ේයය මුේ හරේල 

දී කක් කන භණ්ඩඳේල ඉදි ීමරීම් ටයුතුම ආයම්බ යන 

රදී. ේභභ යහඳෘතිපේල ඳශමු අදිඹය වහ ශ්රී රංහ 

රුපිඹේ මිලිඹන 1,000 ක් ළඹ න ඵට ත්ක්ේ රු ය 

තිපේඵන අත්ය ඉදි ීමරීභ ආයම්බ ීමරීභ වහ 2014 දී 

ිඩේල  ංයයධන මරහයම්බ අයමුකේර් ශ්රී රංහ 

රුපිඹේ මිලිඹන 600 මුළු මුකරක් රඵහ දී තිපේේ. ත්ක 

2015 දී ිඩදුලි ංේ්ධල නිඹහභන ේලමි් බහේ් 

රුපිඹේ මිලිඹන 250 ක් රඵහ ේකන රදී. ේලඩනළගිලි වහ 

ඹටිත්ර ඳවසුම් ඉදි ීමරීභ ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහ 

ිඩසි් ක අබය්ත්ය භහයය ජහරඹ ඉදි ීමරීභ ශ්රී රංහ 

යු්ධධ වමුකහ ිඩසි් ක ඩිනමි් සිදු යමි් ඳීන.  

 

14.2.2 රධානං රාග්ධනධනං යාඳිිර  බෞික 

රගිඹ 

ේලආිඩ ිඩසි් සිදු යන ප්රධහන ප්රහ ධන යහඳෘතිප 

ේර වඳුනහ ත් වළීම යහඳෘතිප තුමනීම. ඒහ නම්; 

 ධකය පීඨ ේලඩනළගිේර ඉදි ීමරීභ. 

 ඉංජිේ්රු පීඨ ේලඩනළගිේර ඉදි ීමරීභ. 

 ිඩලස  ිඩකයහර ේය්වර ඉදි ීමරීභ. 

 සරිඹළ කක් කන භණ්ඩඳඹ පිහිටුවීභ. 

යයඹ යජේල කහඹ්තඹ  රංහ රුපිඹේ මිලිඹන 

පුනයහයයත්න ේ යහ ධන සතුම 

2008 186 11 197 

2009 208 33 241 

2010 222 136 358 

2011 310 387 697 

2012 342 421 763 

2013 377 451 828 

2014 649 519 1168 

2015 981 537 1518 

2016 1030 122 1152 
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14.2.2.1ංවදය පීඨ  ගොඩනැගිල්ර ඉදි කිරීභ 

ේභභ යහඳෘතිපඹ 2010 යයේලදී ආයම්බ ශ අත්ය 

යහඳෘතිපඹ වහ ළඹ න ඇසත්ේම්්තුමත් මුකර ශ්රි 

රංහ රුපිඹේ මිලිඹන 1‚477 ක් ිඩඹ. ේභභ යහඳෘතිපේල 

ඳශමු වහ ේකන අදිඹය 2012 ව 2013 ඹන යර දී 

අ් යන රදී. ධකය පීඨ ේලඩනළගිලි 

ංකීයයනේල ේත්ළනි අදිඹය ්ේ් ිඩලස ිඩකයහරඹ 

වහ නිසි උඳයනලි් භ්ිඩත් නවීන 

ශ්රනහහයඹක් ඉදිීමරීභඹ. ධකය පීඨ ේලඩනළගිලි 

ංකීයයනේල ශ්රනහහයඹ ව අේනකු්ත ඹටිත්ර 

ඳවසුම් ංයයධනඹ ඉක්භනි් ම්පයයන ීමරීභට 

අේේක්හ ේේයය. ේේ  වු ක අඹළඹ ේ් ීමරීේම් 

සීභහ ේව තුමේ් යහඳෘතිපඹ අ් ීමරීේම් හරඹ 2017 

කක්හ දීයයක ීමරිභට සිදු ිඩඹ. 

 

2015.12.31 න ිඩට ඉදි ීමරීම් ටයුතුම වහ මුළු 

රුපිඹේ මිලිඹන 948.5 ක් ළඹ වී තිප යිව. 2015.12.31 

න ිඩට ඉදි ීමරීම්ර ේබෞතිප ප්රතිපඹ ප්රතිපලත්ඹ සිඹඹට 

65 ක් ිඩඹ. 

14.2.2.2ංඉංජි හිරු පීඨ  ගොඩනැගිල්ර ඉදි කිරීභ 

ඉංජිේ්රු පීඨඹ වහ රුපිඹේ මිලිඹන 500 ිඩඹකමි් 

න ේලඩනළගිේරක් ඉදි ීමරීභ 2013 දී ආයම්බ ව අත්ය 

ඉදි ීමරීභ වහ අඹළඹ ේ් ීමරීම් හයය ක රඵහ දී 

ඇත්. 2015 භහයයතුමරදී ේලඩනළගිේේේ I න අදිඹය 

අ් යන රක අත්ය II න අදිඹේයය ඉදි ීමරීම් 

ටයුතුම 2016 ය තුමශ අණ්ඩ සිදු ශ අත්ය අඹළඹ 

ේ් ීමරීම්ර සීමිත් ඵ නිහ 2017 ය කක්හ සඹ 

දිගු ව  ඇත්. අනහත්ේල දී ශිය ඵරඹ ළඩි වීභ්ත 

භ ඔවු්ට ඉඩ ඳවසුම් ළඳයීභ වහ ඉංජිේ්රු 

පීඨඹට න ේලඩනළගිේර ඳරිය හිත්හමී ඵ, 

පිරිභළසුම්කහඹ ඵ, ඵරලක්තිපඹ, ඳහරිරි තිපයහය 

බහඹ වහ ධහරිත්හ ළඩි දියුණු ීමරීභ ශපහ ය 

ළී ේභ් කහඹ ව  ඇත්. 

2015.12.31 න ිඩට ඉදි ීමරීම් ටයුතුම වහ රුපිඹේ 

මිලිඹන 252ක් ළඹ යන රදී.  

 

14.2.2.3ංානල්ංානදයාර  යෝවර ඉදි කිරීභ. 

 

ිඩලස ිඩකයහර ධකය පීඨේල හඹනි ඉළ්වීභ වහ 

ඳවසුම් ළඳයීභ වහ සක්්ත ජනඳක ේඩලරයය 

මිලිඹන 201,629  ිඩඹකමි් පිළිඹ්කර ේේයවළය ිඩලස 

ිඩකයහර ේය්වේේ ඉදි ීමරීම් ටයුතුම කළනටභ්ත ආයම්බ 

ය ඇත්. ඇ් 704 ක්, ප්රභූ හභය 50 ක් ව 

භවහචහයයඹ අධයඹන ඒ ඳවක් හිත් ව අං ම්පයයන 

ශික්න ේය්වර 2017 අේ්සතුම න ිඩට සිඹ 

ේභේවයුම් ආයම්බ යව  ඇත්.  

 

ේය්වේේ ඉදි ීමරීම් ටයුතුම ම්පයයන ීමරීභ වහ්ත 

ේය්වරට ධකය වහ ේන්ත උඳයන ළඳයීභ 

වහ්ත ජහතිප ඉතිපරි ීමරීේම් ඵළංකු (NSB) ිඩසි් 

සක්්ත ජනඳක ේඩලරයය මිලිඹන 201,629  හලීන 

නඹ ඳවසුභක් රඵහ ේකන රදී. නඹ ේඳලළිඹ ව 

ප්රහ ධන හරි ආඳසු ේවීභ ආදී නඹ ඳවසුම් ේ හ 

භවහ බහණ්ඩහහයඹ ිඩසි් ේව  ඇත්.  

 

ිඩලසිඩකයහර ේය්වේේ ඉදිීමරීම් ටයුතුම ඩිනමි් සිදු 

යමි් ඳතිපන අත්ය සඹ ිඩේ්ධල  ේල්ත්රහ්තරු 

ිඩසි් සිදු යව  රළේේ. මුළු ිඩඹකභ සක්්ත ජනඳක 

ේඩලරයය මිලිඹන 162 ීම.  

2015 ය අහනඹ න ිඩට, ජහතිප ඉතිපරි ීමරීේම් 

ඵළංකු ිඩසි් ඉදි ීමරීම් ටයුතුම වහ සක්්ත ජනඳක 

ේඩලරයය 128.3 මුකරක් ළඹ ය ඇතිප අත්ය සක්්ත 

ජනඳක ේඩලරයය මිලිඹන 95ක් ේල්ත්රහ්තරු ේත් 

රඵහ දී ඇත්.  

 

ඉදි ීමරීම් ටයුතුමලි් සිඹඹට 58 ට ඩහ ළඩි 

ප්රහභහනඹක් 2015 අ් න ිඩට නිභ යන අත්ය 

2017 භහයයතුම න ිඩට ක්රිඹහ්තභ ව  ඇත්.  

 

14.2.2.4ංසරිඹැ දක්ෂිණ භණ්ඩඳඹ පි පටුමභ 

 

ඉදි ීමරීම් ටයුතුම වහ ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහේේ ව 

භහයය ජහරඹ වහ ශ්රී රංහ යුක වමුකහේේ කහඹ්තඹ 

ඇතිප කක් කන භණ්ඩඳඹ පිහිටුවීේම් ටයුතුම සිදු යන 

රදී. 2015 අහනඹ න ිඩට ඳශමු අදිඹේයය ඉදි ීමරීම් 

ටයුතුම අ් යන රදී (90%ට ඩහ).  නියයමිත් 

ඳරියඹ ව අහල ිඩකයහ පීඨේල ව ඳරින ිඩකයහ 

පීඨේල අධයඹන ටයුතුම 2015 ේඳඵයහරි භ ආයම්බ 

යන රක අත්ය අතිපරු ජනහි ඳතිපතුමභහ ිඩසි් 2015 භළ ම 

05න දින භණ්ඩඳඹ උ්තහහයේඹ් ිඩෘත් යන 

රදී. 

 

14.2.3 ්ඹං උත්ඳාදිත් තදාඹ භහි 

අයමුදල්කයණඹ කයන රද රධානං රාග්ධනධනං

යාඳිිංරං බෞික රගිඹ 

 

2012 යට ේඳය, සිඹලුභ ප්රහ ධන යහඳෘතිප වහ 

යජඹ ිඩසි් මුකේ රඵහ ේකන රදී. සිඹලු ප්රහ ධන 

යහඳෘතිප වහ හයය ක අඹළඹ ේ් ීමරීම් රඵහ ේකන 

රදී. ිඩලසිඩකයහරේල යයත්භහන ශභනහහරී්තඹ 

ිඩසි් ිඩේ්ධල ශියඹ් ඇතුමළු ධකනි ිඩකයහයයීත්ට 

උස අධයහඳන සුදුසුම් අ්ත ය ළී භ පිිව 

ිඩලසිඩකයහරේල ේකලයටු ිඩය ීමරීභට ීනයනඹ ීමරීභ්ත 
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භප, සඹං-උ්තඳහදිත් ආකහඹම් ක්රභේඹ් ළඩි ේමි් 

ඇත්. ඒ අව , 2012 ේයය සිට ප්රහ ධන යහඳෘතිප වහ 

අයමුකේ ළඳයීභට සඹං-උ්තඳහදිත් ආකහඹභ උඳේඹ්ගී 

ය ව  රළේේ. ඳවත් යහඳෘතිප වහ සඹං උ්තඳහදිත් 

ආකහඹේභ් අයමුකේ ඳඹහ ඇත්. 

 

 ළයඹ් වහ සුළු නිරධහරී ේබ්ජනහහයඹ ව 

නහත්ළ් ඳවසුම් වහ රුපිඹේ මිලිඹන 85 ක් 

ටිනහ ඹ භවේ ේලඩනළගිේර. 

 ඵළංකු ලහහ වහ නහත්ළ් ඳවසුම් වහ ව 

ේත්භවේ ේලඩනළගිේර වහ රුපිඹේ මිලිඹන 

28ට ඩහ ිඩඹකම් යන රදී. 

 ඳලසචහ්ත උඳහි  අධයඹන පීඨඹ වහ ේලඩනළගිලි 

ංකීයයනඹක් ඉදි ීමරීභ. 

 සිසු් වහ නහත්ළ් ඳවසුම් ළඩි දියුණු ීමරීභ 

ව හයයඹ භණ්ඩරඹ වහ භවේ නිහ 20ක් ඇතිප 

ීමරීභ. 

 
අධයඹන හයයඹ භණ්ඩර හභහජිඹ් වහ නහත්ළ් 

ඳවසුම් ළඳයීභ පිිව භවේ නිහ 20ක් හිත් භවේ 

වඹීම් යු්ත ේලඩනළගිේරක් ව නහත්ළ් ඳවසුම් 

අලය ශියඹ් වහ භවේ වඹීම් යු්ත ේලඩනළගිලි 

ංකීයයනඹක් ෆදීභට ේලආිඩ අේේක්හ ය ම. ේභභ 

යහඳෘතිපඹ 2014 සිට ක්රිඹහ්තභ ිඩඹ. 

 

ේභභ යහඳෘතිපඹ වහ රුපිඹේ මිලිඹන 460 හලීන 

නඹ ඳවසුභක් රඵහ දීභට ම්ඳ්ත පීසේසී ඵළංකු 

සප ිඩඹ. ය 15 හර ඳරිච්ේේකඹක් පුයහ සඹං-

උ්තඳහකනඹ යන අයමුකේලි් නඹ ේ හ සිදු ශ 

අත්ය සඹං-උ්තඳහකනඹ යන අයමුකේලි් නඹ 

පිඹවීභට අේේක්හ ේේයය.  

 

අභහත්ය භණ්ඩර අව භළතිපඹ ව නඹ ඳවසුම් ඇතුමළු 

සිඹලු ටයුතුම ම්පයයන ය ඇත්. ේම් අත්ය, ඉදි ීමරීේම් 

ණු සිටු වීේම් ළඩටයුතුම කළනටභ්ත ම්පයයන ය 

ඇතිප අත්ය ශිය නිහ ේලඩනළගිේේේ ඉදි ීමරීම් 

ටයුතුම ප්රට ඉදිීමරීම් ේල්ත්රහ්තරුේකුට පිරිනභහ 

ඇතිප අත්ය භවේ නිහ ෆදීේම් ප්රම්ඳහකන ක්රිඹහලිඹ 

අහන යමි් ඳීන. 

 

 

14.2.4 කාර්ඹ භණ්ඩර අ ලකයත්ා ර්ධනඹ  
 

14.2.4.1 කාර්ඹ භණ්ඩර සුබාධනඹ  

 ේ ඹ ඇයීභ 

 ේවලභ සිිඩේ ේ  ම් ේර ේ  ම් 

වහ වතිප ඳත්ර පිරිනභන රදී  

 දීයයක හලීන ේ හ ම්භහනඹ 

 ය 30 ේ හ හරඹක් ම්පයයන ශ 

ේ ඹ් වහ රිදී ඳකක්ම් ව මුකේ වුචය 

පිරිනභන රදී.  

 ය 25 ේ හ හරඹක් ම්පයයන ශ 

ේ ඹ් වහ වතිප ඳත්ර, මුකේ වුචය, 

ේර්ඩ ඳකක්ම් පිරිනභන රක අත්ය ඉතිපරි 

ේ  ම් වහ වතිප ඳත්ර පිරිනභන රදී.  

 ය 20 ේ හ හරඹක් ම්පයයන ශ 

ේ ඹ් වහ වතිප ඳත්ර වහ මුකේ වුචය 

පිරිනභන රදී. 

 ේලආිඩ හයයඹ භණ්ඩරඹ වහ ප්රකහනඹ ශ 

නඹ  

 ේ  ම් 156 ේකේනක් වහ ආඳකහ නඹ 

ේර රු. 17,701,267.32. 

 ේ  ම් 83 ේකේනක් වහ සඹං-මරය 

අයමුකේ නඹ ේර රු. 6,078,535.00. 

 ේ  ම් 166 ේකේනක් වහ සථිය සිිඩේ 

හයයඹ භණ්ඩර සුබහධන අයමුකලි් නඹ ේර 

රු. 2,808,000.00.  

 ේලආිඩ ේ  ම් වහ රු. 5000.00 ත්ෆගි වුචය 

පිරිනභන රදී. 

 

14.2.5 ්ථිය කාර්ඹ භණ්ඩර සිානල් සුබාධන 

අයමුදලිහි සිදු කශ කාර්ඹඹහි 

 

 2016.06.29 - “ේභ්තභේ ේඳලේල් ඵළතිප ගී 

යිවඹ‟‟ ඉදිරිඳ්ත ීමරීභ. 

 2016.11.05 - හයය ක රැසවීභ ඳළළ්තවීභ. 

 2016ෙ12ෙ04- න්තත්ේ ගී ප්රංඹ ඳළළ්තවීභ 

 “භවයජ ළමුණු” චි ත්රඳටඹ ප්රකයයලනඹ ීමරීභ 

 හභහජිඹ් 130 ේකේනක් අලුතිප් ඵහ ළී භ.  

 ේලආිඩ හි ේ ඹ ශ මිඹගිඹ ඩේලිේෙඒෙවීයය්තන 

භවත්හේ  ළ්කඹු  යරි වහ කරු් ේත් නික් 

ත්යහඹක් ේර රඵහදීභෙ(මුළු පිරිළඹ 

රුෙ1‚268‚000ෙ00 

 ේලආිඩ ේ  ම් තිපේකේනකුේ  ඳව ය 

ශිය්ත ිඩබහඹ භ්ත ව කරු් ේකේකේනක් 

වහ රු. 5000.00 ශිය්ත ප්රකහනඹ ීමරීභ වහ 

අ.ේඳල.. හභහනය ේඳශ භ්ත ව ශියේඹක් වහ 

රු. 7,500.00 ශිය්තඹක් ප්රකහනඹ ීමරීභ.  



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  76 
 

 ිඩශ්රහභ්ත ේ  ම් 5 ේකේනක් වහ රු. 

220,000/- මුකේ ත්යහ පිරිනභන රදී.  

 

14.3 ඉදිරි ය වා කල් ත්ඵන රද 

කාර්ඹඹහි  
 

 ධකය පීඨ ංකීයයනඹ ඉදි ීමරීේම් යහඳෘතිපේල 

ේත්න අදිඹය (ශ්රනහහයඹ)  

 ේලආිඩ ේය්වර ඉදි ීමරීභ.  

 ඉංජිේ්රු පීඨඹ ඉදි ීමරීේම් යහඳෘතිපේල II අදිඹය.  

 කක් කන භණ්ඩඳේල අදිඹය II ව III.  

 

1. 14.4 ගැඅු  ව අභි ඹෝග  

 ශිය බට නිරධහරී්ට ේ්හසි ඳවසුම් ඳඹන 

රක නමු්ත ධකනි සිසු් වහ නහත්ළ් 

ඳවසුම් ළඳයීභ දුසය වීභ. 

 නිරධහරි ශියබටඹ්ට ිඩලසිඩකයහරඹ භ 

ඵළඳුම්යඹක්, සනම් උඳහි ඹ අ් ීමරීේභ් 

ඳසු ය 12 ඵළඳුම්යඹක් අ්ත් ීමරීභට සිදු 

න නිහ ේලආිඩ භ සක් වීභට භවය 

ත්රුනඹ් ඳසුඵට වීභ. 

 ේලආිඩ ළන ේඳලදු ජනත්හේ  කළව ්ත ඵ සීමිත් 

වීභ.  

 අේේක් කත් ළරසුම් ශ ළඩටව් ක්රිඹහ්තභ 

ීමරීභ වහ අලය ිඩඹකභ භ අඹළඹ ප්රතිපඳහකන 

ේනලළශපීභ.  

 අේනකු්ත ිඩලසිඩකයහරරට ශියඹ් සභ 

ිඩලසිඩකයහරර ඵළඳුම්ය ේනලඳළීනභ ව ඹම් 

ිඩේල  කත් ිඩඹ ක්ේ ත්ර පිළිඵ ඒහේල ඳතිපන 

නම් කළරීභ නිහ ආයයනඹ වීභ. 

 ේවලභ ිඩකයහයයථි් අ්ත්යයග්රවනඹ ව ඵහ 

ළී භ වහ න ත්යපඹ.  

 ේලආිඩ පිළිඵ උස අධයහඳන ත්යපරු් 

ව වමුකහ ිඩේය්ධී ංිඩධහනර ෘනහ්තභ 

ආේඳඹ ව ප්රචහයඹ.  

 සිිඩේ ශියඹ් ිඩනඹ ී තිප හිත් ඳරියඹක් ඹටේ්ත 

අධයහඳනඹ රළීමභට ඳසුඵට වීභ. 

 

14.5 අනාගත්ංඅ ේක්ා 

 වම්ඵ්ේත්ලට සරිඹළ ේප්ර්ධලේල ේලත්රහර 

ආයක් ිඩලසිඩකයහරේල කක් කන භණ්ඩඳඹ අදිඹය 

11 ව 111 අ් ීමරීභ 

 උතුමරු ඳශහේ්ත ේලආිඩ පිහිටුවීභ 

 ේලආිඩ ේ  ංයහ ත්නතුමරු ංේල්ධනඹ 

 ේ ේකය පීඨඹ වහ ිඩලසිඩකයහර ේය්වර පිහිටුවීභ 

 ේලආිඩ උඳහි  වළකෆරීභට අ.ේඳල.. උස ේඳශ 

ිඩබහේඹ් ඉවශ ප්රතිපපර රඵහ ්ත සිසු්වට 

ශිය්ත රඵහ දීභ 

 න ේලආිඩ ඳනත් ී තිපත් ීමරීභ 

 අබය්ත්ය ිඩනන අංලඹ පුළුේ ීමරීභ 

 අයයධහලීන උඳහි  ඳහඨභහරහ වඳු්හ දීභ 

 ආයක් වහ ක්රේභ්ඳහඹ අධයඹන වහ ංකඹක් 

පිහිටුවීභ 

  ඉංජි ේ්රුභඹ උඳේ්ධලන ේ හ ළඳයීභ වහ 

භධයසාහනඹක් පිහිටුවීභ 

 ඉංජිේ්රු පීඨේල ධජ ධකය ඉංජිේ්රු ශිේඳඹ 

වහ න අධයඹනහංලඹක් පිහිටුවීභ 

 යයභහ්ත් පුහුණු ඒ ව ෘ්තීනඹ 

භහයයේ්ඳේ්ධල ඒඹක් පිහිටුවීභ 

 ේෞය ිඩකයහ පිළිඵ ඳලසචහ්ත උඳහි  ආඹත්නඹක් 

පිහිටුවීභ 

 ශභනහයනඹ, භහජ ිඩකයහ ව භහන ලහස්ත ය 

වහ භහනඹ් භහේර්චි ත් ජයයනරඹක් වඳු්හ 

දීභ 

 කක් කන භණ්ඩඳේල ජර ිඩකයහ්තභ භළව ම් 

ඒඹක් පිහිටුවීභ 

 භූමිතිප ිඩකයහහයඹක් පිහිටුවීභ 

 ළරසුම් ව උඳේ්ධලන ේ හ වහ 

භධයසාහනඹක් පිහිටුවීභ 

 භළව ම් ිඩකයහ වහ ක්රභහංන ඳහකභක් පිහිටුවීභ 

 ළරසුම් චි ත්රහහයඹක් ව හසතුම ිඩකයහ්තභ 

ළඩේඳලශක් පිහිටුවීභ 

 ශ්රය කෘලය ිඩකයහහයඹක් පිහිටුවීභ 

 ිඩෘත් සළිභව් යං ලහරහක් පිහිටුවීභ 

 FOC වහ අව හය ඉ්ීමයුේේටයඹක් පිහිටුවීභ 

 කක් කන භණ්ඩඳේඹහි CCNA ිඩකයහහයඹක් ිඩෘත් 

ීමරීභ 

 HUAWAI ිඩකයහහයඹක් පිහිටුවීභ 

 උ්තේත්්ර ිඩකයහහයඹක් පිහිටුවීභ 

 ශභනහයන ව මරය ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

ප්රතිපුවත් ීමරීභ 

 රිිඩධ ේ හර ව ජහතිප අලස ඹත්හරට 

සුදුසුම්ර්ත ෘ්තතිපඹ් ළඳයීභට න අධයඹන 

ඳහඨභහරහ වඳු්හ දීභ 

 ේලආිඩ ළඩටව් වහ ජහත්ය්ත්ය අව ඵ්ධධ, 

වේඹ්ගීත්හ, වතිපයන ව වවුේහය්ත 

පිහිටුවීභ ව ජහත්ය්ත්ය භහයය නියයනහඹ ව 

ඩඉම් වහ අඹදුම් ීමරීභෙ 

 ජහතිප ආඹත්න භ ඵත්හ, වේඹ්ගීත්හ, 

වතිපයන, ව වවුේහය්ත ඇතිප ය ළී භ 

 ගුනහ්තභ ඵිඩ් යුතුම ඉළ්වීභ, ඳයයේලන ව 

භහන ක්රිඹහ වතිප ය ළී භට ේලආිඩ පීඨ ව 

අධයනහංල වහ නවීන ඳවසුම් ළඳයීභ 

 හයයඹ භණ්ඩරඹ ව ශියඹ්වහ ප්රභහන්ත 

ත්යම් නහත්ළ් ඳවසුම් ව ේබ්ජනහහය 

ඳවසුම් ළඳයීභ 
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 උස ත්්ත්තේල ක්රීඩහ ව පුහුණු ඳවසුම් ළඳයීභ 

 ිඩලසිඩකයහරඹ තුමශ උස ත්්ත්තේල, ආයක් කත් ව 

පිරිසිදු ඳරියඹක් ඳ්තහ ළී භ 

 හයයඹක්භත්හ ළඩි ීමරීභට ේන්ත ේ හ ව 

ඳවසුම් ළඳයීභ 

 ළඳවීභ ව ළඳීමරීභ වහ හයයඹ භණ්ඩරඹ 

අභිේප්ර යනඹ ීමරීභ 

 ේලආිඩ හයයඹ භණ්ඩරඹ වහ ෘ්තීනඹ යයධන 

අසාහ රඵහ දීභ 

 ආයක්හ ම්ඵ්ධ න අධයඹන ඳහඨභහරහ 

වඳු්හ දීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ආයක් අධයඹන පිළිඵ ඳයයේලන වහ 

රහඳඹ තුමශ භනහ පිළි්ත ආඹත්නඹක් ේර 

ේලආිඩ සාහපිත් ීමරීභ 

 උඳහි  අේේක්ඹ්ට ිඩඹ ඵහහිය ව ිඩඹ 

භහමී ක්රිඹහහයම් වහ අසාහ රඵහ දීභ දිිඩඹ 

පුයහ ඳතිපන ඉේව ම් ක්රිඹහලිඹක් වහ 

ශිය්වට ස-අභිේප්ර යනඹ ඇතිප ීමරීේභ් 

ඵරළ්වීභ 
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15.යාජයංබුධ ධිං ේඹ 
 

15.1 භා රෝචනඹ  

ේඳලලිස ේකඳහයයත්ේම්්තුමේහි ඳළයිවභ ුද්ධි  අංලඹ 

අඳයහධ ඳරික්න ේකඳහයයත් ේම්්තුමට උරුභඹ යමි් 

සහි ිඩේල  ලහහ  ේර ශ්රී රංහේේ ප්රමුත්භ  ුද්ධි  

ආඹත්නඹ යහජය ුද්ධි  ේ හ (යහුදේ ) ේේෙ ේභභ 

යහජය ුද්ධි  ේ හේේ ඉරක්ඹ් ඳවසුේ් ආයනඹ 

ීමරීභට වළීමන ඳරිදි ේලේඨහල 05 ඳශහ්ත ඒ 13  

ව දිසරික් ුද්ධි  හයයඹහංල 93  (දිෙුදෙේ ) ඹටේ්ත ේඵකහ 

කක්හ ඇත්ෙේභභ ඳශහ්ත ඒ වහ දිෙුදෙේ  භගි් 

ේත්ලයතුමරු රැසයන අත්ය  යේේ ේ්ධලඳහරන භහජ වහ 

ආයයථි සාහය්තඹට න ඕනෆභ ත්යයජනඹක් 

ම්ඵ්ධේඹ් ක්රිඹහ්තභ වීභ කවහ ේභභ අංල පිහිටුහ  

ඇත්ෙසේභ්භ යහජය ුද්ධි  ේ හ ේර්ඹ පුයහ ප්රධහන 

ිඩේ්ධල ුද්ධි  ආඹත්න භ ඩහ්ත මීඳ වේඹ්ඹ් 

ඳ්තහ නිමි් ිඩේ්ධල අව ය ර  ුද්ධි  අංල 

සාහපිත් ය ඒ වයවහ ඵහහිය ත්යයජන අධීක්නඹ 

ය මෙයයත්භහනේල  ජහතිප ආයක්හ  වතිප යන  

ුද්ධි  අංලඹක් ේර යහජය ුද්ධි  ේ හ ඉවර නළංවීභට 

ෘ්තීනභඹ භේටමි් කීම් ඉටු ීමරීභට උ්තසු න 

ිඩනඹ රු ේ  භණ්ඩරඹ ඵ ිඩඹතුම්ේ   අකව 

ේේෙ 

15.1.1ංටිනාකම් 

 ානශි්අත්ා -  ඉවශ ෘ්තීනඹ ඳරිමිතිපඹ වහ 

අණ්ඩත්හඹ තිප යභෙ 

 නිදවං - පිටසත්ය ඇගිලි ළසීම්ලි් ේත්ලය 

ආඹත්නේල ම්භත්ඹට වහ ප්රමිතිපඹට අව  යහජහරි 

ීමරීභ   

 කණ්ඩාඹම්ං වැගීභ - යහජය ුද්ධි  ේ හ 

ණ්ඩහඹභක් ේර ටයුතුම ය කීයයතිපඹක් ඇතිප 

අත්ය  සහි සිඹලු ළඩ ණ්ඩහඹම් වළගිේභ් සිදු 

ය මෙ 

 ානල්ාහිත්බාඹංවාංානනඹගරුකංඵං-ංයහජ ුද්ධි  

ේ හේේ මලි ඳකනභ අ්ේන්නය ිඩලසහඹ 

වහඅේඵ්ධඹ ේේෙ සඹක  ේඳලලිස ත්නතුමරු ේභ්භ 

සිිඩේ ඇදුේභ් ළයසි ළඩ යන භනහ 

ීයක්නඹීම් යුතුම අඳේ  හයයඹ භණ්ඩරඹ තුම 

ඳතිපෙ 

 පිළිගැනිභං- යට තුමර ඇතිප ප්රමුත්භ ුද්ධි  අංලඹ වීභ 

නිහ යහජය ුද්ධි  ේ හ ේ්ධීයඹ වහ ජහත්ය්ත්ය 

ලේඹ් ඉවශ පිළිළනිභක් ඇත්ෙ     සභ නිහ යහජය 

ුද්ධි  ේ හේේ හයයඹ භණ්ඩරඹ ත්භ ආඹත්නඹ 

පිළිඵක ආඩම්ඵය ේේෙ 

 රදානඹහි - පුහුණු හයයඹ භණ්ඩර හභහජි ම් 

පිළි්ත ඇයීභට රක් ේේෙං 

 එරදායිකං ඳරියඹ - ඕනෆභ ේනකුට ළඩ ීමරීභ 

කවහ යහජය ුද්ධි  ේ හ තුමර දිරිළ්වීභක් ඇතිප 

ඳරියඹක් ඇත්ෙ 

 නමනත්ඹ - යහජය ුද්ධි  ේ හ ෆභ ිඩටභ 

ංයයධනඹ කවහ න අකවස වහ යහඳෘතිප  පිළි 

ළී භට සුකහනම්ඹෙ 

 ගකීභං වාං ගමභ - කීභ වහ වීභ ඉවරභ 

අයයාේඹ් යහජය ුද්ධි  ේ හ ක්රිඹහ්තභ ය ම 
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අව  

අං 

ළඩටවේ් නභ අේේක් කත්  නිභළවුභ ප්රතිපඳහකන 

රුෙ(මිලි) 

ිඩඹකභ                    

රුෙ (මිලි) 

ේබෞතිප ප්රතිපඹ 

         මිව ම් 

ඒඹ 

ඉරක්

ඹ 

හක්හ්ත 

ය 

ළී ේම් 

ප්රතිපලත්ඹ 

1 හයු මීයන ඹ්ත්ර 10 ක් 

මිරදී  ළී භ 

සු ඳවසු හයයඹහර 

ඳරියඹක් ඳ්තහේන 

ඹහභට 

1 0.744 ඒ 

10 

80% 100% 

2 ඳරිකන ඹ්ත්ර 30 ක්, 

යුෙපිෙසස ඒ 30 ක් ,තිප්ත 

නයහ මු්ර  05 ක් , ේේයය 

මු්රන 05 ක් මිරදී ළී භ 

යහෙුදෙේ  ව ඒ  

කවහ ේත්ලයතුමරු ජහරඹ 

පුළුේ ීමරීභ 

3 3.05 ඒ 

70 

85% 100% 

3 රඳහහිනි ඹ්ත්ර 20 ක් මිරදි 

ළී භ  

ිඩේන්කහංලඹක් ලේඹ්  

ව හලීන ේත්ලයතුමරු 

පිළිඵක කළව ්ත වීභ   

0.8 0.87 ඒ 

20 

80% 100% 

4 යහජය ුද්ධි  ේ හේේ අං 

34 හයයඹහරඹ කවහ 

්නිේේකන ඇභතුමම් 

ඳ්ධධතිපඹක් සාහපිත් ීමරීභ  

්නිේේකන හයයඹඹ 

ඩහ්ත ඳවසු ීමරීභ කවහ  
1 0.63 ඒ 

01 

මිරදී ළී භට 

ටයුතුම ස ය 

ඇත්ෙ 

5 යහජය ුද්ධි  ේ හ ප්රධහන 

හයයඹහරේල  හයු මීයන 

ඳ්ධධතිපේල ිඩරයය ඹ්ත්රඹ 

අලු්තළඩිඹහ ීමරීභෙ  

සු ඳවසු හයයඹහර 

ඳරියඹක් ඳ්තහේන 

ඹහභට 

2.36 2.36 ඒ 

01 

සාහපිත් ීමරීභට 

ටයුතුම ස ය 

ඇත්ෙ 

6 IBM AS/ 400 ඳ්ධධතිපඹ 

නඩ්තතුම ව අළු්ත ළඩිඹහ 

ීමරිේම් ගිිඩසුභ 

භනහ නඩ්තතුම ීමරීභක් 

කවහ 
0.4 0.38  80% 80% 

7 fire wall & Spam filtering 

ඳ්ධධතිපඹ නඩ්තතුම වහ 

අළු්තළඩිඹහ ගිිඩසුභ 

භනහ නඩ්තතුම ීමරීභක් 

කවහ 
0.099 0.103  80% 80% 

8 Licence Subcription of 

virus Guard නඩ්තතුම ව 

අළු්තළඩිඹහ ගිිඩසුභ 

ක්තත් ඵඩහ ආයක්හ 

ීමරීභට  

0.099 0.1  80% 80% 

9 ිඩදුලි ේ්ඳහනඹ නඩ්තතුම 

ව අළු්තළඩිඹහ ගිිඩසුභ 

භනහ නඩ්තතුම ීමරීභක් 

කවහ 
0.3 0.3  80% 80% 

10 ප්රධහන හයු මීයන 

ඳ්ධධතිපඹ නඩ්තතුම ව 

අළු්තළඩිඹහ ගිිඩසුභ 

භනහ නඩ්තතුම ීමරීභක් 

කවහ 

3.52 3.49  80% 80% 

12 අං 34 හයයඹහරේල 

දුයාන පුරු නඩ්තතුම 

ව අළු්තළඩිඹහ ගිිඩසුභ 

දුයාන පුරු නිසි 

ක්රිඹහහරි්තේල ඳ්තහ 

ළී භට 

0.12 0.12  80% 80% 

 

15ෙ1 ගු: 2016.01.01 සිට 2016.12.31 කක්හ හයය ක ළඩටව්ර ප්රතිපඹ  
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අව  

අංඹ  

ඳහඨභහරහ  වබහගි්තඹ  සතුම 

යහජය 

නිේේදිත්  

ප්රෙේඳලෙඳ /ේඳලෙඳ 

/උෙේඳලෙඳ ව 

හෙප්රෙේඳලෙඳ/හෙ

ේඳලෙඳ/හෙ 

උ ෙේඳලෙඳ 

ේඳලෙළ 

/ේඳලෙේල ව 

හෙේඳලෙළ 

/ හෙේඳලෙේල 

ඳයයේලන 

නිරධහරී්  

වමුකහ ුද්ධි  

නිරධහරි් 

1 ිඩේ්ධීයඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

ව ංචහය 

10 11 2     23 

2 ිඩේ්ධීයඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

(ශ්රී රංහ තුමර) 

12 45 2   8 67 

3 ේ්ධීයඹ ුද්ධි  පුහුණු 

ඳහඨභහරහ 

37 184 494 1   716 

4 බහහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

(ඉංග්රීසි) 

  57 115     172 

5 බහහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

(ේකභශ) 

  3 127     130 

සතුම 59 300 740 1 8 1108 

 

15ෙ2 ගු: පුහුණු ඳහඨභහරහ හයහංලඹ  

 

 යහඳෘතිපේල නභ  සාහනඹ  යහඳෘතිපඹ 

සිදු යන 

ආඹත්නඹ 

මුකේ 

රළේඵන 

මරහලඹ  

හරඹ  අේේක් කත් 

මුකර  

ේ් 

ීමරීම්  

2016 

ේකළම්ඵයය 

කක්හ  

ිඩඹකම් ඉරක්ඹ  හයයඹඹ 

හධනඹ  

ක්තත්  

සඹංක්රීඹයන 

යහඳෘතිපඹ  

 යහජය 

ුද්ධි  

ේ හ  

්ේව 

රංහ 

පු්ධලි  

භහභ  

 

ශ්රී රංහ 

යජඹ  

 

අවුෙ 2  

 

264.6 

 

200 

 

72 

කෘඨහං 

සාහඳනඹ 

ව 

භෘදුහං 

නවීයනඹ  

යහඳෘතිපඹ 

ආයම්බ 

ීමරීභ  

 

15ෙ3 ගු: ක්තත් සඹංක්රීඹයන යහඳෘතිපඹ 
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16.ංඳර් අණංවාංංර්ධනංභධය්ථානඹ 
 

16.1ංභා රෝචනඹ 

 

ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනේල ඳයභහයයාඹ 

ව ේල නවීන ත්හක්නේඹ් යු්ත උඳයනඹ්  

නියයභහනඹ ීමරීභ  ංයයධනඹ ීමරීභ වහ යහජය ආයක් 

අංල ව යහජය ආඹත්නඹ් ේත් අලය න ේලඹහ 

ළී ම් සිදුීමරීභ භන්් ජහත්ය්ත්යඹ භ ත්ය ශ 

වළීම නවීන ත්හක්නේඹ් යුතුම ේලඹහ ළී ම් සිදුයව  

රඵන ේ්ධීයඹ ආඹත්නඹක්  යහි ීමරීභ මෙ 

 

16.1.1කාර්ඹබායඹහිං 

 

 ආයක් අංල ේත් අලය න නවීන 

ත්හක්නේඹ් යුතුම උඳයනඹ් ේලඹහ ළී භ වහ  

නිසඳහකනඹ ීමරීභෙ 

 ආයක් වමුකහ් ේව ේ් අලයන උස 

ත්හක්නේඹ් යු්ත අිඩ ආයුධ ඳ්ධධතිප වහ න 

ත්හක්ිව උඳයනඹ් ේභයටදීභ නිසඳහකනඹ 

ීමරීභෙ  

 ශ්රීරංහ තුමශ ආයක් වමුකහ්ට අලය න 

උඳයන නිසඳහකනඹ ීමරීභ කවහ 

ඳයයේලන ටයුතුම සිදුීමරීභ වහ සභ උඳයනඹ්හි 

යවයබහඹ ආයක්හ ය ළී භෙ 

 යහජය ආයක්හට වහ යේේ ංයයධනඹට අලය  

න ත්හක්ිව වඹ රඵහදීභ වහ ඒ කවහ අලඹ 

උඳයන ේභයට නිසඳහකන ීමරීභ වහ ළඩිදියුණු   

ීමරීභෙ 

 

16.2ං2016ංර් අංකාර්ඹංාධනඹං 

16.2.1ං බෞිකංවාංමරයංරගිඹ 

 
ේභභ භධයසාහනඹ ආයම්බේල ේයභ ශ්රීරංංඵ - 

ඳනහේලඩ කවුේයහි සාහන ත්වී සිටි අත්ය  ඉ් ඳසු 

අංල ීමහිඳඹක් ේලත්රහර ආයක් ිඩලස 

ිඩකයහරේඹහි වහ ත්්ත අංල ීමහිඳඹක් ඵණ්ඩහයනහඹ 

අව සභයන ම්භ්ත්රන ලහරහේේ කුලී ේවීේම් ඳකනභ 

භත් සාහන ත් යහජහරී  ීමරීේභ් අනතුමරු 2015 

යයේල සථිය හයයඹහර ංකීයයන ේලඩනළගිේර 

ඉදිය ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනඹ 

ේභලයවේව න ඳහය  පිටිඳන ලිපිනේඹහි  සථිය ලේඹ් 

සාහනත් යහජහරී ආයම්බ යන රදීෙ ඉ්ඳසු ඳහරන 

ටයුතුම ව ේසු නිශ නහත්ළ් ඳවසුම් කවහ 

ේකභවේ ේලඩනළගිේරක් ඉදිීමරීේභ් ඳසු තුම්න 

අි ඹය ඹටේ්ත ේභභ භධයසාහනේල ඳයයේලන ටයුතුම 

ර නිඹළලී සිටින නිශධහරී්ේ  ේ්හසි ඳවසුම් 

කවහ ේකභවේ ේලඩනළගිේරක් ඉදිීමරීභට ටයුතුම 

ශ අත්ය  සභ ේලඩනළගිේර ඉදිීමරීම් ටයුතුම  

 

 

 

 

හයයා අ් ය 2017ෙ01ෙ20 න දින ආයක් 

ේේම් තුමභහේ  ප්රධහන්තේඹ් ිඩෘත් ීමරීභට ටයුතුම 

යන රදීෙ  
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අබදං

අංකඹ 

යාඳිි අංනභ ඇ්ත් ම්හිතුංගත්ං

මුදර 

(රු  

යාඳිිඹංදවාං

ැඹවූංමුදර 

ිරු  

 ධ ශීඹ/ාන ධ ශීඹං ශදං ඳොරං

ටිනාකභ 

යාඳිිඹං ිහිං

ඉිරිංවූංම්පුර්ණං

මුදර 

(රු.) 
ාන ධ ශීඹ 

(රු.) 

 ධ ශීඹ 

(රු.) 

1 Small Arms 

Firing Simulator 

1,600,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 

(Approx) 

 6,000,000.00 

2 K-8 Simulator 

Project phase I 

3,240,000.00 3,240,000.00 1,368,000,000.00 

USD 8 Mn 

 1,364,760,000.00 

3 Field Artillery 

System Project 

4,500,000.00 4,500,000.00 150,000,000.00 

USD 1 Mn  

 145,500,000.00 

4 Quad Copter 

Project 

250,000.00 143,000.00 280,000.00  137,000.00 

5 Regimental 

Account 

Software  

250,000.00 250,000.00 2,000,000.00  1,750,000.00 

6 Hi-Tech soldier 

web application 

380,000.00 380,000.00 140,000,000.00  139,620,000.00 

Total 10,220,000.00 1,678,370,000.00 1,668,000,000.00  1,657,630,000.00 

 

16ෙ1 ගු : ේභභ භධයසාහනඹ ේතිප් හයයා අ් ය රිිඩධ වමුකහ ේත් බහය ේකන රක යහඳෘතිප  

   

අබදං

අංකඹ 

ක්රිඹාකායකම්/යාඳිිඹ යාඳිි අංැදගත්කභ 

1 Driving Simulator  

ළවළේලු ව ඵයහවන පුහුණු ීමරීභ කවහ ඳරින 

භෘදුහංඹක් (Driving Simulator) නිසඳහකනඹ ීමරීභෙ  

රිිඩධ වමුකහ්ට අඹ්ත රිඹදුරු පුහුණු ීමරීේම් ඳහේ කවහ 

රිඹදුය් පුහුණු ීමරීේම් ටයුතුම හයයා ය ළනිභ 

කවහ ඉවේ ේේෙ 

2 Brain Controlled Interface for Artificial Limbs (BCI) 

මිනිස ේභලශේල ත්යං භගි් ඳහරනඹ යව  රඵන ෘීනභ 

ඵහහුක් නියයභහනඹ ීමරීභ 

ආඵහි ත් පු්ධර ම් වට ආධහයඹක් ලේඹ් බහිඩත්හ 

ීමරීභට අේේක්හ ය මෙ 

3 Development of Hexa copter 

Quod copter යහඳෘතිපේල ඉදිරි පිඹයක් ලේඹ් 

ළඩිදියුණූ ීමරීභ කවහ ේඳතිප වඹ නිඹමු් යහිත් 

ඹහනඹක් නියයභහනඹ ීමරීභෙ 

ළඩි ඵයක්   ළඩි පිඹහය හරඹක් වහ ළඩි 

හයයඹක්භත්හඹීම් යුතුම නිඹමු් යහිත් ඹහනඹක් 

ළඩිදියුණු ීමරීභෙ 

4 Ship Data Monitoring System (SDMS) 

ේනෞහේේ ිඩිඩධ ක්රිඹහහරී ඳ්ධධීන්හි ත්්තහලීන 

ේත්ලයතුමරු අකහර නිශධහරී් වට නිරීක්නඹ ීමරීභ වහ සහි 

නියකයත්හඹ ඳ්තහේන ඹෆභ 

 

ේභභගි් ිඩලහර මුකරක් ඉතිපරි ය ත් වළීම අත්ය  අලය 

ත්හක්නඹ ේභ්භ සහි නඩ්තතුම ටයුතුම අඳ යට තුමරභ 

සිදුය ළී භට අසාහ රළීම ඇත්ෙ 

5 Development of Anti - Befouling and Anti corrosive 

paint using Nano Technology 

නළිඩඵේකහි භශඵළදීභ ව මු්රජීවී් ේඵ්වීභ අභය 

ළී භ කවහ අලය  භතුමපිට ආේේඳනඹක් සය 

ළී භ ෙ සඹ ශ්රී රංහ ටහ ඇතිප මු්ර ඳ්ධධතිපේල භත් යකහ 

ේභභගි් ශ්රීරංහට ආේේනි නිසඳහකනඹක් ස ය 

ළී භ 
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ඳතිපන ඵළිඩ් සඹ ේ්ධීයඹ නිසඳහකනඹ ීමරීභ ඉත්හ 

ළක්තේේෙ 

6 Customizable Fire Control Solution With Stabilize 

Platform 

ිඩිඩධ අලයත්හඹ්ට ළරේඳන ඳරිදි ේනස ර වළීම 

ේඳලදු වයඹක් භත් නියයභහනඹ වුව  අිඩ වළසියවීේම් 

ඳ්ධධතිපඹක් නියයභහනඹ ීමරීභෙ 

ේභභගි් රිිඩධ වමුකහ් කවහ අලය න ිඩිඩධ වු අිඩ 

වළළයවීේම් ඳ්ධධතිප කවහ අලය මුලි අංනඹ්ේ් 

භ්ිඩත්වු්ත සඹ අකහර  බහිඩත්ේල රක්න අව  ේනස 

ය ළඩි දියුණුය ළී භ වහ ිඩිඩධ අලයත්හඹ්ට අව  

රිරන අිඩ වළසියවීේම් ේඳලදු ඳ්ධධතිපඹ ේලඩනළගීභට 

වළීමඹහ ඇත්ෙ   සභගි් ිඩිඩධ ඳ්ධධතිප නිසඳහකනඹ කවහ 

අලය ත්හක්නඹ වහ මුකේ ඉතිපරිය ත් වළීමේේෙ 

7 Training Simulator for K-8 Aircraft - Phase II 

ගු් නිඹමු් පුහුණු ීමරීභ කවහ ේඹලකහ ව  රඵන 

පුහුණු ගු් ඹහනඹ ආෘතිපඹීමෙ ේභළනි පුහුණු 

ආෘතිපඹක් ිඩේ්ධල යටීම් මිශදී ළී ේම්දී ිඩලහර මුකරක් ඒ 

කවහ කළරීභට සිදුන අත්ය  ගු් ඹහනඹක් භගි් සභ 

හයයඹඹ සිදුීමරීේම්දී ිඩලහර මුකරක් ළඹේේෙ ේම් කවහ 

ිඩදුභක් ලේඹ් ේ්ධීයඹ ඉංජිේ්රු්ේ  වහඹ 

රඵහේන ේභභ පුහුණු ආෘතිපඹ නියයභහනඹ ය ඇත්ෙ 

කළනට ේභභ යඳෘතිපේල ඳශමු අි ඹය අ් ය ඇතිප 

අත්ය  ේභළනි පුහුණු ීමරීම් ආකයයලඹක් මිශදී ළී භ 

කවහ ිඩලහර මුකේ ප්රභහනඹක් ළඹන අත්ය  අනහත් 

පුහුණූ අලයත්හඹ් කවහ ිඩිඩධ ේනස වීම් සිදුීමරීභ 

අඳවසු ේේෙ  නමු්ත ේභභ භෘදුහංඹ පුහුණු 

අලයත්හඹ් ඳරිදි ේනස ීමරීභට වළීමඹහ ඇතිප අත්ය  

කළනට ේභභ යහඳෘතිපේල ේකන අදිඹය සිදුයමි් ඳීනෙ 

  8 Training Simulator for Air Traffic Controllers 

මුරය ව ත්හක්ිව පිරිළඹ අඩු ීමරීේම් අයමුිව් ගු් 

භ් ඳහරන භධයසාහනඹ අ්ත්යය පුහුණුවීම් ටයුතුම 

සිදුීමරීභ කවහ භහෘතිපඹක් නියයභහනඹ ීමරීභ 

ේභළනි පුහුණු ීමරීම් ආකයයලඹක් මිශදී ළී භ කවහ 

රුපිඹේ මිලිඹන 20 ක් ඳභන ළඹන ඵට න් ඵරහ 

ඇත්ෙ සඹ ේභයට නිසඳහකනඹ ීමරීභ තුමළි් ිඩලහර ිඩේ්ධල 

ිඩනිභඹ ප්රභහනඹක් ඉතිපරි යත් වළෙ    

9 Guided Rocket and Missile System Development 

Project 

ශ්රී රංහ තුමර මි මර වහ ේයලේ ත්හක්නඹ ඇතිප ීමරීභ 

ව ඊට අලය ඳවසුම් ළඩිදියුණු ීමරීභ  

ශ්රී රංහ තුමර මි මර වහ ේයලේ ත්හක්නඹ ඇතිප ීමරීභෙ 

යේේ ආයක්හ කවහ අලය අි ත්හක්ිව ේභරම් 

නිසඳහකනඹ ීමරීභට ආයම්බ ීමරීභෙේභභගි් අි  ිඩේ්ධල 

මුකේ ප්රභහනඹක් ඉතිපරි ීමරීභෙ 

 

 10 Development of Hydrogen Fuel Cell for Quod Copters 

and UAVS 

නිඹමු් යහිත් ගු් ඹහනහ කවහ අලය ජීහරඹ ළඩි 

ිඩකු්ත ේ් (ඵළටරි) නිසඳහකනඹ ීමරීභ  

ේභළනි ේ් ඉත්හ අි  මුකරක් න අත්ය  සඹ නඩ්තතුම 

ීමරීභ කවහ අලය ත්හක්නඹ තිපීමඹ යුතුමඹෙ සභ ත්හක්නඹ 

රඵහළී භ ේභභ යහඳෘතිපේඹහි ප්රධහන අයමුන ේේෙ 

11 Development and Renovation of Targets and Shooter‟s 

Evaluation System for Electronics Range 

කළනට යු්ධධ වමුකහ ඳනහේලඩ කවුේයහි ඳතිපන 

ඉේරක්ේරලනික් ේඩි පිටිඹ අි ත්හක්ිව ේභරම් 

බහිඩත්ේඹ් නවීයනඹ ීමරීභ වහ නියකය පුහුණු 

ඳ්ධධතිපඹක් සාහපිත් ීමරීභ 

 

ේභළනි ඳ්ධධතිපඹක් නියයභහනඹ ීමරීභ කවහ අි  

පිරිළඹක් කළරීභට සිදුන අත්ය  කළනටභ්ත අලය 

ත්හක්නඹ ේභභ භධයසාහනඹ තුම ඳතිපන ඵළිඩ්  සභ 

ඳ්ධධතිපඹ ස ය ළී භට අභ පිරිළඹක් ේඹලකහ ළී භ 

ෙ 
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Armor Tank Simulator System Development 

යුධ ටළංීම ේඩිත්ළීමම් වහ ක්රිඹහ්ිඩත්ේලදී බහිඩත්හ ීමරීභට 

අලය පුහුණු ඳ්ධධතිපඹක් ස ීමරීභෙ 

ේභභගි් යුධ ටළංීම බහිඩත්ඹ  වළසියවීභ  ේඩිත්ළීමභ  

ක්රිඹහ්ිඩත් යහජහරිේඹහි ේඹකවීභ වහ යුධ ටළංීම ේඳශ 

හිත් ක්රිඹහ්ිඩත්  යහජහරීේල ේඹකවීම් පිළිඵක ආෘතිපඹ 

ේභභගි් නිසඳහකනඹ ය සභගි් පුහුණු ටයුතුම සිදුීමරීභෙ   

13 Development of virtual reality parachute jumper and 

skydiver training Simulator 

 

රිිඩධ වමුකහ යහජහරි නිඹතුම ඳළරිෂුේ පුහුණු්න් කවහ 

පුහුණු ආෘතිපඹක් නියයභහනඹ ීමරීභ ේභභ යහඳෘතිපේල 

අයමුන ේේෙ ේම් තුමළි් ඳළයෂුටඹ තුමළි් ඳළී ේම් සිට  යභ 

ඳතිපත් න ේත්ක් ජීවී ඇතිප න සිඹලුභ ක්රභේේකඹ් වහ 

ඵරඳෆභ ඒ අහයේඹ් පුහුණු ්න් වට රඵහළී භ්ත ඒ 

පිළීඵක උඳේ්ධල ම් වට නිරීක්න ීමරීභට වළීමඹහ රළීම 

ඇත්ෙ දියුණු යටර ක්රිඹහ්තභ ේභභ හභහෘතිප නියයභහනඹ 

කවහ ිඩලහර මුකරක් ළඹ න අත්යෙ ේම් තුමළි් ඒ කවහ අඩු 

පිරිළඹීම් සිදුීමරීභට වළීමඹහ රළීම ඇත්ෙ 

 

 

 

ඳළයෂුේ පුහුණු ්න්ේ   හි ඳළරදි ඳාඹ (Head 

Tracking)   ංේේක සුසුය ීමරිම් (Sensor Calibration) 

කයයලන ත්රඹ ස ීමරීභ (View Splitting) ටයුතුම 

සිදුයමි් ඳීනෙ ේභඹ 2017 ය අ් වීභට ේඳය 

පුහුණු කවහ රඵහදීභට නිඹමිත් ඇත්ෙ 

14 Braille to Sinhala Converter 

අ්ධ පු්ධර ම් කවහ ඳ්තව  රඵන ිඩබහඹ්හි ප්රථිඳර 

ේභභ ඳ්ධධතිපඹ බහිඩත්ේඹ් ඳවසුේ් වහ ඉක්භනි් 

රඵහත් වළීමවීභ 

ඇස ේඳී භ දුයයර ව අ්ධ පු්ධරඹ්ට ඔවු්ේ  

අධයහඳන ටයුතුම ක්රභ්ත සිදුය ළී භ කවහ 

නියයභහනඹ යන රක ේභභ භ යහඳෘතිප ත්හක්ිව පිඹය 

අ් ය අ්ධ ිඩකයහරඹ ේත් අ්තවකහ ඵළලීේම් ටයුතුම 

කවහ බහයදීභට ටයුත් ය ඇත්ෙ  



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  84 
 

 

16ෙ2 ගු: 2016 යයේලදී ආයම්බ යන රක 2017 යයඹ වහ අිඩච්ේේක න යහඳෘතිප 

 

 

16ෙ3ගු: 2016 යයේලදී ආයම්බ ය 2017 යයේලදී බහයදීභට නිඹමිත්  යජේල ේන්ත ආඹත්න කවහ සිදුයව  රඵන යහඳෘතිප 
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Under Water Surveillance & Detection System 

 

නහිඩ වමුකහ ේභේවයුම් කවහ උඳහරි න යහඳෘතිපඹීමෙ  

මුහුක අබය්ත්යේල සිදුන ක්රිඹහයම් අනහයනඹ ය 

ළී භ කවහ ේඹකහත් වළීම උඳයනඹීමෙ ේභහි අ්තවකහ  

ඵළලීේම් ටයුතුම හයයා සිදුය ඇත්ෙ ක්තත් සක්රැස 

ීමරීභ ේම් න ිඩට සිදුයමි් ඳීනෙ 

16 Geo -information System for Chronic Kidney Disease 

ේභභ යහඳෘතිපඹ තුමළි් නික්ත් කුඩු  ේය්ගී්පිළිඵක 

ේත්ලයතුමරු ඇතුමශ්ත  ේත්ලයතුමරු ඳ්ධධතිපඹක් නියයභහනඹ ීමරීභ 

සිදුය මෙ 

කුඩු ේය්ගී් පිළිඵක ක්තත්ඹ් වහ ිඩලසේේනඹ් 

ඩිනමි් ර වළීම ඳරින ේභරභක් ේ  නිසඳහකනඹ 

ීමරීභට ළරසුම් ය ඇත්ෙ 

17 Design & Development of HF/VHF & UHF Radio 

Transceiver 

ේ්ධීයඹ අනනයත්හඹ හිත් යවය ඳිවිඩඩ හුභහරු කවහ 

ආයක් කත් ගු් ිඩදුලි ඹ්ත්රඹක් නියයභහනඹ ීමරීභ  

 

ේභඹ හකහ නිභය ඇතිප අත්ය  කළනට ඳයයේලන භේටේම් 

ඳීනෙ 

අංඅ ක්රිඹාකායකම්/ංයාඳිිඹ යාඳිි අංැදගත්කභ 
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Train Tracking Systemෙ 
 ශ්රි රංහ දුම්රිඹ ේකඳහයයතුමේම්්තුමේේ දුම්රිඹ ධහනඹ න භ් 
ඳාඹ් GPS ත්හක්නඹ භගි් ඳහරන භළදිරිඹට වහ භගී්ට 
දුම්රිේල ඳළමිීමභ වහ සාහනඹ නහාය ළී භට වළීම 
ක්රභඹීමෙ ේභහි අ්තවකහ ඵළලිේම් ටයුතුම සිදුයමි් ඇත්ෙ නිභ 
ීමරීභ ශ්රී රංහ දුම්රිඹ ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ මරය භළදිව්ත වීභ 
භත් සිදුයව  රඵ මෙ 

 

 ම්ං දවාං කැබිනම්ං භණ්ඩරං අබදභැිඹං රැබීං ඇිං

අත්ය,ංඉදිරි අදීංසිඹලුම්ංදුමිරිඹංතයණංනංඳරිදිං භභං

ඳධ ධිඹංක්රිඹාත්භකංකිරීභඅංනිඹමිත්ඹ. 
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Integration Effection Intelligence preparation of the 

Battlefield (IPB) and Development of Training Simulator 

for DSCSC 
ආයක් ේ හ අන වහ භහණ්ඩලි ිඩකයහරේල පුහුණු 
නිශධහරි් IPB ිඩඹ ඹටේ්ත  GIS ත්හක්නඹ බහිඩත්හ යමි් 

War Game නමි් ඳරින භෘදුහංඹක් නියයභහනඹ ීමරීභ  

 
ආයක් ේ හ අන වහ භහණ්ඩලි ිඩකයහරේල පුහුණු 
ටයුතුම කවහ 2017  යයේලදී නිභය බහයදීභට 
නිඹමිත් ඇත්ෙ  

 

 

 

 
3 

Rehabilitation of Kelani valley Railway line  
ප්රහවන වහ සිිඩේ ගු් ේ හ අභහත්යහංල ඹටේ්ත ක්රිඹහ්තභ 
යන Colombo Suburban Railway Project (CSRP) 
යහඳෘතිපඹ ඹටේ්ත ළශිව ළලි දුම්රිඹ භහයයඹ නවීයනඹ 
ීමරීේම් ටයුතුම ආයම්බ ීමරීභ කවහ ේභභ භධයසාහනඹ භගි් 
නිසඳහකනඹ ය ඇතිප Quod copter වහ ළවළේලු ගු් ඹහනහ 
ේඹලකහේන අකහර ගු් ඡහඹහරඳ ළී භට වහ ගු් ේඳව භ 
හිත් වීඩිේඹ් ඳට රඵහළී භෙ 
 

ළශිව ළලි දුම්රිඹ භහයයඹ නවීයනඹ ීමරීේම් 
ටයුතුම ආයම්බ ීමරීභ කවහ අලය ගු් ඡහඹහරඳ 
ළී භට වහ ගු් ේඳව භ හිත් වීඩිේඹ් ඳට 
රඵහළී භෙ 
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Civil Security Department 

 
ආයක් අභහත්යහංලඹ ඹටේ්ත සාහපිත්  සිිඩේ ආයක් 
අංලඹ ේත් ක්තත් ඳ්ධධතිපඹක් නියයභහනඹ ීමරීභ ේභහි මලි 
අයමුන ේේ සිිඩේ ආයක්න අංලඹ හයය ක සිදුයව  රඵන 
ේඩි ්රය ආශ්රිත් ක්තත්ඹ් සක්රැස ීමරීභ වහ සහ ඹහ්තහලීන 
ීමරීභ කවහ ේභභ ක්තත් ඳ්ධධතිපඹ නියයභහනඹ ය ඇත්ෙ 

 
ආයක් අභහත්යහංලඹ ඹටේ්ත සාහපිත්  සිිඩේ 
ආයක් අංලේඹහි ේත්ලරුතුමරු ඹහ්තහලීන ීමරීභ 
කවහ නිඳකහ ඇතිප ඳරින ේභරභ ව දුේයයදී 
රඵහදීභට නිඹමිත්ඹෙ 
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16.2.2  නත් තඹත්න වා සිදුකයබද රැබ පුහුණුමම්  

 GIS ත්හක්න ිඩඹ්ට අකහර රිිඩධ වමුකහේේ ,ේඳලලිසිඹ , ිඩේල  හයයඹ ඵරහඹ, අඳයහධ ඳරික්න 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම, ව යහජය ුද්ධි  අංලේල නිශධහරි්/නිශධහරිනිඹ් 40 ක් ඳභන ප්රභහනඹක් පුහුණු ීමරීභ . 

 යුධ වමුකහට වදු්හදු් යුධ වමුකහ ේයජිේම්්තුම ගිණුම් ත්ළීමේම් භෘදුහංඹ ම්ඵ්ධ නිශධහරි් 600  

ප්රභහනඹකු්ත ේසුනිශ ම් 2500  ප්රභහනඹකු්ත පුහුණු ීමරීභ  

 ආයක් අභහත්යංලඹ ේත් වදු්හදු් ලිපි ශභනහයනඹ ීමරීේම් (Mail Management System) භෘදුහංඹ 

වදු්හදීභ ව ඒ කවහ පුහුණු ටයුතුම සිදුීමරීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.2.3 රඵාගහිනා රද ම්භාන/ංරදාන 

ේභභ භධයසාහනඹ භගි් ඉදිරිඳ්ත යව  රළුද යහඳෘතිප 

ේව ේ් ඳවත් කව් ම්භහනඹ්ේ් 2016 

ේයයදී පිදුම් රඵන රදී. 

 National Best Quality ICT Awards – 2016 

“SILVER - Epidemic Survey and Tracking 

System. 

 2016 යයේල National Best Quality ICT 

Awards (NBQS) ම්භහන උේශේේදී SILVER 

ම්භහනඹ රඵහ්නහ රක Epidemic Survey and 

Tracking System යහඳෘතිපඹ 2016 යයේල 

ත්හ මහනේල ඳළළතිප The Asia Pacific ICT 

Alliance Awards (APICTA Awards) ම්භහන 

ප්රකහේන්්තඹ කවහ ශ්රී රංහ නිේඹ්ජනඹ 

යමි් ඉදිරිඳ්ත යන රක සභ යහඳෘතිපඹ ඵට 

ඳ්තවීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3 ගැඅු ංවාංඅභි ඹෝග  
    

 භධයසාහනඹ භගි් සිදුයව  රඵන න නිඳළයුම් 

වහ නිසඳහකනඹ ටයුතුම රට අලය අලයත්හඹ් 

මිශදි ළී ේම්දී ේට්ඩයය ඳටිඳහටිඹ ඹටේ්ත 

ආයක් අභහත්යංලේඹහි ලිඹහඳදිංචි  

ළඳයුම්රු් ේතිප්  මිශන් ඳ්ත ළකහ 

මිශදීළී භට ටයුතුම යන අත්ය  සහිදි 

අ්ත්යයජහරඹ තුමළි් ඉත්හ අඩු මිශට ත් වළීම 

ේඵලේවලභඹක් නවීන ඉේරක්ේරලනික් උඳයනඹ් 

කවහක ිඩලහර මුකරක් ේහ ඉවත් ළඳයුම්රු් 

ේතිප්  මිශදීළී භට සිදුව  ඇත්ෙ සඵළිඩ් 

ේට්ඩයය ඳටිඳහටිඹට අව  සභ උඳයන මිශදී 

ළී භ තුමළි් සිදුයව  රඵන යහඳෘතිප්හී අහන 

නිසඳහකනඹ කවහ ළඹව පිරිළඹ ළදීේම්දී සභ 

උඳයනඹ්හි මිර ඉත්හ අි  න ඵළිඩ් සඹ 

භවයහ ළී භ කවහ අ්ත්යයජහර භහයයේඹ් 

මිශදිළී භ කවහ යහජය ආඹත්නඹ් ේත් වදු්හදී 

ඇතිප ේඳය ේවුම් හඩ්ඳ්ත (Bank pre-paid ) 

හඩ්ඳ්ත ක්රභඹ කවහ ේභභ භධයසාහනඹ ේත් 

අලය අව භළතිපඹ ේනලභළතිප ඵළිඩ් යහඳෘතිප රට 

අලයත්හ මිශදී ළී ේම්දී ිඩිඩධ දුසයත්හ රට 

මුහුන දීභට සිදුේේ 

 භධයසාහනඹ කළනට පුළුේ ේර ඳයයේලන ටයුතුම 

සිදුයමි් රිිඩධ වමුකහට ව යජේල ේන්ත 

ආඹත්න රට අලය නවීන ත්හක්ේඹ් යු්ත 

උඳයන වහ ඳරින ේභරම් නිඳකන 

ආඹත්නඹක් න අත්ය  කළනට ඒ කවහ අලය 

ඉඩඳවසුම් ේනලභළතිප ඵළිඩ් අඳවසුත්හඹ්ට 

රක් ඇත්ෙ  
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16.4ංංඅනාගත්ංඅ ේක්ාං  
 

 ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනඹ ිඩලහර 

හයයඹබහයඹක් ඉටුයන ආඹත්නඹක් ඵළිඩ් ඒ 

කවහ අලය  නවීන ිඩකයහහය ඳවසුම් ලි් 

භ්ිඩත් භවේ  06 ීම් ක භ්ිඩත් ිඩකයහහය 

ේලඩනළගිේරක් ඉදිීමරීභ කවහ  ළඩ ආයම්බ 

ීමරීභෙ සභගි් කළනට ඳතිපන ඳයයේලනහහය 

අඩුඳහඩුම් භවයහ ේන ේභභ භධයසාහනේල 

තිප යඹයුතුම සිඹළුභ අංල ක්රිඹහට නංහ ඳරිපුයයන 

ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනඹක්  පිහිටුවීභෙ 

 ඳයයේලන ටයුතුම කවහ අලය ිඩේල  වළීමඹහක් 

ඇතිප නිශධහරී් ඉදුයහභ ඳයයේලන වහ ංයයධන 

භධයසාහනඹ ේත් ඵකහ ළී භට අලය ඉදිරි 

ටයුතුම සිදුීමරීභෙ 

 ඳයයේලන ටයුතුම ර නියත් වී සිටින නිශධහරී් 

වට යහඳෘතිප අහනේල ඳයයේලන දීභනහ 

හිමිළ්වීභට අලය ටයුතුම ීමරීභ. 

 අට ිඩලස ිඩකයහර ර අ් ේයය සිසු් 

ෘ්තතිපභඹ පුහුණුවීම් ඹටේ්ත ේභභ භධයසාහනේල 

යහඳෘතිප කවහ ේඹලකහ ළී භ වහ ඒ කවහ ේවීම් 

සිදුීමරීභට අලය ටයුතුම සිදුීමරීභෙ 

 කළනට අ් යන රක යහඳෘතිප රංහ 

ේරලජිසටික්ස ආඹත්නඹ වයවහ ේ්ධීයඹ වහ ිඩේ්ධීයඹ 

අේශිඩ ීමරීභ කවහ සුදුසු ඹහ්ත්රනඹක් ළසීභෙ 

 භධයභ දුය නිඹමු් හිත් ගු් ඹහනඹ 

(MRUAV) ළඩිදියුණු ය යහඳෘතිප ටයුතුම අ් 

ීමරීේභ් ඳසු දි මේ් ේනලේඹකු්ත අලයත්හඹ් 

කවහ ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ උකහ: ආයක් ටයුතුම ව 

ආඳකහශභනහයන ටයුතුමෙ  

 Train Tracking System තුමළි් දුම්රිඹ ධහනඹ 

ඳවසුයවීභ කවහ වදු්හදී ඇතිප භෘදුහංඹ ශ්රී 

රංහ තුමශ කළනට ධහනඹ න සිඹලු යන 

දුම්රිඹ් ආයනඹ න ඳරිදි සාහඳන ීමරීභෙ 

 ඳයයේලන වහ  ංයයධන භධයසාහනඹ සහධීන 

ආඹත්නඹක් ලේඹ් සාහඳනඹ ීමරීභ කවහ අලය 

ඉදිරි ටයුතුම සිදුීමරීභෙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  87 
 

17. ඒකාඵධ ධං ේාංබාාංපුහුණුංතඹත්නඹ 

 

17.1ංභා රෝචනඹං 

 

1986 යයේලදී ආයක් අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ේභභ 

පුහුන ඳහර බහහ පුහුණු භධයසාහනඹ ලේඹ් 

ආයම්බ ේේයණු අත්ය  ආයක් අංල නිශඹ්ේ  

ේකභශ බහහ කළනභ යයධනඹ ය ීමඹවීභ  ලිවීභ වහ 

ානඹ ළඩි දියුණු ීමරීභ ප්රධහන අයමුන ිඩඹෙ ේම් න 

ිඩට ඳහඨභහරහ 93ක් හයයා යුධ නහිඩ  ගු් වමුකහ 

ේඳලලිස ිඩේල  හඹය ඵරහේල හභහජි ම් ේත් 

ඳ්තහ ඇතිප අත්ය  නිශධහරී් 119ක් වහ ේසු නිර ම් 

8052 ේකේනකු සභ ඳහඨභහරහ් වකහයහ ඇත්ෙ 

 

17.2ං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹං 
 

 2016 යයඹ වහ ේකභශ බහහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

තුමනක් ඳළළ්තව අත්ය  ඒ වහ රිිඩධ වමුකහ ව 

ේඳලලිස හභහජි ම් 395 ේකේනකු වබහගී ිඩඹෙ 

 

 

 

 

 

 

 ේඵලු්ේ  සුබහධනඹ ේ්ේ් න 

සුබහධ ේශළරක් ඉදිීමරීභෙ ිඩඹකභ රුෙ 

850 007ෙ00 ීමෙ 

 න යනෆමි වරක් සාහඳනඹ ීමරීභ - ිඩඹකභ රුෙ 

18 345ෙ00ීමෙ 

 ඳහඨභහරහ සිසු් ේව ේ් න ළසිීමළි 

ඳ්ධධතිපඹක් ඉදිීමරීභ - ිඩඹකභ රුෙ 369 095ෙ00 ීමෙ 

 නිරධහරී නිසනඹට ඇතුමලුන භහයයඹ ව සහි 

මිදුර ත්හයකභහ හඳේ ඇතිපරීභෙ 

  ේභභ පුහුණු ආඹත්නේල අලයත්හඹ වහ න 

අි ීයත්යනඹක් මිරදී ළී භ - ිඩඹකභ  

රුෙ55 999ෙ00 ීමෙ 

 ේ්ධලන ලහරහට අඩුඳහඩුක් ඳළතිප ේ්ධලන 

ආධහයඹක් මිරදී ළී භ - ිඩඹකභ රුෙ11 500ෙ00 ීමෙ 

 ඳරිකන අංලඹ ව දුයාන හුභහරු ඳ්ධධතිපේල 

ආයක්හ ේව ේ් න හයුභන ඹ්ත්රඹක් ිඩ 

ීමරීභ - ිඩඹකභ රුෙ 299 553ෙ30ීමෙ 

 

 

 

 වුේයය අරංහයඹ ඳ්තහ ළී භ වහ 

අඩුඳහඩුක් ඳළතිප ත්නේලර ඳන ඹ්ත්රඹක් 

මිරදී ළී භ - ිඩඹකභ රුෙ 42,500ීමෙ 

 
 

17ෙ1 ප්රසාහයඹ :2016 යය ේල ආඹත්නඹ ේතිප් ඳ්තන 

රක ඳහඨභහරහ් වහ වබහගී වු රිිඩධ වමුකහ ව ේඳලලිස 

ිඩේල  හයයඹ ඵශහ හභහජි ම්  

 

17.3ංගැඅු ංවාංඅභි ඹෝග 
 

 ආඹත්නේල නිත්ය හයඹ භණ්ඩරඹට ව ඳහඨභහරහ 
ශිය ශියහ් වහ ප්රභහන්ත ඳරිදි නහත්ළ් 
ඳවසුම් ේනලතිපීමභෙ 

 ආඹත්නේල ඳහරන ටයුතුම සිදු ීමරීභ වහ 
ළවළේලු හවනඹක් ේනලතිපීමභෙ 

 යුධ වමුකහ ේතිප්  නත්භේඹ් වදු්හ ේකව  
රළබූ ඉ්ධන ප්රතිපඳ්තතිපඹ ේව තුමේලටේන ඳහරන 
ටයුතුම සිදු ීමරීේම්දී රඵහේකව  රඵන ඉ්ධන 
ප්රභහන්ත ේනලවීභ 

 ආයක් අභහත්යංලඹ ේතිප් අව යුක්ත් ය ඇතිප 
සිිඩේ ේ ඹ් ේ ඹට හයයත්හ ීමරීභ  
අතුමටුකහඹ ත්්ත්තඹ ඳළීනභෙ 

 

17.4ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා 
 

 ඉංග්රීසි බහහ ඳහඨභහරහ ආයම්බ ීමරීභ 

 න හයයඹහර ේලඩනළගිේරක් ඉදිීමරීභ 

 නිරධහරී / ඵනි/ ළයඹනි ේ්හසිහහයඹක් 
ඉදිීමරීභ 

 ප්රධහන ේකලයටු ඉදිීමරීභ 

 ශිය නිරධහරී් නහත්ළ් ේන සිටින 
ේ්හසිහහයඹ අලු්ත ළඩිඹහ ටයුතුම සිදු ීමරීභ 

 

mdGud,d 

wxlh ck fmn udrA’;= wfm%a,a uehs Pqks Pq,s wf.da iema Tla fkdje foie 

91   22                     

92     16         26         

93                 05       

17ෙ1 ගු: 2016 යයේල ඳ්තන රක  ඳහඨභහරහ 

 

 

hqO yuqod

kdjsl yuqod

.=jka yuqod

fmd,sia

js(ld(n<ldh

48% 

191 
25% 

96 

16% 

65 

11% 

43 
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18.ංසී/ංරංකාං රොජි්ටික්ංඇහිඩ්ං අක් නොරජී්ංභාගභ 
 

18.1ංභා රෝචනඹං 
 

සීභහහිත් රංහ ේරලජිසටික්ස ඇ්ඩ් ේටක්ේනලේරලජීස 

භහභ සිඹ ආයම්බේල සිට ඳසුගිඹ හර හව  

පුයහ සිදුශ ඳරිදි ෘ්තීනභඹ අහයේඹ් වහ 

හරයබහේඹ් යුතුම  සීභහ්ිඩත් වමුකහභඹ 

යු්ධේධ්ඳයන ශ්රී රංහ ආයක් වමුකහ ේත් ළඳ මභ 

වහ ප්රම්ඳහකන ඳවසුම් ළඳයීභ හයයා සිදුය 

ඇත්ෙ ඳසු  රංෙේරලෙේටෙ භහභ අේනකු්ත ක්ේත්ර 

යහ සිඹ ක්රිඹහහයම් ිඩිඩධහංගීයනඹ ය ඇතිප අත්ය 

යහජය ආයක් අභහත්යහංලඹ වහ යජේල ඇත්ළම් ආඹත්න 

ඹටේ්ත ඳතිපන ජහතිප ආයක්හ ේේයහි ඵරඳහන 

අතිපලඹ් ළක්ත යහඳෘතිප ීමහිඳඹක් වහ යහඳෘතිප 

ශභනහරුකු  උඳේ්ධලඹකු වහ ිඩඳුම් 

ඳඹ්ේනකු ේර ්තභේනහි ටයුතුම ය මෙ කළනට 

ක්රිඹහ්තභ ඩිනම් ිඩිඩධහංගීයන යහඳෘතිපේල 

ේලටක් ේර නිසි ප්රවීන්තේඹ් යුතුම 

ඳහයයලරු් වහ වේඹ්ගීත්හේඹ් ශ්රි රංහ 

ආයක් වමුකහ වහ ේ්ධීයඹ ආයක් යයභහ්ත්ඹක් 

සාහපිත් ීමරීභට රංෙේරලෙේටෙ භහභ අකවස ය මෙ  

 

 

 

18.2ංං2016ං ර්ංකාර්ඹාධනඹ 
 

 ආයක් වමුකහ ව ේඳලලීසිඹ වහ ප්රම්ඳහකන 

ඳවසුහයඹකු ේර   රංෙේරලෙේටෙ භහභ ය 

තුමර ඳළළතිප ඉේලීම් පුයහරන රදීෙ න 

ත්හක්නේේක වඳු්හදීභ පිිව අ්ත් ඳරිීයරඹ් 

වහ ඉදිරිඳ්ත ීමරිම් ීමහිඳඹක් සිදුයන රදීෙ 

 2016 යයඹ තුමරදී  භහලිහි ේ ේල ේඹකවීභට 

නිඹමිත් තිපබූ ශ්රී රංහ යුධ වමුකහ ඵර ඇිව වහ 

අලය වමුකහ යු්ධේධ්ඳයන ඩිනම් ප්රම්ඳහකන 

ළඩටවන කවහ ඳවසුම් ළඳයීේම්දී රංෙේරලෙේටෙ 

භහභ ප්රමු හයයඹබහයඹක් ඉටුයන රදීෙ ේභභ 

ප්රම්ඳහකන ිඩිඩධ ආහයේල වමුකහ අ මත්භලි් 

භ්ිඩත් ිඩඹෙ 

 ේ්ධීයඹ ආයක් යයභහ්ත්ඹ ව අේනකු්ත යහජය 

ආඹත්න කවහ ේත්ලයතුමරු ්නිේේකන ත්හක්නඹ 

ව ේත්ලයතුමරු ආයක්හ වහ යහජය ආයක් 

ඹටිත්ර ඳවසුම් ආශ්රිත් යහඳෘතිප ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ 

රංෙේරලෙේටෙභහේම් යහඳෘතිප අංලේල කීභ ේේෙ 

යජඹට අඹ්ත භහම් ව යහජය ආඹත්න ේත් 

යහඳෘතිප ශභනහයන වහ උ ඳේ්ධලන ේ හ 

ළඳයී භ ේේයහි ේභභ අංලඹ සිඹ ක්රිඹහහයම් 

යහේත් ය අධහනඹ ේඹලමු ය තිපේේෙ  

 

ාන්ත්යඹ 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 භාංනඹකං

රිපරං(ානගණනඹං

 නොකයනංරද) 

රුෙමි රුෙමි රුෙමි රුෙමි රුෙමි රුෙමි 

ආකහඹභ වහ ආශ්රිත් හයයඹහධනඹ 

ආකහඹභ 69.97 130.62 95.17 92.74 127.90 59.73 

කශ රහබඹ 69.46 99.68 81.50 84.67 122.70 57.11 

ේඳලළී වහ ඵදුරට ේඳය 

ේභේවයුම් රහබඹ 

4.28 13.81 8.46 7.85 58.43 

 

15.85 

ඵදු ේඳය රහබඹ 7.62 17.38 14.49 12.05 61.84 23.10 

ඵදු 2.91 3.23 4.70 3.31 8.54  

ඵදුලි් ඳසු රහබඹ 4.71 14.15 10.88 7.42 53.30  

්තම් වහ ඵළයම් ත්්ත්තඹ 

ජංභ ේනලන ්තම් 15.48 12.53 8.56 10.76 5.63 3.6 

ජංභ ්තම් 194.46 159.09 157.02 149.73 215.51 207.36 

මුළු ්තම් 209.94 171.62 165.75 160.49 221.14 210.96 

මුළු ස්ධ 106.97 107.32 109.22 110.39 162.98 180.72 

ජංභ ේනලන ඵළයම් 19.30 4.08 4.04 7.32 5.47 5.46 
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ජංභ ඵළයම් 83.67 48.14 52.50 42.77 52.70 24.77 

ශු්ධධ ්තම් 106.97 119.39 109.22 110.39 162.98 180.72 

ප්රහශිත් රහබහංල - 1.05 1.20 1.20 5.4  

අබදඳාත්ංානල් ල්ණඹ 

ේලටක් වහ ඉඳළයුම් 

(රු) 

22,974 69,0

03 

1.36 0.93 6.72  

ේලටක් වහ ශු්ධධ 

්තම් (රු) 

521,818 582,

400 

14.00 13.8 20.37  

ස්ධ භත් රහබඹ % 4.40 11.8

5 

9.97 6.72 32.71  

මුළු ්තම් භත් රහබඹ % 2.24 8.24 6.57 4.62 24.10  

කශ රහබ අව ඳහතිපඹ % 99.28 76.3

1 

85.63 91.30 99.68  

ේභේවයුම් රහබ අව ඳහතිපඹ 

% 

6.12 13.3

1 

16.36 11.57 47.44  

ශු්ධධ රහබ අව ඳහතිපඹ % 6.73 10.5

8 

8.89 8.47 43.30  

ජංභ ්තම් අව ඳහතිපඹ 

(හය) 

2.32 3.30 2.99 3.50 4.0  

 

18ෙ1 ගු : ඳසුගිඹ ය ඳව තුමශ රංෙේරලෙේටෙභහේම් මරය ප්රතිපඹ 

 

 

18ෙ1 ප්රසාහයඹ : ආකහඹභ වහ ආශ්රිත් හයයඹහධනඹ  
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Profit before Tax
Tax
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18ෙ2 ප්රසාහයඹ : ්තම් වහ ඵළයම් ත්්ත්තඹ 

 

18ෙ3 ප්රසාහයඹ : අව ඳහත් ිඩලසේේනඹ 

 ප්රම්ඳහකන ඳවසුම් අංලඹ ිඩසි් 2016 ය තුමශදී භධයභ වහ භවහ ඳරිභහන ප්රම්ඳහකන ඳවසුම් ළඩටව් 

(ේල්ත්රහ්ත) අස නඹ (89)  ළඩටයුතුම අ් යන රදීෙ  

යාඳිිඹ රං. රො. අ..ං

කාර්ඹබායඹ 

ාන්ත්යඹ 2016දීංංම්පර්ණංකයනංරද 

යාජයං බුධ ධිං  ේාං

වාං ඳධ ධිං

්ඹංක්රීඹකයණං

යාඳිිඹං 

යහඳෘතිප 

ශභනහරු 

යහජය ුද්ධි  අංල තුම ඳතිපන ේේන 

ඳහක ංේේදී ේත්ලයතුමරු  ංයහංනඹ 

ේභභ යහඳෘතිපඹට ඇතුමශ්ත ේේෙ ේභභ 

යහඳෘතිපේල යහඳෘතිප ශභනහරු 

්ේ් රංෙේරලෙේටෙ භහභ මෙ 

 

කෘඩහං: කෘඩහං ේේදිහ ව ජහර 

ඹටිත්ර ඳවසුම් 

ේඹදුම් භෘදුහං: ේේන ඳහක 

ේත්ලයතුමරු හයයඹ ප්රහව භගි් 

ංයච ේකටභ අකහශ සිඹලු ේට්ඩයය 

ම්පයයන ය ප්රකහනඹ යන රදීෙ 

කෘඩහංර ප්රධහන ේලට 2016 අ් 

ිඩට ඳඹහ තිපුදිවෙ  

 

ප්රතිපඹ:  

කෘඩහං: 60% 

ේඹදුම් භෘදුහං : 30% 

 -

 50.00
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 150.00

 200.00

 250.00

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Nine
months Results

(Unaudited)

Non-Current Assets Current Assets Total Assets

Total Equity Non-Current Liabilities Current Liabilities

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Return on Equity % Return on Total Assets % Gross Profit Margin %

Operating Profit Margin % Net Profit Margin %
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ංයහනඹ ීමරීභ 

උඳාඹභාර්ගිකං

තයක්කං හිනි ේදනං

ජාරං ිඋ.ත..ජා. ං

යාඳිිඹ 

 

 

 

ප්රම්ඳහකන 

ඳවසුහය 

උෙආෙෙජහෙ යහඳෘතිපඹ ේට්ඩයය ඳවීම් 

භ්ිඩත් ේේෙ  

 

ේට්ඩයඹ I: ේඹ්ජිත් සඹංධහය සිේඳහක 

්නිේේක කුළුණු ඉදිීමරීභ වහ 

වඳුනහ්ත සාහන සේලශේවහි මිහිිඩකභ් 

භගි් ඳහංශු ඳරීක්න සිදුීමරීභ ව ඳහංශු 

ඳරීක්න හයයත්හ ඉදිරිඳ්ත ීමරීභ 

 

ේට්ඩයඹII: ආයනඹ හිත් ධ්නිහය 

ිඩදුලිජන ඹ්ත්ර ඒ ිඩසි ේකක් (22) 

ළඳයීභ  ේනිඩ්ත ඵහයදීභ  ිඩීමරීභ ව 

ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ. 

 

ේට්ඩයඹIII: උඳයන කුටි හිත් 

සඹංධහය ්නිේේකන කුළුණු ඳවක් 

(05) ළඳයීභ  ේනිඩ්ත ඵහයදීභ  ඉදිීමරීභ 

ිඩීමරීභ ව ක්රිඹහ්තභ ීමරීේම් 

ප්රම්ඳහකනඹ. 

 

ේට්ඩයඹIV: උඳයන කුටි හිත් 

සඹංධහය ්නිේේකන කුළුණු වඹක් 

(06) ළඳයීභ  ේනිඩ්ත ඵහයදීභ  ඉදිීමරීභ 

ිඩීමරීභ ව ක්රිඹහ්තභ ීමරීේම් 

ප්රම්ඳහකනඹ. 

 

ේට්ඩයඹV: සක්භ ත්යං ගු්ිඩදුේ 

්නිේේකන ඳ්ධධතිප ළඳයීභ  ේනිඩ්ත 

ඵහයදීභ  ිඩීමරීභ ව ක්රිඹහ්තභ ීමරීභෙ 

ේට්ඩයඹ I වහ II ආශ්රිත් සිඹලු 

ක්රිඹහහයම් 2015 දී ම්පයයන යන 

රදීෙ ේට්ඩය III  IV වV 2016 

ේයයදී අව භත් යන රදීෙ යහජය 

ආයක් අභහත්යහංලඹ ේභභ ේට්ඩයය 

තුමන වහ රංසු ළන රක අත්ය ඒහ 

ඇයීේම් ක්රිඹහකහභඹ ඳසුගිඹ භහ ීමහිඳඹ 

පුයහ සිදුයමි් ඳළතුමිවෙ  

යහඳෘතිප ප්රතිපඹ: රංෙේරලෙේටෙභහභට 

ඳයන රක ප්රම්ඳහකන ඳවසුභට 

අකහශ ේට්ඩය III  IV  V වහ 80%ෙ 

සුු ං තයුධං නි්ඳාදනං

කර්භාහිත්ං ලාරාක්ං

්ථාපිත්ංකිරීභ 

යහඳෘතිප 

ශභනහරු 

7ෙ62 x39 මිමි නිසඳහකන යයභහ්ත් 

ලහරහක් සාහපිත් ීමරීභ 

පිළි්ත නිසඳහකඹ්ේ් රඵහ ්ත 

ත්හක්ිව වහ අඹළඹ  ේඹ්ජනහ ශ්රී 

රංහ යුධ වමුකහට ඵහයේකන රදීෙ මලි 

ළරසුම් සිදුයමි් ඳීනෙ   

අිරික්ත්ං වමුදාභඹං

උඳකයණංානකිණීභ 

ප්රම්ඳහකන 

ඳවසුහය 

අතිපරික්ත් වමුකහභඹ උඳයන වහ 

යු්ධේධ්ඳයන ඵළවළය ීමරීභෙ 

අතිපරික්ත් ේත්ල ඵළවළය ීමරීභ වහ 

අභහත්ය භණ්ඩර අව භතිපඹ රඵහ්නහ 

රදීෙ ේභේවයුම් භටුක් වහ ත්ක්ේ රු 

මිටුක් ඳ්ත ය තිපේේෙ රංෙේරලෙේටෙ 

භහභ ේට්ඩයය ේේන පිළිේඹර 

යන රක අත්ය බහණ්ඩ ිඩීමීමභ වහ 

යහජය ආයක් අභහත්යහංලඹ සීමිත් 

ේට්ඩයය ඳරිඳහටිඹ වයවහ මිර න් 

ළන රදී  

රංෙේරලෙේටෙ භහභ ිඩසි් ක ත්දුයට්ත 

ෘජු මිර න් රඵහ්නහ රදීෙ  

ේත්්යහ්ත අ මත්භ ිඩීමීමභ වහ 

හච්ඡහ ඳළළ්තේමි් තිපේේෙ  

මුද්රීඹං ත ේක්ණං

ඳධ ධිංයාඳිිඹ 

යහඳෘතිප 

ශභනහරු 

ඳෘථුර ඒහඵ්ධධ මු්රීඹ ආේේක්න 

ඳ්ධධතිපඹක් සාහපිත් ීමරීභෙ  

රංෙේරලෙේටෙ භහභ මලි ඇ මභ 

නිභහය යහඳෘතිප ේඹ්ජනහ අව භතිපඹ 

වහ ජහතිප ක්රභ ම්ඳහකන 

ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් ඉදිරිඳ්ත යන 

රදිෙ ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේම් න ිඩට සඹ 

අව භත් ය මරය හධයත්හ වහ 

ිඩේ්ධල ම්ඳ්ත ේකඳහයයත්ේම්්තුම ේත් 

ඉදිරිඳ්ත ය තිපේේෙ  

මුද්රීඹං අනතුරුං

තයක්කං

ම්ඵහිධීකයණං

භධය්ථානංයාඳිිඹංං 

යහඳෘතිප 

ශභනහරු 

මු්රීඹ ේ්දිසි වහ අනතුමරු ආයක් 

ේභේවයුම් ඳ්ධධතිපඹක් සාහපිත් ීමරීභ 

රංෙේරලෙේටෙ භහභ ිඩසි් ඉදිරිඳ්ත 

යන රක යහඳෘතිප ේඹ්ජනහ අදිඹය 

ලේඹ් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභට ජහතිප ක්රභ 

ම්ඳහකන ේකඳහයයත්ේම්්තුම අව භතිපඹ 
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රඵහ දී තිපේේෙ  

රංෙේරලෙේටෙ භහභ ිඩසි් ස යන 

රක අභහත්ය භණ්ඩර ඳරිහක් යහජය 

ආයක් අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳ්ත 

ීමරීභට නිඹමිත්ඹෙ  

වමුදාභඹං  ශ්රේණිං

ඳාවහිං නි්ඳාදනං

කර්භාහිත්ං ලාරාක්ං

පි පටුමභ 

යහඳෘතිප 

ශභනහරු 

ආයක් වමුකහ වහ වමුකහභඹ ේශ්ර ිව 

ඳහව් නිසඳහකන යයභහ්ත් ලහරහක් 

පිහිටුවීභ 

යහඳෘතිප ලයත්හ අධයඹනඹ ම්පයයන 

යන රදීෙ අව භතිපඹ වහ යහඳෘතිප 

ේඹ්ජනහක් ස ීමරීභ පිිව 

රංෙේරලෙේටෙ භහභ ේ්ධීයඹ ේභ්භ 

ිඩේ්ධීයඹ ඳහයයල භ හච්ඡහ 

ඳ්තමි් සිටීෙ  

වමුදාං තුං තඹත්නං

වාං සර්ඹං ඵරලක්ිං

උත්ඳාදනං ඹහිත්රාගායං

්ථාපිත්ංකිරීභ 

 

යහඳෘතිප 

ශභනහරු  

ආයක් වමුකහ්ට සයයඹ ඵරලක්තිපඹ 

වඳු්හදීභ පිිව ව නිඹහභන යහඳෘතිපඹක්  

රංෙේරලෙේටෙ භහභ 2012 ේයයදී 

ආයම්බ යන රදීෙ චීනේල සීේටක් 

ඉ්ටනළනේහි වහඹ ඇතිප සක් 

ීමේර් ේලේ 20 ීම් යුතුම සයයඹඵර 

පිරිඹත් නිඹහභන යහඳෘතිප තුමනක් 

රංෙේරලෙේටෙ භහභ 2014 ේයයදී 

හයයා සාහඳනඹ යන රදීෙ 

 

2016 ේයය සිදුයන රක මීක්නඹදී  

ආයක් වමුකහ් තුමනභ ේභභ ඵරලක්තිප 

පිරිඹත්ර තුමටුකහඹ හයයඹහධනඹක් 

හයයත්හ ර ඵළිඩ් ආයක් ේේම්  

ආයක් හයයඹ භණ්ඩර ප්රධහී  ව 

රිිඩධ වමුකහඳතිපරු්ේ  නිර නිහ 

ඇතුමළු වමුකහ තුම ඉතිපරි ආඹත්නරට ක 

සයයඹ ඵඳ ලක්තිපඹ වඳු්හ දීභට යහජය 

ආයක් අභහත්යහංලඹ ීනයනඹ යන 

රදීෙ  

ේභභ යහඳෘතිපේල ත්හක්ිව වහ මරය 

වේඹ්ගීත්හ වහ යහජය ආයක් 

අභහත්යහංලඹ චීනේල සීේටක් 

ඉ්ටනළනේ භ 2016 ේයයදී 

අේඵ්ධත්හ ගිිඩසුභක් අ්ත් ත්ඵන 

රදීෙ  

 

මලි ත්හක්ිව අධයඹන සිදුයමි් 

ඳීනෙ  

 ඩිං උණ්ඩං  කොඅ්ං

ගැරම ම්ං පිරිඹත්ක්ං

මිරඹඅංගැීභං 

ප්රම්ඳහකන 

ඳවසුහය 

ේ ඉකු්තව ේඩි උණ්ඩ සුයක් කත් 

ඵළවළය ීමරීභ වහ ජංභ යයේල ේඩි 

උණ්ඩ ේලටස ළරවීේම් පිරිඹත්ක් 

මිරඹට ්නහ ේර  යහජය ආයක් 

අභහත්යහංලඹට උඳේකස දී තිපේේෙ  

ේඩි උණ්ඩ ේලටස ළරවීභ පිළිඵ 

ඳතිපන ත්හක්නඹ වහ සළනි පිරිඹත් 

නිසඳහකඹ් පිළිඵ මලි 

අධයඹනඹක් යහජය ආයක් 

අභහත්යහංලඹ ේව ේ් රංෙේරලෙේටෙ 

භහභ සිදුයන රදීෙ ේභභ හයයත්හ 

ඳකනම් යනිමි්  සුදුසු 

ේේශඳු්ේ් ත්හක්ිව වහ මරය 

ේඹ්ජනහ ළවීභ පිිව අකහශ ේේන 

ස ීමරීභ වහ  රංෙේරලෙේටෙ 

භහභට අව භතිපඹ රඵහේකන රදීෙ  

 

ේඹ්ජනහ වහ ඉේලීභ  රංෙේරලෙේටෙ 

භහභ යහජය ආයක් අභහත්යහංලේල  

ේේම් ේත් 2017 ජනහරි භහේලදී 

ඉදිරිඳ්ත යන රදීෙ  
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භවබදයං භවනගයං

බාං වාං

්ඹංක්රීඹකයණං

යාඳිිං 

 

ිඩඳුම් 

ඳඹ්නහ 

භවජනත්හට ේ ඹ ීමරීේම්දී 

හයයඹක්භත්හ ළඩිදියුණු ීමරීේම් 

උ්තහවඹක් ේර ත්භ ක්රිඹහකහභ සඹංක්රීඹ 

ීමරීභ පිිව යහඳෘතිපඹක් භවව ය 

භවනය බහ ආයම්බ ය තිපේේෙ  

 

ජහර යහඳෘතිපඹ: ඳරින 130 ක් 

සීමේන වහ ම්ඵ්ධ ීමරීභ පිිව 

ේ හකහඹඹ ඳහක ඳරින ජහරඹක් 

වඳු්හ ේකන රදීෙ  

 

ේඹදුම් භෘදුහං යහඳෘතිපඹ: රිඳනම් ඵදු  

අේනකු්ත ිඩිඩධ ඵදු  ළඳයුම්  ජර හසතුම 

ගිණුම් ව අහන ගිණුම් ළනි ක්ේත්ර 

වහ ේඹදුම් භෘදුහං වඳු්හ දීභ   

ේභභ යහඳෘතිප ේකභ සිදුීමරීභ 

රංෙේරලෙේටෙ භහභ ඵහයේන තිපේේෙ  

ප්රතිපඹ:  

ජහර ත් ීමරීභ වහ කෘඩහං සාහපිත් ය 

තිපේේෙ  

භෘදුහං ස යමි් ඳතිපන අත්ය 

සක් ේභලඩියුරඹක් කළනටභ්ත සාහපිත් 

ේලට ඇත්ෙ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ඳර් අණං වාං

ංර්ධනංභධය්ථානඹං

භගංව ඹෝගීත්ාං 

ප්රම්ඳහකන 

ඳවසුහය 

යහජය ආයක් අභහත්යහංලේල ඳයයේලන 

වහ ංයයධන භධයසාහනඹ ආයක් 

වමුකහ කවහ ආයක්හ වහ ම්ඵ්ධ 

නිඳළයුම් නිසඳහකනඹ  ය තිපේේෙ  

 

ේභභ නිඳළයුම් ේ්ලීඹ අේරිඩීමරීභ 

වහ ඳයයේලන වහ ංයයධන 

භධයසාහනඹ භ වවුේහරි්තේඹ් 

ටයුතුම ය මෙ  

ආයක්හ ආශ්රිත් නිසඳහකන ිඩීමීමේම් 

නියත් සිටින ේශඳු් ීමහිඳ ේකේනකු 

භ රංෙේරලෙේටෙ භහභ ම්ඵ්ධ වී 

ඇතිප අත්ය ඔවු්ේ  ප්රතිපචහය 

අේේක්හේ් ඳසුේේෙ  

ශ්රීං රංකාං නැ නෝං

ත්ාක්ණං තඹත්නඹං

භගංව ඹෝගීත්ා 

ප්රම්ඳහකන 

ඳවසුහය 

ශ්රී රංහ නළේන් ත්හක්න ආඹත්නඹ 

නළේන් ත්හක්නඹට අකහශ ඳයයේලන 

යහඳෘතිප ීමහිඳඹක් සිදුය තිපේේෙ ේභභ 

ඳයයේලන ක්ේ ත්රඹ්හි ප්රතිපපරඹ ශ්රී 

රංහ ආයක් වමුකහ්ට බහිඩත්ඹට 

ත් වළෙ 

ත්භ බහිඩත්ඹ වහ ේඹ්ය නිඳළයුම් 

වඳුනහළී භ පිිව ශ්රී රංහ නළේන් 

ත්හක්න ආඹත්නඹ භ සක් 

රංෙේරලෙේටෙ භහභ ආයක් වමුකහ 

වහ කළව ්ත ීමරීේම් ළඩටව් 

ඳ්තහ තිපේේෙ  

 ේංඅඩානංංර්ධනඹං  

ිඩඳුම් 

ඳඹ්නහ  

ත්භ ිඩිඩධහංගීයන ළඩටවේ් 

ේලටක් ලේඹ්  ිඩඳුම් ඳඹ්ේනකු 

ේර රංෙේරලෙේටෙ භහභ ේත්ලයතුමරු 

ත්හක්න අංලඹ ේත් ප්රිඩලසඨ වී තිපේේෙ සහි 

ආයම්බ අදිඹය ව ේල යහජය ව යහජය 

ේනලන ංිඩධහනරට ආයක්හ හිත් 

ේේ අඩිඩ ස ීමරීභ වහ ක්රිඹහ්තභ 

ීමරීභ මෙ  

අි යන අභහත්යහංලඹ කවහ  ේර් 

ේනේ  ශ්රී රංහ නියයිඩ්ක වහ කළඩි 

්තහය ඒ ධකයරු්ේ  

ංභඹ වහ  SAARCAA 2017ෙ 

 

18ෙ 3  ගු : ප්රම්ඳහකන ඳවසුම් ළඩටව් 

 

යහඳෘතිපඹ යහඳෘතිපඹ  ිඩිඩසත්යඹ 

ජහතිප පු්ධර ේේනහහය (ජහෙපුෙේේෙ) 
යහඳෘතිපඹ 

ේභභ යහඳෘතිපේල ේකන අදිඹයට අකහශ ප්රම්ඳහකන ඳවසුභ රංෙේරලෙේටෙ භහභ 
නිභහ ය අකහශ ේේන යහජය ආයක් අභහත්යහංලඹ වයවහ අබය්ත්ය ටයුතුම පිළිඵ 
අභහත්යහංලඹට ඵහය ේකන රදීෙ  
 
ේභභ හයයඹඹ වහ ේවීම් පු්ධරඹ් ලිඹහඳදිංචි ීමරීේම් ේකඳහයයත්ේම්්තුම ිඩසි් 
රංෙේරලෙේටෙ භහභ ේත් ේන රදීෙ  

ේඳලලිස ේත්ලයතුමරු ව ්නිේේකන 
ඳ්ධධතිපඹ 

යහඳෘතිප ළරසුම්යනඹ වහ ප්රම්ඳහකනඹට අකහශ සිඹලු ේේන ී තිපඹ වහ හභඹ 
පිළිඵ අභහත්යහංල ඹ ේත් ඵහයේකන රදීෙ  

නහරි ංයයධන අි හරිඹ වහ 
යහඹ ම්ඳ්ත ළරසුම්යන ිඩඳුභ 

අ් ත්හක්ිව ඇයීම් හයයත්හ නහරි ංයයධන අි හරිඹ ේත් ඵහයේකන රදීෙ  

හිස හරතුමක්කු උණ්ඩ පි්තත්ර ේලපු 
ිඩීමිවභ  

අව භතිපඹ කවහ අභහත්ය භණ්ඩර ංේ්ධලඹ යහජය ආයක් අභහත්යහංලඹ භගි් 
ඉදිරිඳ්ත ය0න රදීෙ  

 

18ෙ 4 ගු : රංෙේරලෙේටෙ ිඩසි් 2016 ේයයදී අ්  ව යහඳෘතිප 

 

 



හයයඹ හධන හයයත්හ  2016 - ආයක් අභහත්යංලඹ  94 
 

 ධාරිත්ාං ංර්ධනඹ:ං ංිඩධහනභඹ ංයයධනඹ ව 

හයයා්තඹ වහ හයයඹ භණ්ඩර පුහුණු 

අතිපල ම් ළක්තඵ රංෙේරලෙේටෙ භහභ ර මෙ 

ේ ඹකු ේවලා් පුහුණු ශේවල්ත ඔහු ඩහ 

හයයඹක්භ වහ පරකහයී ව  ඇත්ෙ ත්භ රැීමඹහේේ 

කීම් පිළිඵ ඩහ ලක්තිපභ්ත අේඵ්ධඹක් 

ේ ඹහ තුම ඵළිඩ් පුහුණු භගි් ේ ඹහේ  

ිඩලසහඹ ක ේලඩ නළංේව  ඇත්ෙ ේභභ ිඩලසහඹ 

නිහ ඩහ්ත ේවලා් යහජහරි ඉටුීමරීභට වහ 

ත්භ්ේ  කක්ත්හ ේඳ්ව ම් ීමරීභට උඳහය න 

න අකවස පිළිඵ සිීනභට ඔහුට ේඳශමිඩභක් 

ඇතිපව  ඇත්ෙ සේ භ අණ්ඩ පුහුණු සීඝ්රේඹ් 

ේනසන යහඳහරි ඳරියේල නත්භ යයධනඹ් 

පිළිඵ ේ ඹ් කළව ්ත යව  ඇත්ෙ නිපුන 

ව ේනසන යහඳහරි ඳරියේල ඉවළි්භ 

සිටින නිසි ඳරිදි පුහුණු යන රක ේ ඹ්  

යහඳහරි චක්රඹ තුමර නහඹේඹකු වහ ලක්තිපභ්ත 

ත්යපරුේකු ේර ත්භ ත්්තඹ ඳ්තහ ළී භට 

නිළභ රංෙේරලෙේටෙ භහභට අ්තළරක් ව  

ඇත්ෙ  

 

ඒ අව   ළශීමේරට ්ත හර සීභහ තුමශ  හයයඹ 

භණ්ඩර හභහජිඹ් 09 ේකේනකුට ප්රධහන ක්ේ ත්ර 

07  පුහුණුක් රංෙේරලෙේටෙ භහභ රඵහේකන 

රදිෙ  

 

18.3ං ඉදිරි ය වා කල් ත්ඵන රද 

කාර්ඹඹහි 

 ය 2017 තුමරදී ව ඉ් ඉදිරිඹට ම්පයයන ීමරීභ 

වහ ප්රම්ඳහකන ඳවසුම් ළඩටව් අස ේකක් 

(82) ්තභේනහි ඉටුයමි් ඳීනෙ  

 යහජය ුද්ධි  ේ හ යහඳෘතිපඹ  

 උඳහඹ භහයයගි ආයක් ්නිේේකන ජහර 

යහඳෘතිපඹ 

 සුළු ආයුධ නිසඳහකන යයභහ්ත් ලහරහක් සාහපිත් 

ීමරීභ 

 අතිපරික්ත් වමුකහභඹ උඳයන ිඩීමීමභ 

 මු්රීඹ ආේේක්න ඳ්ධධතිප යහඳෘතිපඹ 

 මු්ධ රීඹ අනතුමරු ආයක් ම්ඵ්ධීයන 

භධයසාහන යහඳෘතිපඹ   

 වමුකහ තුම ආඹත්න වහ සයයඹ ඵරලක්තිප උ්තඳහකන 

ඹ්ත්රහහය සාහපිත් ීමරීභ 

 ේඩි උණ්ඩ ේලටස ළරවීේම් පිරිඹත්ක් මිරඹට 

ළී භ 

 භවව ය භවනය බහ වහ සඹංක්රීඹයන 

යහඳෘතිප 

 ඳයයේලන වහ ංයයධන භධයසාහනඹ භ 

වේඹ්ගීත්හ 

 ශ්රී රංහ නළේන් ත්හක්න ආඹත්නඹ භ 

වේඹ්ගීත්හ 

 ේේ අඩිඩ ංයයධනඹ 

 

18.4ංගැඅු ංවංඅභි ඹෝගං 

 ආයක් වමුකහ්ට ඳඹන රක ේ හ් 
ේව ේ් රළ යඹ යුතුම මුකේ රඵහළී ේම් 
අභිේඹ්ඹට රංෙේරලෙේටෙභහභ දිගි් දිටභ 
මුහුන දුිවෙ  

 යහජය ආයක් අභහත්යහංල ිඩඹ ඳාඹ ඹටේ්ත ඇතිප 
ප්රධහන යහඳෘතිප නනහක් ආයම්බ ීමරීේම්දී 
රඵහදු් ේ හ වහ කයන රක ිඩඹකම් ප්රතිපපයනේලදී 
සිදුව අනලය ප්රභහකවීම් 

 සීභහ ඳනන රක බහණ්ඩ වහ ිඩේ්ධීයඹ 
ළඳයුම්රු්ේ  ේ්ධීයඹ නිේඹ්ජිත්ඹ්  යහිවීභ 

 සීභහ ඳනන රක වමුකහභඹ බහණ්ඩ ළඳයුේම්දී 
යජේල ඇත්ළම් සීභහීමරීම් ව ජහත්ය්ත්ය ේයගුරහසි 

 සීඝ්රේඹ් දියුණුන ත්හක්නඹ නිහේ් හයයඹ 
භණ්ඩ රේල නිපුනත්හ අණ්ඩ උ්තේශ්ර ිව ීමරීභට 
අලය වීභෙ  

 යහජය ආයක්හට අකහශ ේ්ධීයඹ යයභහ්ත් ආයම්බ 
ීමරීභ වහ ංයයධනඹ ීමරීභ 

 යජේල අේනකු්ත ආඹත්න වහ ප්රම්ඳහකන 
ඳවසුම් ක්රිඹහහයම් යහේතිපඹ 

 යජේල ආඹත්න වහ ේත්ලෙෙත්හෙ යහඳෘතිප 
වඳු්හදීභ  

 

18.5ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා 
ලක්තිපභ්ත වහ සාහය ඉඳළයුම්  මුකේ ප්රහව ව අඹ 

සතුම ීමරිභ ජනනඹ ීමරීේම් අභිරහඹ වහ ම්ඵ්ධ 

ිඩිඩධහංගීෘත් ආඹත්නඹක් ේර රංෙේරලෙේටෙභහභ 

සාහනත් ේමි් තිපේේෙ ිඩිඩධ යයධන අසාහ ග්රවනඹ 

ය ළී භට අත්යභ ේනසන සුලු ඳරියඹ 

භහේම් සාහයබහඹ ඉවශ නංහ ළී භට ේභභ 

ිඩිඩධහංගීයනඹ රංෙේරලෙේටෙභහභට වළීමඹහ රඵහ 

ේක මෙ සුපුරුදු ප්රම්ඳහකන ඳවසුම් ළඳයීේම් 

ක්රිඹහහයම් වළරුණු ිඩට  රංෙේරලෙේටෙ භහභ යහජය 

ආයක්හ ආශ්රිත් ේත්ලෙෙත්හෙ ඹටිත්ර ඳවසුම් 

ළඩිදියුණු ීමරීභ ඉරක් ය්ත ංයයධන යහඳෘතිප 

ේභ්භ ජහතිප ළක්තභක් ඇතිප යහඳෘතිප ඉටුීමරීේභහි 

නියත්ේ මෙ ඒහ අතුමරි් ඇත්ළම් සුිඩේල ෂී යහඳෘතිප 

ව ේල: 

 ජහතිප මු්රීඹ වළීමඹහ යයධනඹ ීමරීේම් ඳ්ධධතිප 

වඳු්හ දීභ  

 යහජය ආයක්හ වහ භවජන සුයක් කත්ත්හ වහ 

්නිේේකන ඹටිත්ර ඳවසුම් ළඩි දියුණු ීමරීභ 

 ජහතිප ේත්ලයතුමරු ඳ්ධධතිප ළඩි දියුණු ීමරීභ 

 ක්රිඹහලි ඹළි ළරසුම්ීමරීභ ආශ්රිත් යහඳෘතිප ආයම්බ 

ීමරීභ වහ අබය්ත්ය යහජය ආයක් අලයත්හ 

වහ ිඩඳුම් නයයනඹ 

 කුඩහ ිඩසම්බඹ හිත් උණ්ඩ නිඳකවීේම් පිරිඹත් 

ළනි යහජය ආයක්හට අකහශ ේ්ධීයඹ යයභහ්ත් 

ආයම්බීමරීභ වහ ංයයධනඹ 
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19.ංශ්රීංරංකාංජාිකංතයක්කංඅධයඹනංතඹත්නඹ 
 

19.1ංභා රෝචනඹං 
 

ජහතිප ආයක් අධයන  ආඹත්නඹ (Institute of 

National Security Studies – INSSSL) අතිපරැ 

ජනහි ඳතිප ධභත්රීඳහර සිරිේ න භවත්හ ිඩසි් ශ්රී රංහ 

ආයක් අභහත්යහංලඹට අව ඵ්ධධ ජහතිප ආයක් 

ඳයයේලන ත්ටහඹ ේර 2016 යයේල අේ්සතුම භ 

පිහිටුිඩඹෙ ේභභ අධයඹන ආඹත්නඹ ජහතිප ආයක්හ 

රැළී ේම් අයමුන ඉරක් යනිමි් ආයක් 

ටපිටහ පිළිඵ ේවලක අේඵ්ධඹක් රඵහ ළී භට ව 

ශ්රී රංහ ආණ්ඩු භප ප්රතිපඳ්තතිපභඹ වහ ක්රේභ්ඳහඹ් 

වයවහ ිඩහක  හච්ඡහ  ඳයයේලන වහ ිඩේල ඥ කළව භ 

ම්ඵ්ධ ක්රිඹහ ීමරීභට  නියභහනඹ යව  රළීමඹෙේභහි  

අධයක් ේජනයහේ අං අේේගුනේ ය භවත්හ 

ිඩසි් ඳශමු ේභභ ආඹත්නඹ ත්හහලි හයයඹඹ 

භණ්ඩරඹක් හිත් ආයම්බ යන රක අත්ය 2017 

යයේල ජනහරි 2න දින ඳළතිප නිශ ලේඹ් 

ආඹත්නඹ පිහිටුවීේම් උ්තේඹ් ඳසු යයත්භහනේල 

අධයක්රු ේකේකේනකු  සක් ඳයයේලන 

ිඩලසේේේඹකු ඳයයේලන වහයරු් 

තිපේකේනකුේ් භ්ිඩත් සථිය ේ  භඩුේරක් ව 

පුහුණු නිරධහරී් ීමහිඳ ීමහිඳේකේනකුේ් භ්ිඩත් 

ේේෙ  

 

19.1.1ංදැක්භ 
 

 උස ප්රමිතිපේල ඳයයේලන ව ිඩලසේේනඹ් 

තුමලි් ප්රතිපඳ්තතිප ව ීනයන ළී ේම් ලයත්හ 

ළඩිදියුණු ීමරීභෙ 

 

19.1.2ං භ වය 
 

 ඉවශ ප්රමිතිපේල ඳයයේලන වයවහ යහජය ආයක් 

අභහත්යංලේල ේභේවය න ,  ආයක් කත් ේබෞමි 

අණ්ඩත්හේඹ් ේව ය සධරී යහජයඹක් 

ේව ේ් උඳහඹ භහයයගි ළශසුම් වහ ප්රතිපඳ්තතිප 

ස ීමරීභ වහ ක්රිඹහ්තභ ීමරීභට නිය්ත්ය වඹ 

කළක්වීභෙ 

 

19.1.3ංතඹත් අංඅයමුණු 
 

 ශ්රීරංහ අබය්ත්ය වහ ඵහහිය ත්යයජන ලි් 

ආයක්හ ීමරීභට, ජහතිප ආයක්හ පිළිඵ 

ඳළතිපඩඹ් වහ ත්ක්ේ රුයනඹ් හේර්චි ත් 

ප්රමිතිපඹීම් යුතුම ළඳයීභෙ 

 ශ්රී රංහ යජඹ සිිඩේ භහජඹ වහ පු්ධලි  අංලඹ 

වහ වේඹ්ේඹ් යුතුම ශ්රී රංහේේ ආයක්හ 

වහ සාහයීත්හඹට ඵරඳහන ළටළු  පිළිඵ ිඩහකඹට 

වහ හච්ඡහට ේේදිහක් ේර ටයුතුම ීමරීභ වහ 

ළශසුම්රු්ේ  ව චි ්ත්ඹ්ේ  

අකවසලි් භ්ිඩත් යයනහලිඹක් ස ීමරීභෙ 

 ජහතිප ආයක් ඳළතිපඩඹ් පිළිඵ ඳයයේලන  

ආඹත්නඹ් ලක්තිපභ්ත ීමරීභ වහ හච්ඡහේේ 

ේක්්්රඹ් ේර වහ ලයත්හ ේලඩන්ේනක් 

ේර ක්රිඹහීමරීභෙ 

 ජහතිප සමුතුම ඵ වහ භගිඹ ේව ේ් 

ළඳේන ෘ්තතිපඹ් වහ ිඩ්ධතුම් ේව ේ් 

කළව භ පිරි ක්තත් ඵඩහක් ේර ක්රිඹහ ීමරීභෙ 

  

19.2ං2016 ර් අංකාර්ඹාධනඹං 
 

19.2.1ංඅ ම්ංාකච්ඡා 

INSSSL තයක්කංභැදිරිඹං(Security Salon) 
 

INSSSL ආයක් භළදිරිඹ (Security Salon) ඹව , 

ේත්ලයහ්ත ම්බහී ඹ හච්ඡහ භණ්ඩරඹක් ටේම් 

අව රුට ඳ්ත්නහව හච්ඡහීමෙ ේභහි ඉරක්ඹ 

ව ේල ජහතිප රහපීඹ අ්ත්යය ජහතිප ලේඹ් 

ළක්ත ව අකහර ව  හේර්චි ත් ව භහත්ෘහක් පිළිඵ 

හච්ඡහක් ජනනඹ ීමරීභ මෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඳශමු ආයක් භළදිරි ළසිඹ 2016 ඔක්ේත්්ඵයය භ 

5 න දින ආයක් අභහත්යංල ඳරිේශ්රලදී හයයා 

ඳළතිපිවෙ ේභභ හච්ඡහේේදී  ේත්්යහ්ත හච්ඡහ 

භණ්ඩඳඹ ිඩේල  භහත්ෘහක් පිළිඵ ුද්ධි භඹ 

යහජත්හ්රි වහ ේ්ධලඳහරනභඹ ිඩහකඹට 

ඉඩවය නියයභහනඹ ිඩඹෙ ේභහිදී ආයහි ත් ේ්ධලනඹ 

ඉ්දු ඳහීමසාහන ත්්තඹ  පිළිඵ ඉ්දිඹහේේ න 

දිේලිේල ආයක් අධයනඹ් වහ ිඩලේේන 

ආඹත්නේල (Institute of Defence Studies and 

Analyses – IDSA) ම්බහී ඹ භහවහචහයයඹයේඹකු 

න සසෙඩීෙ මුනි (S. D. Mini) භවත්හ ිඩසි් සිදු යව  

රළීමඹෙ ේලශම ඳළතිප ඳශමු ළසිේඹහි මුරසුන ශ්රී 

රංහ යහජය ආයක් ේේම් ඉංජංේ්රු 

රුනහේ න ේවේටිආයච්චි  භවත්හ ිඩසි් 

ේවඵව අත්ය, ිඩ්ධතුම්, යහජය ත්හ්රි ක්ේ ත්රේල 

ප්රජහ ව රිිඩධ වමුකහ නිශධහරී්ක ේභඹට 

වබහගි ිඩඹෙ 

 ේකන ආයක් භළදිරි ළසිඹ 2016 ඔක්ේත්්ඵයය 28 

න දින යහජය ආයක් අභහත්යංල ඳරිශ්රේලදීභ 

ඳ්තන රදිෙ උඳහඹ භහයයගි  අධයඹනඹ් පිළිඵ 

රහපීඹ ංිඩධහනේඹහි ( Regional Center of 
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Strategic Studies – RCSS)  ිඩධහඹ අධයක් 

ආචහයයඹ ඉමිටිඹහස අවභඩ් (Imtiaz Ahmed) ිඩසි් “ 

ේ්ලිඹයන සිඹේහි ආයක්හ” ඹන භළේඹ් 

ආයහි ත් ේ්ධලනඹ ඳ්තන රදිෙ ේභභ ළසිේලදී 

යහජය ආයක් ේේම් ඉංජිේ්රු රුනහේ න 

ේවේටිආයච්චි  භවත්හ ිඩසි් මුරසුන කළර අත්ය 

INSSSL ආඹත්නේල අධයක් ජනයහේ අං 

අේේගුනේ ය භවත්හ ිඩසි් ආයම්බ ේ්ධලනඹ 

ඳ්තන රදිෙ ආචහයයඹ අවභඩ් භවත්හ ිඩසි් 

ඳ්තව  රළබූ ේ්ධලනඹ ඉත්හභ හේර්චි ත් සක් ව 

අත්ය  සඹ ්තභ් භූ ේ්ධලඳහරනේල යහජය වහ යහජය 

ේනලන ඳහයයලඹ්ේ  අධහනඹට ේඹලමුව 

භහත්ෘහක් ිඩඹෙ 

 INSSSL ආඹත්නඹ ේත්ළනි ආයක් කත් භළදිරි ළසිඹ 

2016 යයේල ේනලළම්ඵයය භ 18 න දින යහජය 

ආයක් අභහත්යහංල ඳරිශ්රේලදී හයයා 

ඳළළ්තිඩඹෙ ේභහි ආයහි ත් ේ්ධලනඹ ිඩකයහ වහ 

ත්හක්නේේකඹ පිළිඵ ේන්යයේේජිඹහව  අධයහඳන 

ආඹත්නේල ( Norwaygian Institute of Science 

and Technology) ේ්ධලඳහරන ිඩකයහ පිළිඵ 

භවහචහයයඹයඹකු න භවහචහයයඹ ඉ්්රහ ක ේල මහ 

(Indra De Soysa) ිඩසි් “ප්රච්ඩහරී ළටුභ : ශ්රී 

රංහේේ ආයක් ප්රතිපඳ්තතිපඹ පිළිඵ නයහඹහ්තභ 

ේඹලමු “ ඹන භළේඹ් සිදු ේශ ඹෙ ේභභ ේකසුභ 

ඳළමින සිටි ිඩ්ධතුම්  ෘ්තතිපඹ්  යහජය 

ත්හ්රිඹ් වහ ේජයසඨ මිලිටරි නිශධහරී් ිඩසි් 

ේඵලේව් අඹ ශ අත්ය  සඹ ශ්රී රංහේේ ආයක් 

ඳරිඹට අකහර වහ ඉත්හභ ළක්ත භහත්ෘහක් 

ේර වඳුනහව  රළීමඹ 

 

19.2.2ංරකාලනං 

INSSSLංතයක්කංකාර්තුභඹංරකාලනඹ 

 

INSSSL ආයක් හයයතුමභඹ ප්රහලනඹ ෆභ භහ 3ට 

යක් අධයඹන ආඹත්න ිඩසි් සිදු යන රක ිඩිඩධ ව 

ළඩටව් ව ක්රිඹහහයම් පිළිඵ ේත්ලයතුමරු 

ඉදිරිඳ්ත යන පු්ත පයහීමෙ ේභහි අ්ත්යයත්ඹ 

අධයඹන ආඹත්නඹ ිඩසි් ඳ්තව  රළබූ ළඩටව් 

ක්රිඹහහයම් භෆත් හලීන ප්රහලන වහ අධයක් 

ජනයහේතුමභහ ව ේ  භණ්ඩරඹ ිඩසි් වබහගි ව 

ජහත්ය්ත්ය ම්භ්ත්රන ආදිේඹ් භ්ිඩත් ේේෙ ේභභ 

ලුහුඬු පයහ ේ්ධීයඹ වහ ජහත්ය්ත්ය ශ්රහසත්රඥ ම්  

ුද්ධි භතුම්   ඳයයේලන ආඹත්න යහජය ආඹත්න වහ 

ේන්ත උන්දුක් කක්න පිරිස අත්ය ේඵකහ වරිව  

රඵ මෙ 

 

INSSSL ආයක් භහේර්චන 2017 ආයක් 

අධයඹනඹ් වහ ඳයයේලන ේේදිහක් ළසීේභ් 

ජහතිප රහපීඹ ජහත්ය්ත්ය ආයක්හ ව භූ 

ේ්ධලඳහරනඹ පිළිඵ අේඵ්ධඹ ළඩි දියුණු ීමරීේභ් 

ඉරක්ේඹ් යුතුම ප්රහලඹට ඳ්ත ිඩඹෙ ේභභ 

භහේර්චනඹ භන්් ප්රහලඹට ඳ්ත ව ලිපි ජහතිප 

රහපීඹ ව ජහත්ය්ත්ය ආයක් ්කයයබඹ්හි භෆත් 

හලීන ංසි්ධධී් පිළිඵ ිඩ්ධතුම් ිඩසි් යචනහ 

යන රක ලිපි ේඳශක් ේර වඳුනහ ත් වළීම ්ේ්ඹෙ 

සභ ලිපි ේඳශ ඉ්දීඹ වමුකහ රහඳේල රහපීඹ භවහ 

ඵරතුම්  ඇෂසනිසාහනේල ේනලනතිපන ළටුභ  

ළටුභ පිළිඵ නයහඹ් වහ ශ්රී රංහේේ ්කයයබඹ තුමශ 

සහි අකහශ්තඹ  ේෂස  රහඳේල ආයක්හ  න 

ේර් ඳයයඹහඹ තුමශ ඉ්දිඹහ- ත්හ මහ් මු්ර ්ි ඹ 

තුමශ ආයක්හ වහ ඵර තුමරන කෘසටී්  රහඳඹ තුමශ 

ගු් ඵරඹ කළක්භ  ඉ්දිඹහව  හය රහඳඹ තුමශ චීන- 

ශ්රී රංහ ඵත්හ වහ ශ්රී රංහ ම්ඵ්ධ ළයලි භයයධන  

උඳහඹභහයයගි ළරසුම් ඹනහදී ිඩිඩධ භහත්ෘහ ඔසේ  

ලිඹවී ඇත්ෙ ේඵලේව් ේත්ලයතුමරුලි් ේඳලේවල්ත ේභභ 

ලිපි ේඳශ අධයඹන ආයක් වහ උඳහඹභහයයගි 

අධයනේල නියත් ්නහ ව වහ ඒ ම්ඵ්ධ උන්දුක් 

ඇතිප අඹේ  අේඵ්ධඹ වහ උඳේඹ්ගී ව  ඇත්ෙ 

 

19.2.3ංව ඹෝගීත්ාංජාර 
 

කකුණු ආසිඹහව  ුද්ධි  ඳරීක්න භධයසාහන ර 

මරයහඹත්නඹ (Consortium of South Asian Think 

Talents – COSATT) ව INSSSL අත්ය 

වේඹ්ගීත්හේඹ් ඳළළතිප හච්චහ ටඹ “රහපීඹ 

ආයක් කෘසටි්” ඹන භළේඹ් යහජය ආයක් 

අභහත්යංල ඳරිශ්ර ේලදී 2016 අේ්සතුම භ 26 න දින 

ඳ්තව  රළබූ අත්ය සහි මුරසුන යහජය ආයක් 

ේේම් ඉංජිේ්රු රුනහේ න ේවේේආයච්චි  භවත්හ 

ිඩසි් ේවලඵව  රළීමඹෙේම් වහ රහපීඹ ම්බහී ඹ 

ිඩ්ධතුම් 15ට අි  ංයහක් වබහගී ිඩඹෙ 

 

19.2.4ංනිරංචාරිකාං 
 

 INSSSL හි අධයක් ජනයහේතුමභහ ජඳහනේල 

ේට්ීමේඹ් හි 1952 යයේල ආයම්බ යන රක 

ආයක් අධයනඹ් පිළිඵක ජහතිප අධයඹන 

ආඹත්නඹට ංචහයඹ යන රක අත්ය සඹ ේභයට 

ආයක් ඳයයේල ක්ේ ත්ර ේල හභහජිේඹකු සභ 

ආඹත්නඹ වහ ගිඹ ඳශමු ංචහයඹක ්ේ්ඹෙ 

     ේභහි ප්රතිපපරඹක් ලේඹ් NIDS හි Ms. Marie 

Yoshioka Izuyama ව ආයයථි ංයයධන 

ආඹත්නේල (Institute of Developing Economics) 

Ms. Arai Etsuyo අඳ ආඹත්නඹට 2016 ේකළම්ඵයය 

භහේලදී නිර ලේඹ් ංචහයඹ ේඹදුනිෙ 
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 ඉ්දිඹහ මු්ර මුප (Indian Ocean Conference ) 

වහ රළුදණු ආයහධනඹට අව  අඳ අධයක් 

ජනයහේතුමභහ 2016 ළේත්ළම්ඵයය භ 02 දින 

සිංේපරුේේ Shangri – La ේව්ටරේල ඳළළතිප 

මුපට වබහගී ිඩඹෙේභහි ආයම්බ ේ්ධලනඹ ශ්රී 

රංහ අග්රහභහත්ය යනිේ ිඩක්රභසිංව භවත්හ ිඩසි් සිදු 

ර අත්ය ශ්රී රංහ යජඹ නිේඹ්ජනඹ යමි් 

නිේඹ්ජිත් ම්  රහපීඹ ඳයයේලන ආඹත්නඹ්හී 

හභහජි ම්  ම්බහී ඹ මිලිටරි හභහජි ම් 

හිටපු යහජය ත්හ්රිඹ් වහ ිඩ්ධතුම්ක වබහගී 

ිඩඹෙ 

 INSSSL හි ඳයයේලන හභහජිඹකු න යමිරහ වේ 

ේභහ් (Ramla- Wahab- Salman) භව්තමිඹ 

2016 ේනලළම්ඵයය භ චීනේල ීමජිං ේනලභළේ ිඩලස 

ිඩකයහරඹ (Normal University) වහ නිලහ් ේර් 

ශිසටහචහය භණ්ඩඳඹ (Nishan World Civilization 

Forum) ිඩසි් ංිඩධහනඹ ශ නළේනහිය 

ආසිඹහව  ශිසටහචහය භණ්ඩඳඹ පිළිඵ ජහත්ය්ත්ය 

ම්භ්ත්රනඹට වබහගි ිඩඹෙ ේභහිදී Ramla 

භව්තමිඹේ  ේ්ධලනඹ “ඉ්දිඹහව  මු්රඹ තුමළි් ශ්රී 

රංහ වහ චීනඹ අත්ය ඵත්හ හි ධපතිපවහසි 

ඳළතිපඩඹ් “ (Historical Aspects to Sino- Sri 

Lanka Contacts Through the Indian Ocean ) ඹන 

භහත්ෘහ ඹටේ්ත ිඩඹෙ ේභහිදී සිලික් වහ කුළුඵඩු 

මුහුදු භහයය වයවහ සිදු ව ආමි ුද්ධි භඹ වහ 

ංසෘතිපභඹ හුභහරු වහ ඵත්හ පිළිඵ අධහනඹ 

ේඹලමුිඩඹෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSSSL හි ඳයයේලන ිඩලසේේ ඹහරි ක ේල මහ 

භව්තමිඹ 2016 ේනලළම්ඵයය 07 08 ේකදින චීනේල 

ීමජි් හි ඳළළ්තව ඳශමු ජහතිප ිඩකයහ වහ ඳයයේලන 

මුසට ඹබහගී ිඩඹෙ ේභහිදී ඇඹ ිඩසි් INSSSL හි 

ඳයයේල නිඳු ී යසිංව භප යචනහ යන රක “ශ්රී 

රංහේේ තිපයහය ංයයධනඹ ේකට “ (Towards 

Sustainable Development in Sri Lanka ) ඹන 

ලිපිඹ ක ඉදිරිඳ්ත යන රදිෙ 

 COSATT ආඹත්නඹ ත්භ ඉදිරි ළශසුම් 

ම්ඵ්ධේඹ් ඳළතිප ළසිඹ කකුණු ආසිඹහව  

ඳයයේලන ත්ටහඹ් හි ප්රධහී ්ේ  

ප්රධහන්තේඹ් 2016 ේනලළම්ඵයය භ 28 න දින 

ත්හ මර්ත්ේල ඵළංේලක් හි දි ඳළළ්තිඩඹෙ ේම් වහ 

අධයක් ජනයහේ වබහගි ිඩඹෙ සේභ්භ ඔහුට 

Horasis Asia රැසවීභ වහ ම්බහී ඹ ිඩ්ධ්ත 

මිටු හභහජිඹකු ේර වබහගී වීභට ක ආයහධනහ 

රළ යිවෙ 

 අධයක් ජනයහේතුමභ් ිඩසි් “ේභ්ඩි ධයයභත්හඹ : 

ඉ්දිඹහව  ිඩේ්ධල ප්රතිපඳ්තතිපේල න යටහ් “(The 

Modi Doctrine: New Paradigms in India’s

Foreign Policy ) ඹන ෘතිපේඹහි ඳරිච්ේවකඹට ත්භ 

කහඹ්තඹ රඵහ දු් අත්ය 2016 අේ්සතුම භ 13 

න දින ඔහු සභ ෘතිපේල සළිකළක්වීභටක වබහගී 

ිඩඹෙ 

19.3 ගැඅඑංවාංඅභි ඹෝග 
 

ේභභ ආඹත්නඹ ආයම්බේල සිට ේම් කක්හ භහ ඳවක් 

(05) ළනි ේටි හරඹක් තුමර අඳ ිඩසි් සිදු යන රක 

හයයඹඹ වහ අඳ රළුදහව ප්රතිපඹ ම්ඵ්ධේඹ් අඳ 

ෆහීභට ඳ්ත්ේනමුෙආඹත්න ුවඹ ක්රිඹහලිඹ වහ 

ප්රතිපපර ම්ඵ්ධේඹ් ිඩලහර ප්රතිපඹක් අ්තඳ්ත 

යේන ඇත්ෙ 

 

2016 යයේල අේ්සතුම භ සිට INSSSL ආඹත්නඹ ත්භ 

ආඹත්නි ඉරක් වහ අයමුණු යහ ශපහවීභට උ්තහව 

ේේ ඉත්හභ සීමිත් ම්ඳ්ත ේර  සේේචහේ් 

ේ ේල නියුතුම ව ත්හහලි ව ආධුනි ේ  

භණ්ඩරඹේ  කහඹ්තේඹනිෙ 

 

ේේ  වු්ත මලි දුසයත්හ තිප යඹදී්ත INSSSL 

ආඹත්නඹට 2016 යයඹට ඉරක් ත් යන රක සිඹලු 

හයයඹඹ් වහ අයමුණු යහ ශපහ වීභට වළීමඹහ 

රළුදිවෙටේම් හච්ඡහ් ීමහිඳඹක් ඳළළ්තවීභ  

හයය ක පයහ ජහතිප වහ රහපීඹ ිඩේල ඥ ම්ේ  

කළව භ උඳේඹ්ගී යේන ප්රහලඹට ඳ්ත ීමරීභට 

වළීමවීභ  හයයතුමභඹ පු්ත පයහ නිකු්ත ීමරීභ 

කීයයතිපභ්ත ිඩ්ධතුම් වහ ෘ්තතිපඹ්ේ  භ්ිඩත් 

ආයක් ළටළු ම්ඵ්ධේඹ් ිඩේල ඥ කළව භ හිත් 

ම්ඳ්ත කහඹ භණ්ඩරඹක් නියයභහනඹ ීමරීභ වහ 2017 

ජනහරි භ නිශ ේේ අඩිඩඹ සළිකළක්වීභ ේම් අත්රි් 

සුිඩේල ෂී ේේෙේභභ ආඹත්නඹ කළනට ේබෞතිපභඹ 

ලේඹ් ඉත්හභ සුළු ම්ඳ්ත වහ මරයභඹ ඳවසුම් 

හිත් ත්භ ළඩටයුතුම යනිමි් සිටි මෙමීට ේඳය 

යහජය ආයක් අභහත්යංල ඳරිශ්රේල පිහිටුහ තිපුදණු 

ේභභINSSSL ආඹත්නේඹහි න හයයඹහරඹ 2017 

ජනහරි 02 න දින සිට ඵ්තත්යමුේර සුහුරුඳහඹ 

ේලඩනළගිේේරහි 08 න භවේරහි සාහපිත් යන රදීෙ 
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19.4 අනාගත්ංඅ ේක්ා 

 

 

ක්රිඹාකායකභ 2017 

 

2018 2019 2020 

ආයක් භළදිරි  භහසි (12) භහසි (12) භහසි (12) භහසි (12) 

Threat lens භහසි (12) භහසි (12) භහසි (12) භහසි (12) 

භවජන ේ්ධලන හයයතුමට 1 ඵළගි් 
(4) 

හයයතුමට 2 ඵළගි් 
(8) 

හයයතුමට 2 ඵළගි් 
(8) 

හයයතුමට 2 ඵළගි් 
(8) 

ඒහඵ්ධධ උ්ත/ 
ම්භ්ත්න 

1 2 3 3 

රහපීඹ මුප 1 2 2 3 

ධත්භහසි ආයක්හ  හයයතුමට 1 ඵළගි් 
(4) 

හයයතුමට 1 ඵළගි් 
(4) 

හයයතුමට 1 ඵළගි් 
(4) 

හයයතුමට 1 ඵළගි් 
(4) 

ආයක් 
භහේර්චනඹ 

1 1 1 1 

ටේම් හච්ඡහ 6 6 6 6 

 

19ෙ1 ගු: උඳහඹ භහයයගි ළශසුම් 2017- 2020  
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ං20.ංජාිකංශියබඅංඵරකාඹ 
 

20.1ංභා රෝචනඹං 

 
ශ්රි රංහේේ ඳශහ්ත 09 ආයනඹ න ඳරිදි දි මන පුයහ 

සාහපිත් ය ඇතිප ඵරඇිව 38 ක් භන්් ශියබට ණ්ඩ 

ඵහර/ඵහලිහ 1873 ක් පුහුණුිඩම් ටයුතුම සිදුයව  

රඵ මෙ ඒ වයවහ හයය ක ශියබට ම් 46825 ක් 

ශියබට ඵරහේල නිරධහරි් ිඩසි් පුහුණුිඩම් ටයුතුම 

සිදුයව  රඵ මෙ 

ජහතිප ශියබට ඵරහේල ඳවත් ව් ඳරිදි 

ංිඩධහනඹ වී ඇත්ෙ 

 

අ.ජාශිඵංමුර්ථානඹං 

 

ජහතිප ශියබට ඵරහේල මුරසාහනඹ  අං 15  

දුටුළමුණු වීදිඹ   ඳහභංඩ  ේකහිර ඹන සාහනේල 

සාහපිත් ය ඇතිප අත්ය සහි නිරධහරි් 35 ේකේනකු 

 ේසු නිර ම් 21 ේකේනකු වහ සිිඩේ ේ  ම් 34 

ේකේනකු ේ ඹ යව  රඵ මෙ ආයක් යහජය 

අභහත්යංලේල භපේඳ්වීභ භත් ඳහරන   බටහයයඹ 

ම්ඳහකන හයයඹඹ් භත් ශියබට පුහුණුවීම් ර 

ගුනහ්තභ බහඹ ළඩිදියුණු ීමරීභ වහ ටයුතුම යව  

රඵ මෙ 

 

ත.පුහුණුංභධය්ථානඹං-ංයහිඅැ ේ 

 

ජහතිප ශියබට ඵරහඹ තුම සභ පුහුණු 

භධයසාහනඹ ය්ටළේේ සාහපිත් ය ඇත්ෙ සහි 

නිරධහරි් 24 ේකේනකු  ේසු නිරඹ් 54 ක් ව සිිඩේ 

ේ  ම් 56 ේකේනකු ේ ඹ යව  රඵ මෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇ.ඳශාත්ංමුර්ථානං 

 

ඳශහ්ත 9 ආයනඹ න ඳරිදි ඳශහ්ත මුරසාහන 9 ක් 

සාහපිත් ය ඇතිප අත්ය නිරධහරි් 7 ේකේනකු  ේසු 

නිර ම් 8 ේකේනකු ව සිිඩේ ේ  ම් 7 ේකේනකු 

ේ ඹ යව  රඵ මෙ 

 

ඉ.ඵරඇණීංමුර්ථාන 

 

මුළු දි මනභ ආයනඹ න ඳරිදි ඵරඇිව 38ක් 

සාහපිත් ය ඇත්ෙප්රධහන ඳයභහයයාඹ ්ේ් ඳහේ ර 

ශියබට ණ්ඩ පුහුණුවීම් ටයුතුම සිදු ීමරීභ න අත්ය ඒ 

භගි් ශියබට ම් වයයභ්ලුස කුරහන  වුය වහ ක 

ේල මහ කුරහන වුය වහ සුදුසුම් රළීමභට 

පුහුණුවීම් ටයුතුම සිදු යව  රඵ මෙ නිරධහරි් 104 

ේකේනකු  ේසු නිර ම් 138 ක් වහ සිිඩේ ේ  ම් 

56 ේකේනකු ඵරඇිව ර යහජහරී සිදුයව  රඵ මෙ 

 

 

 

 

මුරසාහනඹ - ජහශිඵ 

 

 

 

 

පුහුණු භධයසාහනඹ  ඳශහ්ත මුරසාහන 9    ඵරඇීම 38         

 ය්ටළේේ  
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ඵරඇිව යහේතිපඹ - ජහතිප ශියබට ඵරහඹෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      20ෙ1 පි්තූයඹ:ඵරඇිව යහේතිපඹ 

 

20.1.1ං භ වය 

ළරසුම් යන රක පුහුණු ඳහඨභහරහක් තුමළි් 

ශියබට ම් තුමශ චරිත්්ත ඵ  චි ්තත් ේධයයඹඹ  

ක්රීඩහීයලී ඵ  ආ්තභ ිඩලසහඹ  සඹං ිඩනඹ  ප්රජහ 

වළන්ම්  ිඩක්රභහ්ිඩත් වළඟීම්   කීම් කළරීභ 

 සුවකශිලී්තඹ ඹන ගුනහං යයධනඹ ය ජහතිපේල 

ේ ඹ වහ ේඹකිඩඹ වළීම ඕනෆභ ජීන ඳළළ්තභ  

නහඹ්තඹ කළරිඹ වළීම පිරිපු් ත්රුන ඳයපුයක්  යහි 

ීමරීභෙ  

 

20.1.2 ඳයභාර්ථ 
 

 ණ්ඩහඹම් වළන්ම්   නහඹ්ත ගුනහං ව ත්ළනට 

සුදුසු ව න ඇතිප ීමරීභෙ 

 යටට ළඩකහයී ත්රුන ඳයපුයක්  යහිීමරීභෙ 

 ණ්ඩහඹභක් ේර ළඩ ීමරීේම් වළීමඹහ යයධනඹ 

ීමරීභ තුමළි් අනහත් නහඹ්තඹට ශියබටඹ් 

හුරුීමරීභෙ 

 කීම් කළරීභ වහ භහජහව ේඹ්ජනඹ ඇතිප ීමරීභ 

තුමළි් ඹවඳ්ත කරු ඳයපුයක්  යහිීමරීභෙ 

 හ ම භහනසි වහ ුද්ධි  යයධනඹ වහ 

ශියබටඹ්ට අසාහ ළශසීභෙ 

 

 

1. ජහශිඵ  - හේර 

2. ජහශිඵ   - ව ය 

3. ජහශිඵ  - ේලශම 

4. ජහශිඵ  - කුරුනෆර 

5. ජහශිඵ  - අව යහධපුය 

6. ජහශිඵ  - ඵදුේර 

7. ජහශිඵ  - ම්ඳව 

8. ජහශිඵ  - ය්තනපුය 

9. ජහශිඵ  - ෆේර 

10. ජහශිඵ  - ත්ංේර 

11. ජහශිඵ  - ේඳලේශල්නරු 

12. ජහශිඵ  - ළුත්ය 

13. ජහශිඵ  - භහත්ේේ 

14. ජහශිඵ  - කුලිඹහපිටිඹ 

15. ජහශිඵ  - ේභලනයහර 

16. ජහශිඵ  - භහත්ය 

17. ජහශිඵ  - අම්ඳහය 

18. ජහශිඵ  - ව යසළිඹ 

19. ජහශිඵ  - ඳ්නිපිටිඹ 

20. ජහශිඵ  - ඹහඳනඹ 

21. ජහශිඵ - රිකුනහභරඹ 

22. ජහශිඵ  - ේනිඹහ 

23. ජහශිඵ  - ේංඩර 

24. ජහශිඵ  - වම්ඵ්ේත්ලට 

25. ජහශිඵ(ළ)  - ඹම 

26. ජහශිඵ(ළ)  - ඵසනහහිය 

27. ජහශිඵ(ළ)  - කකුන 

28. ජහශිඵ(ළ)  - භධයභ 

29. ජහශිඵ(ළ)  - ඵයමු 

30. ජහශිඵ(ළ)  - උතුමය 

31. ජහශිඵ(ළ)  - නළේනහිය 

32. ජහශිඵ(ළ)  - උතුමරුභළක 

33. ජහශිඵ(ළ)  - ඌ 

34. ජහශිඵ  - මුරතිපේ 

35. ජහශිඵ  - පු්තත්රභ 

36. ජහශිඵ  - ීමලිේනලච්චි ඹ 

37. ජහශිඵ  - භ්නහයභ 

38. ජහශිඵ  - භඩරපු 
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20.1.3 ශියබඅංඵරකා අංපුහුණුංඅ්ථා 

20.1.3.1 ඳාල්ංශියබඅංඛණ්ඩංපුහුණුං 

 ඳහේ ීයයබට ණ්ඩ 1873 ක් වහ ඳවත් පුහුණු 

අසාහ රහ ඇත්ෙ 

 යුධ ඵහර ඇයීම් වුරු - පුහුණු භධයසාහනඹ   

ය්ටළේේ 

 යුධ ඵහලිහ ඇයීම් වුරු - පුහුණු භධයසාහනඹ   

ය්ටළේේ 

 නහිඩ  ගු්  ේඳලලිස ඵහර / ඵහලිහ ඇයීම් 

වුරු 

 ඳහේ භේටේම් පුහුණුවීම් ටයුතුම 

 ඵරඇිව භේටේම් පුහුණුවීම් 

 සක්දින පුහුණු වුරු 

 ේකදින පුහුණු වුරු 

 ඳශහ්ත භේටේම් පුහුණුවීම් 

 සක්දින පුහුණු වුරු 

 ේකදින පුහුණු වුරු 

 

20.1.3.2 නිරධාරීංපුහුණුං 

 ආධුනි නිරධහරී පුහුණු ඳහඨභහරහ 

 නිරධහරී පුහුණු ඳහඨභහරහ  

 තුමයයඹහකන නිරධහරී 

20.1.3.3 ජාිකංභට්අ ම්ංක්රිඹාකායකම් 

 වයයභ්ලුස කුරහන වුය  

 ක ේල මහ කුරහන වුය  

 භසත් රංහ ේඳයදි/අඳයදි (ඵහර/ඵහලිහ) 

ඇයීම් වුය 

 ජහතිප නිකවස දින උ්ත ේඳශඳහලිඹ 

20.1.3.4 ාන ලේංකවුරු 

 ශියබට උස ඳහඨභරහ (ේජයේලේනලනි් 

වහ) 

 ිවසට නහඹ්ත ඳහඨභහරහ 

 තුමයයඹහකන ේලේනලනි ඳහඨභහරහ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2ං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 

අබදං

අංකඹ 

පුහුණුංඳාඨභාරා පුහුණුංකවුරු පුහුණුං

රැබුං

ංඛයා 
A වුරු B වුරු 

01ෙ නිසඨ නහඹ්ත පුහුණු ඳහඨභහරහ  √  396 

02ෙ තුමයයඹහකන ේලේනලනි වහ ්ඩ බහය නිරධහරී 

ඳහඨභහරහ  

√  254 

03ෙ ඇයීම් වුරු අං 01 (ඵහර) √  1222 

04ෙ ඇයීම් වුරු අං 02 (ඵහර) √  1193 

05ෙ ඇයීම් වුරු අං 03 (ඵහර) √  1086 

06ෙ ගු් ඇයීම් වුරු අං 01 (ඵහර)  √ 655 

07ෙ ඇයීම් වුරු අං 04 (ඵහර) √  1097 

08ෙ ගු් ඇයීම් වුරු අං 01 (ඵහලිහ)  √ 578 

09ෙ ඇයීම් වුරු අං 05 (ඵහර) √  1215 

10ෙ ඇයීම් වුරු අං 06 (ඵහර) √  1092 

11ෙ ගු් ඇයීම් වුරු අං 02 (ඵහර)  √ 641 

12ෙ ඇයීම් වුරු අං 07 (ඵහර) √  1130 

13ෙ ගු් ඇයීම් වුරු අං 02 (ඵහලිහ)  √ 361 

14ෙ ඇයීම් වුරු අං 01 (ඵහලිහ) √  722 

15ෙ ඇයීම් වුරු අං 02 (ඵහලිහ) √  931 

16ෙ ඇයීම් වුරු අං 08 (ඵහර) √  1295 

17ෙ ේඳලලිස වුරු අං 01(ඵහර)  √ 636 

18ෙ ඇයීම් වුරු අං 09 (ඵහර) √  1248 

19ෙ ේඳලලිස ඇයීම් වුරු (ඵහර)  √ 534 
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20ෙ ඇයීම් වුරු අං 10 (ඵහර) √  1261 

21ෙ නහිඩ ඇයීම් වුරු අං 01 (ඵහර)  √ 646 

22ෙ ඇයීම් වුරු අං 11 (ඵහර) √  1076 

23ෙ නහිඩ ඇයීම් වුරු අං 01 (ඵහලිහ)  √ 559 

24ෙ ආධුනි නිරධහරී ඳහඨභහරහ අං 37 √  80 

25ෙ නිරධහරී පුහුණු ඳහඨභහරහ √  116 

26ෙ ඇයීම් වුරු අං 12 (ඵහර) √  1171 

27ෙ නහිඩ ඇයීම් වුරු අං 02 (ඵහර)  √ 671 

28ෙ භසත් රංහ අඳයදි තුමයයඹහකන වුය 

(ඵහර/ඵහලිහ) 

√  1030 

29ෙ නහිඩ ඇයීම් වුරු අං 02 (ඵහලිහ)  √ 652 

30ෙ භසත් රංහ ේඳයදි තුමයයඹහකන වුය 

(ඵහර/ඵහලිහ) 

√  1090 

31ෙ ක ේල මහ කුරහන වුය  √  796 

32ෙ වයයභ්ලුස කුරහන වුය  √  1584 

33ෙ ශියබට උස ඳහඨභහරහ  √  383 

34ෙ නිකවස දින උ්ත ේඳශඳහලිඹ   525 

සතුම   27926 

 

20.1 ගු :  2016 යයේල පුහුණු භධයසාහනඹ  ය්ටළේේ හි ඳ්තන රක වුරුෙ 

 

කල 03 ට ඳසු ජහතිප ශියබට ඵරහඹ 2017 සිට 

ිවසඨ ශියබට ණ්ඩ පුහුණු නළත් ආයම්බ යන 

රදීෙ ේභහි නිඹමු යහඳෘතිපඹ ේර ේභලනයහර වහ 

රිකුනහභර දිසරික් ේක්්්ර යේන ආයම්බ යන 

රක අත්ය 2016 ළේත්ළම්ඵයය භ සිට නිසඨ 

ශියබට ම් 400 ේකේනකු භහයම්බ ිඩසියඹහේම් 

ේඳශඳහලිඹට වබහගී ිඩඹෙ 

 

20.4ංංගැඅු ංවංඅභි ඹෝග 

 

 ය්ටළේේ පුහුණු භධයසාහනේල ඹටිත්ර ඳවසුම්   

ළසිීමලි ඳවසුම්  ශියබට ම්ේ  නහත්ළ් 

ඳවසුම් ව ශියබට ම් වට සනහනඹ ීමරීභ 

වහ ඳවසුම් ළඩිදියුණු ශ යුතුම ඇත්ෙ 

 ඵරහඹ තුම ඇතිප හවන ඉත්හ අඵර් ත්්තේල 

ඳතිපන ේව ම් ප්රහවන ඳවසුම් ළඩිදියුණු ීමරීභ 

වහ අලුතිප් හවන රඵහළී ේම් අලයත්හඹක් 

ඳීනෙ 

 හයයඹක්භ ේ ඹක් යටට රඵහදීභ වහ ඵරහඹ 

ප්රතිපුවත් ීමරීභ වහ ප්රතිපංිඩධහනඹ ශ යුතුම 

ඇත්ෙ 

 

20.5ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා 

 

 ේභේත්ක් ශියබට ණ්ඩ ආයම්බ ය ේනලභළතිප 

සිඹලු ජහතිප ඳහේ  භධය භවහ ිඩකයහර වහ භවහ 

ිඩකයහරර න ශියබට ණ්ඩ 500 ආයම්බ ීමරීභෙ 

 2017 යයේල ිවසඨ ශියබට ණ්ඩ ආයම්බ 

ීමරීභෙ 

 ය්ටළේේ පුහුණු භධයසාහනේල හයය ක පුහුණු 

රඵන ශියබට ංයහ 27000 සිට 40000 කක්හ 

ළඩිදියුණු ීමරීභෙ 

 ඳහී ඹ ජර යහඳෘතිපඹ සාහපිත් ීමරීභෙ 

 ශියබට ම් වහ නහත්ළ් ඳවසුම් ළසිීමලි 

ඳවසුම් වහ සනහනඹ ීමරීභ වහ සාහන ළඩිදියුණු 

ශ      යුතුම ඇත්ෙ 

 ජහශිඵ මුරසාහනේල ළසිීමළි ඳ්ධධතිපඹ 

ප්රතිපංසයනඹ ීමරීභෙ 

 ජහශිඵ මුරසාහනේල යහජහරී යව  රඵන ේසු 

නිර ම් වහ 80” X  20” ේලඩනළගිේරක් ඉදි 

ශ යුතුම ඇත්ෙ 

 ජහශිඵ මුරසාහනේල ඉදිය ඇතිප ේත්භවේ 

ේලඩනළගිේේේ  යම්භවේේ ළඩ ටයුතුම ම්පුයයන 

ීමරීභෙ 

 ය්ටළේේ පුහුණු භධයසාහනේල ේ ඹ යන ේසු 

නිර ම් වහ ළසිීමලි ඳ්ධධතිප 10ක් ඉදිීමරීභෙ 

 ජහශිඵ මුරසාහනේල අමු්තත්් වහ 12” X  06” 

ප්රභහනේල ළසිීමලිඹක් ඉදිීමරීභෙ 

 ජහශිඵ මරසාහනේල අඳ්රය ඵළවළයීමරීභ වහ 

පුථි ටළංීමඹක් (septic tank) ඉදිීමරීභෙ 
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21.ංයණානරුං ේාංඅධිකාරිඹ 
 

21.1ංභා රෝචනඹං 
  

21.1.1ංදැක්භ 

යනිඩරු නහභඹට ජහතිපේල ෘත්ගුන කළක්වීභ  

21.1.2ං භ වය 
 

ශ්රී රංහේේ ඒකීඹ බහඹ සුයක් කත් යව  පිිව ජිිඩත් 

පුක ශහ වු  අතුමරුකව් වු වහ ආඵහි ත් වු යනිඩරු් 

ව ඔවු්ේ  ඳවුේර හභහජිඹ්ේ  භහනසි වහ 

හභහජීඹ සාහයබහඹක් ඇතිප ීමරිභ ේභ් භ ේ ේල 

නියුතුම යනිඩරු් ව සභ ඳවුේ ර භහනසි 

ප්රේඵ්ධඹක් ඇතිප න අයුරි් ක්රිඹහ ීමරිභෙ 

 

21.1.3ංකාර්ඹබායඹ 
 

 (1999 අං 54 කයන යනිඩරු ේ හ අි හරි ඳනත්ට 

අව  )  

 

 ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී ආඵහි ත් ඵට ඳ්ත  සිටින 

්න්ධධ වමුකහර ව ේඳලලිස වමුකහේේ 

හභහජිඹ්ේ  ඳසු උටළන ව  ඔවු් 

පුනරු්තාහඳනඹ ීමරීභ කවහ ිඩි ිඩධහන ළරළසවීභෙ  

 ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී ආඵහි ත් ඵට ඳ්ත සිටින 

්න්ධධ වමුකහර වහ ේඳලලිස වමුකහේේ 

හභහජිඹ්ට  ව ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී මිඹ ගිඹ ේව් 

ේලඹහ ත් ේනලවළීම  සිටින ්න්ධධ වමුකහර 

ව ේඳලලිස වමුකහේේ හභහජිඹ්ේ්  

 

 

 

ඹළේඳ්න්ට නිහ ළඳයීභ ව සහි රහ වහඹ 

වීභ  

 ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී ආඵහි ත් ඵට ඳ්ත  සිටින 

්න්ධධ වමුකහර ේඳලලිස වමුකහේේ  

හභහජිඹ්ට ව ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී මිඹගිඹ ේව් 

ේලඹහ ත් ේනලවළීම  සිටින ්න්ධධ වමුකහර 

ව ේඳලලිස වමුකහේේ හභහජිඹ්ේ් 

ඹළේඳ්න්ට ධකය ඳවසුම් ළඳයීභ ව සහි 

රහ වහඹවීභ  

 ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී ආඵහි ත් ඵට ඳ්ත  සිටින 

්න්ධධ වමුකහර ව ේඳලලිස වමුකහේේ 

හභහජිඹ්ට ව ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී මිඹගිඹ ේව් 

ේලඹහ ත් ේනලවළීම  සිටින ්න්ධධ වමුකහර 

ව ේඳලලිස වමුකහේේ හභහජිඹ්ේ් 

ඹළේඳ්න්ට ශිය්ත ව ේන්ත ආහයේල 

උඳහය රඵහ දීේභ් අධයහඳනඹ කවහ ප්රේේලඹ 

රහ දීභ 

  ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී ආඵහි ත් ඵට ඳ්ත  සිටින 

්න්ධධ වමුකහර ව ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී මිඹගිඹ 

ේව් ේලඹහ ත් ේනලවළීම  සිටින ්න්ධධ 

වමුකහර ව ේඳලලිස වමුකහේේ හභහජිඹ්ේ් 

ඹළේඳ්න්ට පරකහයී ේ හ නියුක්තිපඹක් 

සුයක් කත් ීමරීේභහි රහ වහඹවීභ 

 ක්රිඹහ්ිඩත්ේල දී ආඵහි ත් ඵට ඳ්ත  සිටින 

්න්ධධ වමුකහර ව ේඳලලිස වමුකහේේ 

හභහජිඹ්ට ේ හ නියුක්තිපඹ ළරසීේම් අයමුණු 

ඇතිප  හයයමි  ෘ ක හයයමි ේව් හනිජ 

යහඹඹ් පිහිටුවීභ ව අි හරිේල 

හයයඹබහයඹ් හක්හ්ත ය ළී භ කවහ අලය 

ේව් හිත්ය සිඹලු ක්රිඹහ වහ ටයුතුම ක්රිඹහ්තභ 

ීමරීභෙ 

  

ං21.2ං2016ං ර්ංකාර්ඹාධනඹ 

   

  21.1 ගු : මරය ප්රතිපඹ 

 

 

 

 

 

 

ාන්ත්යඹ 2016ංර්ඹංදවාංං

ඇ්ත් ම්හිතු 

(රු.මිලි) 

රගිඹ 

2016-12-31ංදක්ා 

(රු.මිලි) 

 

 

% 

ප්රහ ධන ිඩඹකභ 
(2016-01-01 සිට 2016-12-31 කක්හ) 

 
 

490.79 

 
 

475.39 
 

 
 

96.86% 

පුනයහයයත්න ිඩඹකභ 
(2016-01-01 සිට 2016-12-31 කක්හ) 

 
 

73.31 

 
 

67.83 

 
 

92.52% 
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21.2.1ංක්රිඹාහිානත් අදීංතඵාධිත්ංඵඅංඳත්ංසිටිනං

ාභාජිකඹහිංපුනරුත්ථාඳනඹංකිරීභ. 

 

ආඵහි ත් යනිඩරු්ේ  ආඵහි ත් ත්්ත්තඹ් 

ේව තුමේ් ඔවු් මුහුන ඳහන අඳවසුත්හ භවයහලීභ 

කවහ ඔවු්ට අලය ආඵහි ත් උඳයන න ෘතිපභ 

ඳහක  මුත්රහ ඵෆ  ේය්ක පුටු අ්තහරු ආදී උඳයන ේභයට 

වහ ිඩේ්ධල ත් සිටින ශ්රී රහංීම ඳරිත්යහ භන්් ව 

යනිඩරු ේ හ අි හරිේල ප්රතිපඳහකන භගි් රඵහ දීභ වහ 

ිඩිඩධ ආඵහධඹ්ට රක්ව යනිඩරු් සදිේනකහ 

මුහුනඳහන ී ඳහයක් ළටලු නියහයනඹ ය 

ළී ේම්දී මුහුනඳහන අඳවසුත්හඹ් භපවයහලීභ 

කවහ ී ඳහයක් ඳවසුම් ංයයධනඹ ය දීභ 

ේභභගි් අේේක් කත්ඹෙ 

 

21.2 ගු :ී ඳහයක් ්රය ේඵකහදීභ වහ ප්රතිපඳහකන 

ේ් ීමරීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21.2.2ංනිාංැඳයීභංවංඑ පංරාංවාඹංමභ 
ං 

ක්රිඹහ්ිඩත්ේලදී ආඵහි ත් යනිඩරු් වහ ව මිඹගිඹ 

ේව් ේලඹහත් ේනලවළීම යනිඩරු්ේ  

ඹළේඳ්න්ට නිහ ළඳයීභ වහ සහිරහ වහඹ වීභ 

කවහ ඉඩම් ේනලභළතිප යනිඩරු ඳවුේ ේත් යජේල ඉඩම් 

රඵහ දීභ  මරය ආධහය   වන නඹ වහ ත්හක්ිව 

ඥහනඹ රඵහ දීභ නිහ ඉදිය ළී භ කවහ වහඹ වීභ 

යනිඩරු ේ හ අි හරිඹ භගි් සිදු යන අත්ය වදිසි 

ආඳකහදී ඔවු්ේ  නිහ වහ ේ්ධඳශ රට සිදු න 

වහනි රැක් යළී භ කවහ වහඹ වීභ ේම් ඹටේ්ත සිදු 

යව  රළේේෙ  

 

21.3 ගු : නිහ ඉදිහරීම් වහ ප්රතිපඳහකන ේ් ීමරීභ 

21.2.3ං වදය ඳවසුකම්ං ැඳයීභං වං එ පරාං

වාඹංමභ 
 

ආඵහි ත් යනිඩරු්  ඔවු්ේ  ඳවුේ ර ශපභ 

ඥහීන් වහ දිිඩ පිදු  අතුමරුකව් යනිඩරු්ේ  ශපභ 

ඥහීන් හ ම වහ භහනසි ලේඹ් ිඩඵර ළ්වීභ 

වහ ධකය හඹන ඳළළ්තවීභ  වදිසි ළ්තම් වහ 

නඹ මුකරක් රඵහ දීභ  ආධහය මුකේ රඵහ දීභ වහ 

භහනසි ලේඹ් ලක්තිපභ්ත ීමරීභ වහ ිඩිඩධ 

ළඩමුළු  ළඩටව් ඳළළ්තවීභ ේභභගි් සිදු යව  

රළේේෙ 
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ඟ
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ක
ය
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ැී
ම්
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6
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ං

දක්

ා 
ංාන
ඹ
දභ
ං

මු
දර
ං

(රු
.මි
ලි

) 

ආඵහි ත් 

උඳයන 

ෘතිපභ ඳහක  

මුත්රහ ඵෆ  

 

352 

 

9.15 

 

474 

 

9.15 

ී ඳහයක්

 

ඳවසුම්-

න 

63 5.72 78 5.71 

ී ඳහයක්
 ඳවසුම්-
ඳළයිව 

97 97 

   

ක්රි
ඹ
ාක
ාය
ක
භ
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(රු
.මි
ලි
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ං

දක්

ා 
ංශ
ඟ
ාං
ක
ය
ං

ග
ැී
ම්

 

2
0
1
6
-1
2
-3
1
ං

දක්

ා 
ං
ැඹ
වූ
ං

මු
දර
ං(
රු
.මි
ලි

) 

නඹ භත් 

න නිහ 

ඉදිීමරීභ 

133 54.10 183 52ෙ02 

වදිසි ආඳකහ 

ආධහය 

171 5.35 194 5ෙ30 

ආධහය භත් 

න නිහ 

ඉදිීමරීභ 

25 5.00 23 4ෙ58 

ආධහය භත් 

නිහ 

ඉදිීමරීභ- 

ඳළයිව 

76 76 

ඉඩම් රඵහ 

දීභ වහ 

ඹටිත්ර 

ඳවසුම් 

ංයයධනඹ 

ය දීභ 

400 0.28 319 0ෙ009 

ඉඩම් 

වඳුනහළී භ 

වහ ඉඩම් 

ඳයහ ළී භ 

6 0ෙ5 8 0ෙ18 
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ක්රිඹාකායකභ ාර්ෂිකං

ඉරක්කඹ 

ර්

ඹං

දවාංං

 හි

කිරීම් 

(රු.මි

ලි) 

2016-

12-31ං

දක්ා ං

ශගාංකයං

ගැීම් 

2016-

12-31ං

දක්ා ං

ානඹදභං

(රු.මිලි) 

ේෞය 

ප්රයයධන 

ළඩමුළු 

7 0ෙ91 11 0ෙ90 

ධකය නඹ 20 0ෙ50 2 0ෙ20 

ධකය 

ආධහය-න 

80 3ෙ28 70 3ෙ09 

ධකය 

ආධහය-ඳළයිව 

480 446 

භේන් 

ිඩකයහ්තභ 

ඵරළ්වීේම් 

පුහුණු 

ළඩමුළු 

3 0ෙ12 2 0ෙ11 

ප්රාභහධහය 
පුහුණු ළඩමුළු 

2 0ෙ60 4 0ෙ44 

ඹහඵළ්ධක 
යනිඩරු ළඩිහිටි 
නිහඹ වහ 
ම්ඳ්ත 
භධයසාහනඹ 
සාහඳනඹ 

1 3ෙ75 ප්රාභ 
අදිඹරි් 
85% ක් 
කක්හ 

ම්පයයන 
ය ඇත්ෙ 

3ෙ57 

21.4 ගු : ධකය ඳවසුම් රඵහ දීභ 

21.2.4ං ශියත්ං වං  නත්ංතකාය අං උඳකායං

රඵාං දී භහිං ඔවුහිඅං අධයාඳනඹඅං වාං උ්ං

අධයාඳනඹඅං ර ේලඹං රඵාං ගැීභඅං අ්ථාං

රාංදීභ. 

6 ේයය සිට අෙේඳලෙ හ/ේඳශ කක්හ අධයහඳනඹ 

රඵන කරු්ට  ිඩලසිඩකයහර  ිඩකයහපීඨ වහ ේන්ත 

උස අධයහඳන ආඹත්න ේත් ේ්තරී ඳ්ත න යනිඩරු 

කරු්ට ශිය්ත ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ  5 ය ශිය්ත 

ිඩබහඹ භ්ත න කරු් ඇයීභ වහ පු්ධලි 

ආයයථි අඳවසුත්හ ඇතිප කරු කළරිඹ් වට අධයහඳන 

ශිය්ත ආධහය භහසි රඵහ දීභ ේභභගි් සිදු යව  

රළේේෙ 
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දක්

ා 
ං

ාන
ඹ
දභ
මු
දර
ං

(රු
.මි

) 

යනිඩරු දකරු 
ඉතුමරුම් 
ආේඹ්ජන න 
ශිය්ත 

700 22ෙ42 
 

821 22ෙ25 

-ඳළයිව ේවීම් 1338 560 

අේඳල 
හ/ේඳශ 
/උේඳශ න 
ශිය්ත  

350 253 

-ඳළයිව ේවීම් 638 389 

ිඩලසිඩකයහර 
අධයහඳනඹ 
රඵන කරු් 
කවහ න 
ශියහධහය 

50 58 

-ඳළයිව ේවීම් 158 139 

භහ පිඹ 
ළඳරු 
ශිය්ත න 
ආධහය  

700 700 

-ඳළයිව ේවීම් 144 189 

ිඩේල  
අධයහඳන 
කුරත්හ කවහ 
මරය ආධහය 
රඵහ දීභෙ 

30 1ෙ90 41 1ෙ88 

 

21.5 ගු : ශිය්ත රඵහ දීභං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2.5ංපරදායීං ේානියුක්ිඹක්ංසුයක්ෂිත්ංකිරි භ පංරාංවාඹංමභෙ 

යනිඩරු්ේ  ආයයථි අඳවසුත්හ භපවයහ ළී භ කවහ භහසි මුකරක් රඵහ දීභ වහ ිඩේල  ආයයථි අඳවසුත්හ ඇතිප 

යනිඩරු භේපිඹරු් කවහ ිඩේල  මරය ආධහය භහසි සිදු ීමරීභ  ශ්රභ ඵරහඹ තුමර සිටින යනිඩරු ඥහීන් පරකහයී 

ේර හයයඹඹ නියුක්ත් ීමරීභ කවහ ක්රීඩහ රහ වහ ිඩිඩධ කුරත්හ ංයයධනඹ වහ සඹං රැීමඹහ කවහ ේඹලමු ීමරීභ 

ේභභගි් සිදු යව  රළේේෙ 
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ක්රිඹාකායකභ ාර්ෂිකං

ඉරක්කඹ 

2016ංර්ඹං

දවාංං

 හිකිරීම් 

(රු.මිලි) 

2016-12-31ං

දක්ා ංශගාං

කයංගැීභ 

2016-12-31ංදක්ා ං

ැඹවූංමුදරං(රු.මිලි) 

යනිඩරු භහපිඹ සුරැකුභ- ඳළයිව 1416 32ෙ06 1420 31ෙ56 

යනිඩරු භහපිඹ සුරැකුභ - න 84 36 

යනිඩරු භහපිඹ රැයන ප්රතිපරහබ 35 000 283ෙ5 34 717 291ෙ91 

සඹං රැීමඹහ ආධහය 15 3ෙ00 16 2ෙ64 

හ්ත්හ ඳවුය ළඩටව් 282 3ෙ83 279 1ෙ34 

යනිඩරු ත්රුන  වුරු  4 1ෙ44 1 1ෙ44 

ංක ආශ්රිත් ක්රීඩහ භහජ ේලඩනළංවීභ 20 10 

ිඩරු ප්රතිපබහ රහ උ්ත ංිඩධහනඹ  1 1ෙ16 1 1ෙ05 

 

  21.6ගු: ිඩේල  ළඩටව් ක්රිඹහ්තභ ීමරීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2.6ං ේාංනියුක්ිඹංැරසී ම්ංඅයමුණංඇිංකාර්මික,ංකිෂිකාර්මිකං වෝංාණිජංයාඹහිංපි පටුමභ. 

අධිකාරි අංකර්ත්යහිංාක්ාත්ංකයංගැීභංදවාංඅලයං වෝං පත්කයංසිඹලුංදෑංකිරීභ.ං 
 

ඒ අව  යනිඩරු ප්රජහ සහි න නළන් සිටීභ වහ 

අලය කළව භ  අේඵ්ධඹ වහ ලක්තිපඹ රඵහේකමි් ආ්තභ 

ිඩලසහඹ ේලඩනළගීභ වහ හලීන අලය 

උධෘත්ඹ් ඔසේ  පුහුණු ළඩමුළු ංිඩධහනඹ ීමරිභ  

වීේය්ධහය යනිඩරු්ේ  නහභඹ භහජඹ තුමශ 

අභිභහන්ත ඳ්තහේන ඹහභ වහ ේෞයී ඹ ඵට 

ඳ්තීමරිභ වහ හයය ක ජහතිප වහ ඳශහ්ත යනිඩරු 

ළභරුභ ංිඩධහනඹ ේලට ඳළළ්තවීභ ේභභගි් 

අේේක් කත්ඹෙ 

 

 

ක්රිඹාකායකභ ාර්ෂිකංඉරක්කඹ 2016ංර්ඹංදවාංං

 හිකිරීම් 

(රු.මිලි) 

2016-12-31ංදක්ා ං

ශගාංකයංගැීභ 

2016-12-31ං

දක්ා ංැඹවූංමුදරං

(රු.මිලි) 

නිශධහරී පුහුණු ළඩමුළු ඳළළ්තවීභ 8 2ෙ40 19 0ෙ28 

ං ේඳලකුරු ම්ඵ්ධත්හ 

ේලඩනළංවීභ 

30 1ෙ00 33 0ෙ96 

යනිඩරු අව සභයනඹ 8 7ෙ28 8 7ෙ24 

භ මරපිටිඹ අව සභයන උකයහන 

ංයයධනඹ 

3 1ෙ95 3 1ෙ88 

හයයඹහරඹ කවහ සාහය ්තම්  

ළඳයීභ 

9 1ෙ3 මිරදී ළී ම් 

ම්පයයන මෙ 

1ෙ30 

 
21.7 ගු : පුහුණු හඩභළු ංිඩධහනඹ  
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21.1  ප්රසාහයඹ :අි හරිේල යහඳෘතිප ර ප්රතිපඹ  

21.3ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා 

යනිඩරු ේ හ අි හරිඹ ිඩසි් යනිඩරු ප්රජහ ේව ේ් දිඹ්ත ය ඇතිප සුබහධන ේ හ් හලීන අලයත්හට 

ඳරියයත්නඹ ීමරීභ න ඳහරනඹ ිඩසි් 2015/2016 යයඹ්හි දී සිදු යන රදීෙ ඒ අව  ස යන රක යසාහ වහ 

ළඩටව් දිඹ්ත ීමරීභට 2017 යයේලදී අේේක්හ යන අත්ය ඒ ඹටේ්ත ඳවත් ව් ඉරක්ඹ් යහ යනිඩරු ේ හ 

අි හරිඹ ක්රිඹහ්තභ වීභට අේේක් කත්ඹෙ 

 යහජය වහ ේඳෞ්ධලි ආඹත්න ව රිිඩධ වමුකහ  ේඳලලිස  වහ සිිඩේ ආයක් ේකඳහයයත්ේම්්තුම වේඹ්ේඹ් 

යනිඩරු නිහ අලයත්හඹ අ් යලීභ වහ න යහඳෘතිපඹක් ේර ක්රිඹහ්තභ „ිඩරුසුමිතුමරු‟ නිහ යහඳෘතිපඹ 

භන්් නිහ 3 650 ක් යය 5 ක් තුමශ දී ඉදිය අ් ීමරීභෙ 

 ිඩරුය යප්රහක හඩ්ඳත් භන්් ත්දුයට්ත යනිඩරුහ ේත් යප්රහක රැක් වහ අසාහ රහදීභෙ 

 1999 අං 54 කයන යනිඩරු ේ හ අි හරි ඳනත් ංේල්ධනඹ භන්් ඉරක්ත් ණ්ඩහඹභ වහ ප්රතිපරහබ ත්දුයට්ත 

පුළුේ ීමරීභට ටයුතුම ීමරීභෙ 

 යනිඩරුහේ  වහ යනිඩරු ඳවුේේ ජීන ධලරයඹට රිරන ේය්ක 4 හවනඹක් ඉදිරිේල දී රඵහ දීභ වහ ටයුතුම 

ශහදීභෙ 

 ඹහහඵළ්ධක ළඩිහිටි නිහඹ වහ ම්ඳ්ත භධයසාහනේල ප්රාභ අදිඹේයය ඉදි ීමරීම් ම්පයයන ීමරීභ වහ ේකන අදිඹේයය 

ළඩටයුතුම ආයම්බ ීමරීභෙ 

 යනිඩරු ප්රජහ මරය ශභනහයනඹ ඇතිපය රළේඵන මුකර සුරුම් ආහයඹට ිඩඹඳළවළකම් ීමරීභට හුරුයවීභෙ 

 යනිඩරු ඳවුර  ඹළේඳ්න් ත්්ත්තේඹ් මුකවීභ වහ යනිඩරු හ්ත්හ ආයයථි භහජයීඹ වහ ංසෘතිප ේර 

ිඩඵර ළ්වීභ ේව ේ් ක්රිඹහ්තභ වීභෙ 

 යනිඩරු ප්රජහ යහඹ්තඹ වහ ේඹලමු යවීේභ් ජහතිප ආයයථිඹට කහඹ ය ළී භෙ 

 

ර්ඹංවාං හිකිරීම්ං(රු.මිලි) 2016ංර්ඹංවාංැඹංවූංමුදරං(රු.මිලි) 
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22.තයක්කං ේාංඅණංවාංභාණ්ඩලිකංානදයාරඹ 
 

22.1ංභා රෝචනඹ 

 
ආයක් ේ හ අන ව භහණ්ඩලි ිඩකයහරඹ 

(ආේ අභහිඩ) රිිඩධ වමුකහේේ භධයභ ඳ්තිපේල 

නිරධහරී් වට අධයහඳනඹ රන ආඹත්නඹීමෙ 

ආේ භහිඩ සභ නිරධහරී් වට ඒහඵ්ධධ වමුකහ 

ක්රිඹහ්ිඩත්ඹ පිළිඵ මුේ අධයඹන ටයුතුම වහ ඉඩ 

රහ ේකව  රළේේෙ 2016 යයඹ අධයඹන වහ ඳරිඳහරන 

ඹන ේකඅංලේඹ්භ හයයා යීමෙ ආේ අභහිඩ කකුණු 

ආසිඹහේේ ප්රමුත්භ වමුකහ අධයඹන ආඹත්නඹක් 

ලේඹ් රඵහ ඇතිප කීයයතිපඹ ත්වවුරු න අ්කමි් 2016 

යයඹ තුමශ ක්රිඹහ්තභ වී ඇත්ෙ 

 

ආේ අභහිඩ ඳහර භණ්ඩරඹක් භන්් ඳහරනඹ යව  

රළේෙ සහි හයයඹ භණ්ඩරේල රිිඩධ වමුකහ අඹලු් 

ේභ්භ ආයක් අභහත්යංලඹ ඹටේ්ත ඵහ ේන ඇතිප 

සිිඩේ අඹලු් ක ේ ඹ ය මෙ ආේ අභහිඩ හි ප්රධහන 

ිඩධහඹ නිරධහරී ේ නහිඩධහඹ ේේෙ 

 

2016 යයඹ තුමශදී ආේ අභහිඩ ිඩසි් ඳහඨභහරහ අං 10 

ඳ්තව  රළුද අත්ය සභ ඳහඨභහරහ 2016 ජනහරී 03 

දින ආයම්බ වී 2016 ේකළම්ඵයය 12 න දින නිභහ ිඩඹෙ 

 

2016 යයඹ තුමශ ේඵලේව් ංේඳනහ්තභ 

නියයභහනඹක් වඳු්හ ේකන රදිෙ ිඩකයහරයීඹ වය 

ඳ්ධධතිපඹ නිසි ඳරිදි ක්රිඹහට නළඟීභට වළීම ව අත්ය සභ 

වය ඳ්ධධතිපඹට අව ත්වීභ තුමළි් ේේනකුේ  පු්ධර 

ංයයධනඹට භප ඳහකව  රළේේෙ සභගි් ඔහුේ  

ආඹත්නේල ප්රයයධනඹට කහඹ්තඹ රඵහ ළී භ 

අේේක් කත්ඹෙ සභ වය ඳ්ධධතිපඹ :ඉේව භ  අභිභහනඹ  

රු්තඹ කහචහයඹ උ්තෘස ඨ්තඹ න 

ේඹදීභ කීභ ෘ්තතිපඹ්තඹ හධනිඹ ිඩධහනඹ භනයම් 

ටපිටහ භප ේඳ්වීේම් ධයයභත්හඹ  අසාහේන්චි ත් 

ව න ේේෙ 

 

22.2ං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 
 

2016 යයඹ තුමශ ඳවත් ව් යහඳෘතිප් ේව ේ් 

භවහ බහණ්ඩහහයඹ ේතිප් ප්රතිපඳහකන ේ් යන රදිෙ 

 ේකභවේ ඳවසුම් භධයසාහනඹ 

 අි ත්හක්ිව යුධ පුහුණු භධයසාහනඹ  

 ේත්ලයතුමරු ත්හක්න යහඳෘතිප් 

ඉවත් යහඳෘීන් සිඹේරභ අ් ය ඇතිප අත්ය 

ේකභවේ ඳවසුම් භධයසාහනඹක් ේව ේ් රුපිඹේ 

මිලිඹන 17 ක් ක අි ත්හක්ිව පුහුණු භධයසාහනඹ 

වහ රුපිඹේ මිලිඹන 30ෙ8 ක් ක අේනකු්ත ේත්ලයතුමරු 

ත්හක්න යහඳෘතිප් ේව ේ් රුපිඹේ මිලිඹන 13  

මුකරක් ක ළඹ කයහ ඇත්ෙ 

 

ඉරක්ත් ප්රතිපපර කවහ අධයඹන ළඩටව් නිසි 

ේර ක්රිඹහ්තභ ිඩ ඇත්ෙ අධයන හරටවේ් 

ේනක් සිදු ිඩ ේනලභළතිප අත්ය ඉළ්ිඩේම් 

ක්රභේේකඹ් ඩහ්ත දියුණු යන රදිෙ 

 

ආයක් ේ හ අන ව භහණ්ඩලි ිඩකයහරඹ ේත් 

2016 ය වහ භවහ බහණ්ඩහහයඹ ේතිප් 

පුනයහයයාන ිඩඹකම් ේව ේ් රුෙමිෙ 128ෙ5 ක් වහ 

ප්රහ ධන ිඩඹකම් වහ රුෙ මිෙ 115ෙ4 ක් රඵහ දී ඇත්ෙ 

 

පුනයහයයාන ිඩඹකම් වහ රඵහ දු් ප්රතිපඳහකන ප්රභහනඹ 

ඳසුගිඹ ය වහ හේේක් ඵරන ිඩට රුෙමිෙ 3ෙ0  

ඳභන අඩුවීභක් සිදුවී ඇත්ෙ ේභභ ය තුමශ ිඩකයහරේල 

පුයේඳහඩු ඳළතිප සිිඩේ ේ  ත්නතුමරු වහ න 

ේ  ම් ඵහ ළී භට ටයුතුම ීමරීභ වහ ළටුේ 

වහ න ිඩඹකම් ඳසුගිඹ යට හේේක් ඉවර 

ඹහභක් සිදුන ත්්ත්තඹ් තුමශ පුනයහයයාන ිඩඹකම් 

ශභනහයනඹ ය ළී භ වහ ිඩලහර ඳරිශ්රභඹක් 

කළරීභට සිදුිඩඹෙ ඒ අව  ිඩකයහරඹ ිඩසි් ක්රිඹහ්තභ 

යන රක ිඩදුලිඹ වහ ජරඹ පිරිභළසීේම් ක්රිඹහකහභඹ ඩහ්ත 

පරකහඹ ව අත්ය  ඒ භගි් පුනයහයයාන ිඩඹකම් 

ප්රභහනඹ නිඹමිත් යහමු තුමශ ශභනහයනඹ ය 

ළී භට වළීම ිඩඹෙ 

 

ප්රහ ධන ිඩඹකම් වහ රඵහ දු් රුෙමිෙ 115ෙ4  මුකර 

2016 ේයය අේ්සතුම භහඹ නිඩට ිඩඹකම් ය 

අ් ීමරීභට ළරසුම් ස ය තිපබූ අත්ය  සභ 

ප්රහ ධන ප්රතිපඳහකන තුමළි් සිදු ීමරීභට නිඹමිත් තිපබූ 

සිඹලුභ යහඳෘීන් ප්රහ ධන මිරදී ළී භ වහ සාහය 

්තභ පුනරු්තාහඳනඹ ීමරීේම් ටයුතුම ළරසුම් ත් 

ආහයඹටභ නිභ ීමරීභට ේභභ ය තුමශ වළීමවීභ 

ිඩේල  රුනක් ලේඹ් කළක්ිඩඹ වළීමඹෙ 

 

ප්රහ ධන ිඩඹකම් තුමළි් ළරසුම් ය තිපබූ ඳවසුම් 

භධයසාහනඹ ඉදිීමරීභ වහ රුෙමිෙ 17ෙ0 ක් ළඹ ව 

අත්ය  ඒ තුමළි් ිඩකයහරේල ඉේව භ රඵන ේ්ධීයඹ වහ 

ිඩේ්ධීයඹ ශිය නිරධහරී්ට වහ ඔවු්ේ  ඳවුේ ර 

හභජි ම් වහ හධී ඹ භේටේම් ේ හ් 

ළඳයීභට වළීමිඩඹෙ සභගි් ිඩේල ේඹ්භ ිඩේ්ධීයඹ 

ශිය නිරධහරී්ේ  අලයත්හඹ් පුයහලීභ තුමළි් 

ේභභ ිඩකයහරඹ පිළිඵ ඹවඳ්ත ආේඳ ිඩේ්ධලඹ්හි 

ප්රචලිත් ීමරීභට වළීමවීේම් ප්රතිපඳරඹක් ලේඹ් ිඩේ්ධීයඹ 

ීයය නිරධහරී් ළඩිපුය ේ්හ ළී භට රුකුරක් ව  

ඇත්ෙ 

සේභ්භ රුෙමිෙ 43ෙ4  ිඩඹකභක් කයහ සිදුයන රක 

ේත්ලයතුමරු ත්හක්න යහඳෘීන් අතුමරි්  ඳරින ත් 

යුධ අබයහ ේභේවයුම් භධයසාහනඹ සුිඩේල  ේේෙ 

නවීන ේර්ඹ තුමශ ශ්රී රංහ ආයක් වමුකහ්ට හිමි 

හධී ඹ භේටභ ත් දුයට්ත ඉවශ නංහ ළී භට 

වළීමන අයුරි් නවීන යුධ ත්හක්ිව ක්රභ ඳරින 

ආශිත් හම්ප්රකහ ම ක්රභඹ් වහ ම්මිශ්රනඹ ීමරීභ 
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තුමළි් න පුහුණු ක්රේභ්ඳහඹ් පිළිඵ ශිය 

නිරධහරී් ්න්ධධ ීමරීභට වළීම ිඩඹෙ ඒ තුමළි් 

ෘ්තතිපඹ වමුකහක් තුමශ ඳරිපයයන ේඵලු්  යහි ීමරීභ  

ිඩකයහරේල අේේක්හ න අත්ය ඒ වහ ේභභ 

යහඳෘතිපඹ නිඹමු යහඳෘතිපඹක් ලේඹ් ක්රිඹහ්තභ ශ 

වළීමඹෙත්ක ශිස ඹ නිරධහරී් වහ අලස ඹ පුසත්හර 

ඳවසුම් ළඩි දියුණු යමි් ිඩකු්ත පුසාහර 

ඳවසුම් ඇතිප ීමරීභ වහ මලි අඩිත්හරභක් ඇතිප 

ීමරීභටක ේම් ඹටේ්ත  වළීම ිඩඹෙේරලේල නවීන 

හයයඹහර ක්රභ බහිඩත්ඹ තුමශ ඩකහසි අභ ීමරීේම් 

ංේඳ භත් ඳකනම් ිඩකු්ත ත්ළඳෆර ව ඳරින ත් 

හයයඹහර ඳරියඹක් තුමශ සිඹ යහජහරී්    ඉටු ීමරීභට 

හයයඹ භණ්ඩරඹ ේඹලමු ීමරීභට ක ිඩකයහරඹට වළීම ිඩඹෙ 

 

ඉවත් යහඳෘතිප රට අභත්ය රුෙමිෙ 38ෙ5  ිඩඹකභක් 

කයමි් ේභභ ිඩකයහරේල ේලඩනළගිලි නවීයනඹ 

ීමරීභට ටයුතුම ශ අත්ය ඒ භගි් ේලඩනළගිලි 17 ක් 

නළත් දීයයක හරඹක් බහිඩත්ඹට ත් වළීම භේටභට ඳ්ත 

ීමරීභට වළීමවී ඇත්ෙ ේභභ ේලඩනළගිලි සිඹේරභ 

අවුරුදු 50 ට ඩහ ඳළයිව ඒහ  ව අත්ය දීයයක හරඹක් 

ිඩිඩධ  ආඹත්න ිඩසි් බහිඩත්හ ීමරීභ ේභ්භ නිසි ඳරිදි 

නඩ්තතුම ටයුතුම සිදු ේනලීමරීභ නිහ කළඩි ේර අඵර් 

ත්්ත්තඹට ඳ්ත තිපබූ ඒහ ිඩඹෙ භවහ බහණ්ඩහයේඹ් 

 ඒ වහ රඵහ දු් මුකේ භගි් ේලඩනළගිලි 

නවීයනඹ සිදුීමරීභ ශ අත්ය ේම් න ිඩට සභ 

ේලඩනළගිලි සිඹලු ඳවසුම් හිත් හයයඹහර ලේඹ් 

වහ ේ්හසිහහය ලේඹ් බහිඩත්හ යව  රළේේෙ 

ේම්හ ත්්ත දීයයක හරඹක් වහ බහිඩත්හ ීමරීභට 

වළීමවීභ තුමළි් න ේලඩනළගිලි ඉදිීමරීභ වහ ඹන 

ිඩලහර මුකේ ප්රභහනඹක් ඉතිපරි ළ ළී භට වළීම වී ඇත්ෙ 

 සේභ්භ රුෙමිෙ 31ෙ9  ිඩඹකභීම් ප්රහ ධන බහණ්ඩ 

මිරදී ළී භට ටයුතුම යන රදිෙ ේභභ මිරදී ළී ම් 

ක්ඹ ප්රතිපම්ඳහකන වහ ේභ්භ ිඩකයහරයීඹ 

අලයත්හඹ් ේව ේ් ක ේඹලකහ ළී භ වහ ක 

ේේෙ 

ළරසුම් ත් ආහයේඹ්භ ප්රහ ධන යහඳෘීන් 

අේ්සතුම භහඹ තුමශ නිභ ීමරීභට වළීම වීභ නිහ 2017 

යයඹ තුමශ ක්රිඹහ්තභ ීමරීභට ළරසුම් ය තිපබූ 

යහඳෘීන් ක 2016 ේයය ඉතිපරි භහ ීමහිඳඹ තුමශ 

ක්රිඹහ්තභ ීමරීභට වළීමඹහක් ඳළතිප ඵළිඩ් ඒ වහ 

අභත්ය ප්රතිපඳහකන ආයක් අභහත්යංලඹ ළඹ ිඩඹ් 

තුමළි් රඵහ ේන ක්රිඹහ්තභ ීමරීභට වළීමවීභ තුමටට 

රුනීමෙ ඒ වහ අභත්ය ප්රතිපඳහකන ලේඹ් ළඹ 

ශියය අත්ය ප්රතිපඳහකන භහරු ීමරීභ භගි් රුෙමිෙ 10 ක් 

රඵහ දීභට ආයක් අභහත්යංලඹ ටයුතුම ය තිප යිවෙ 

සභ ප්රතිපඳහකන තුමළි් ක ඉතිපරි ඳ්තනහ අඵර් 

ේලඩනළගිලි නවීයනඹ ීමරීේම් ටයුතුම සිදු ීමරීභ 

අේේක්හ ය ඇත්ෙ 

 

22.1 ගු: මරය ප්රතිපඹ 

 

අධයාඳන:ං 2016 යයේල ඳ්තන රක අං 10 

ඳහඨභහරහේේ ශිය නිරධහරී් 126 ක් ිඩඹෙ සනම් යුධ 

වමුකහේේ 63 ක් නහිඩ වමුකහේේ 27 ක් ක ගු් වමුකහේේ 

24 ක් ක සක් ඳරිඳහරන නිරධහරිඹකු ව යටර 12 ක් 

නිේඹ්ජනඹ න නිරධහරී් ප්රභහනඹක් ඳහඨභහරහ 

භ්ත ව අත්ය 62% ප්රභහනඹක් ේලත්රහර ආයක් 

ිඩලස ිඩකයහරඹ භගි් පිරිනභන ලහසත්රඳතිප උඳහි  

ප්රධහේන්්තඹ 2016 ේකළම්ඵයය 12 න දින 

ඳළළ්තේේෙ 

 

ඹටිත්රං ඳවසුකම් : ිඩකයහරඹ තුමශ ඹටිත්ර ඳවසුම් 

ිඩඹත් හර ඳයහඹ තුමශ ේලඩනළගිලි උචි ත් 

භේටභ නඩ්තතුම ීමරීභ වහ රුපිඹේ මිලිඹන 38ෙ5  

ප්රභහනඹක් ළඹ ය ඇත්ෙ ත්ක රුපිඹේ මිලිඹන 17  

ිඩඹකභක් කයහ ේකභවේ ඳවසුම් භධයසාහනඹක් ඉදි 

ීමරීභට වළීම ිඩඹෙ 

 

කාර්ඹංභණ්ඩරඹංකුරත්ාංර්ධනඹං : “ඉේනළී භ“ 

නළභළතිප ංේඳඹ ඹටේ්ත න ආඹත්නඹක් ලේඹ් 

ේභභ ිඩකයහරේල හයයඹ කුරත්හ ංයයධනඹ වහ 

හයයඹ භණ්ඩරේල (අධයඹන/ ඳරිඳහරන) 

හභහජිේඹක්භ අධයඹන වහ පුහුණු ළඩටවනට 

ඇතුමශ්ත යන රදිෙ ිඩකයහරඹ ේතිප් හයය ක 

ඳ්තව  රඵන ිඩේ්ධීයඹ අධයඹන ංචහයඹට සිඹලුභ 

අධයඹන හයයඹභණ්ඩරේල හභහජි ම් සක්යන රදිෙ 

2016 යයේල දි යටේ 8 ක් ේභභ ංචහයඹට ඇතුමශ්ත 

ිඩඹෙ අධයඹන හයයඹභණ්ඩරඹට ඩහ්ත පුලුේ කළව භක් 

රඵහ දීභ වහ අේනයලය හුභහරු ළඩමුලු 

අබද 

අංකඹ 

ැඹංශීර්ඹ අබදංැඹං

ශීර්ඹ 

මුදරං 

රු.ංමි. 

මුලු 

මුදරං 

රු.ංමි 

1. ප්රහ ධන සාහය්ත

ම් 

පුව රු්තාහඳ

නඹ වහ ළඩි 

දියුණු ීමරීභෙ 

38ෙ5  

සාහය 

්තම් 

අ්තය 

ළී භෙ 

31ෙ9  

අේනකු්ත 

ප්රහ ධන 

ිඩඹකම් 

60ෙ4 130ෙ8 

2. පුනයහයයාන ළටුේ 

ේේත්න වහ 

දීභනහ 

44ෙ8  

ළඳයුම් 30ෙ7  

නඩ්තතුම 8ෙ9  

ගිිඩසුම්ත් 

ේ හ 

46ෙ6 131ෙ0 

3. එකතු   261.8 
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ළඩටවනක් ඹටේ්ත ඵංරහේ්ධලඹ ආයක් ේ හ 

අන ව භහණ්ඩර ිඩකයහරේල අධයඹන හයයඹභණ්ඩර 

හභහජිත් ම් ේභභ ිඩකයහරඹට ඳළමින ළඩමුලුක්  

ඳ්තන රදිෙේභභ ිඩකයහරේල අධයඹන හයයඹභණ්ඩර 

නිේඹ්ජිත්ඹ් ක ඵංරහේ්ධල භහණ්ඩලි ිඩ්ධ ඹහරේල දී 

සළනිභ ළඩමුලුක් ඳ්තන රදිෙ ඳීමසාහන 

භහණ්ඩලි ිඩකයහරේල වහ භළේේසිඹහව  භහණ්ඩලි 

ිඩකයහරේඹ් සහේල අධයඹන හයයඹ භණ්ඩර හභහජි 

ේකේකනහ ඵළගි් ේභභ ිඩකයහරේල අධයන ටයුතුම වහ 

වබහගී යහ ඇත්ෙඉ්දිඹහව  ආයක් වමුකහ 

ේතිප් ඳළමිිව උඳේ්ධලඹ් ිඩසි් වමුකහ ත්හක්ිව 

ළඩමුළුක් ඳ්තහ ඇත්ෙඅධයඹන හයයඹභණ්ඩර කවහ 

ළඩමුලු වහ ේ්ධලන ඇතුමශ්ත ව අබය්ත්ය පුහුණු 

ළඩටව් ක්රිඹහ්තභ ය ඇත්ෙභවයක් පුහුණු ළසි 

වහ ළඩමුළු වහ පිටතිප් ේ්ධල ම් ේ්ව  රළබූ 

අත්ය භවය අසාහ රදී පිටත් ආඹත්න ේත් අධයඹන 

චහරිහ ඳ්තහ ඇත්ෙ 

 

22.3 ගැඅු ංවංඅභි ඹෝග 

 
නිසිේර ළරසුම් යන රක ඳහයකෘලය මිරදී ළී ේම් 

ළරළසභක් භගි් හයයා මරය ඳහරනඹක් ඇතිප ීමරීභට 

ිඩකයහරඹ භ්ත ඇත්ෙ සිඹලු යහඳෘතිප වහ අව භත් 

මුකර  ළඹන මුකර වහ ඉතිපරි මුකර ළනි රුණු පිලිඵ 

අධහනේඹ් යුතුම ප්රතිපඳහකන වළසියවීභට නිරධහරී් 

දිරි්න රදිෙ සභගි් මරය නභයීයලි්තඹට භප 

ඳළදීේභ් හයක්භත්හ වහ ප්රතිපරහබඹ ඉවර ේලස 

ඇත්ෙ 

 

භසත්ඹක් ලේඹ් 2016 ය තුමශ මරයභඹ ටයුතුම 

සිදු ීමරීේම්දී ළශීමඹ යුතුම ළටලු වත් ත්්ත්තඹක් 

ඳළන ේනලළව  අත්ය 2016 යයඹට අකහර භවහ 

බහණ්ඩහහයේඹ් ්රීයර මුකේ රඵහදීේම්දී රුපිඹේ 

මිලිඹන 5ෙ9 ක් අඩුේ් රඵහ දීභ නිහ ේභභ ය තුමශ 

සභ ප්රභහනඹක්  යේඳ්ත නියවුේ ීමරීභට ේනලවළීමවීභ 

ේව තුමේ් 2017 යයඹ වහ ේන ඹහභට සිදුිඩඹෙ 

 

22.4ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා 
 

ංානධානාත්භකං ඵ : ශිය නිරධහරී්ේ  ඳයයේලන 

ඳරිහක් වහ අලය න ඳවසුම් ිඩි භ්ත ේර 

ළරසීභට ිඩකයහරඹට අලය වී ඇත්ෙ ඳයයේලන වහ 

ංයයධන ටයුතුම වහ ේ් ව අධයඹන අංලඹක් 

ම්ඵ්ධීයන අංලඹ ඹටේ්ත පිහිටුවීභ ිඩකයහරේල 

අභිරහඹ වී ඇත්ෙ ඒ වහ න පුයේඳහඩු පියවීභ වහ 

ිඩේල ේඹ් රිිඩධ වමුකහ් ේතිප් ඳළමිේනන හයයඹ 

භණ්ඩරඹක් ේම් වහ අලය ේේෙ සේභ්භ පුහුණු 

ආධහය ටයුතුම වහභ ේඹකිඩඹ වළීම බට 

ණ්ඩහඹභක්ක ිඩකයහරේල අලයත්හඹීමෙ ේභභ 

අලයත්හඹ් ේකභ පුයහ ළී භට අභත්ය ප්රතිපඳහකන 

අලය ේනලේේෙ 

 

රාග්ධනධන:ං භධයහලීන ළරළසේම් ප්රමුත්හඹ්ේ් 

ඹටිත්ර ඳවසුම් ංයයධන ප්රධහන ේේෙ ආේ අභහිඩහි 

ඳහඨභහරහ ේ්හසි ඳහඨභහරහක් න ඵළිඩ් ශිය 

නිරධහරී් වට ිඩහව නිහ වහ අේනකු්ත ඳවසුම් 

ඳහඨභහරහ හරසීභහ වහ ළඳයීභට වළීම ිඩඹ යුතුම 

ේේෙ සභ ළඩ පිළි ේර වහ ඉදිරි අවුරුදු තුමන හරඹ 

වහ රුපිඹේ මිලිඹන 120  මුකරක් රඵහ ළී භට 

අේේක්හ ේේයයෙ අවුරුදු තුමන හරඹට ඳසු අභ 

ලේඹ් සිඹඹට 40  ශිස ඹ නිරධහරී ප්රභහනඹට 

ිඩහව නිහ ළඳයීභ අේේක්හ ේේයයෙ පුසත්හර 

වහ ිඩබහලහරහ ේලඩනළගිේරක්ක ළරසුම් රට අඹ්ත 

ඇත්ෙ සහි ිඩඹකභ රුපිඹේ මිලිඹන 127 ක් ලේඹ් 

ඇසත්ේම්්තුම ය ඇත්ෙ ත්්ත භධය හලීන 

යහඳෘතිපඹක් ්ේ් ිඩකයහරයීඹ ප්රහවන අංලඹ ිඩභ්ත 

ීමරීභ මෙ සඹට අඹ්ත භවය හවන අඵර් ේමි් 

ඳතිපන අත්ය ඒහ ේව ට න හවන අලය වී ඇත්ෙ      
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23.ංතයක්කං ේාංානදයාරඹ 
 

23.1ංභා රෝචනඹං 

 
රිිඩධ වමුකහ වහ ේඳලලිස ේකඳහයයත්ේම්්තුම 

හභහජි ම්ේ  කරු කළරිඹ්වට ජනප්රිඹ ඳහේ රඵහදීභ 

පිළිඵ ඳළනනළඟී ඇතිප අසීරුත්හඹ් භපවයහ ළී භ 

වහ ඔවු් වහ උස ත්්ත්තේල අධයහඳනි 

අසාහක් රඵහ දීභ අයමුණු යේන 2007 ජනහරි 

17 දින භළේේ වීදිඹ  ේලශම 02 හි ේලශම ආයක් 

ේ හ ිඩකයහරඹ ආයම්බ ය ඇත්ෙ ේභභ  ිඩකයහරේඹහි 

අධයහඳනඹට අකහශ සිඹලුභ කීම් වහ ඳහරනඹ 

අධයහඳන අභහත්යහංලඹ ිඩසි් ක  ඳරිඳහරනඹ වහ ඹටිත්ර 

ඳවසුම් ංයයධනේල අකහශ කීම් ආයක් 

අභහත්යහංලඹ ිඩසි් ක කයව  රළේේෙ 

 

ත්ක ආයක් ේ හ ඳහේ ංේඳඹට අව  

දි මේ් සිඹළුභ ඳශහ්ත ආයනඹ න ඳරිදි ආයක් 

ේ හ ිඩකයහර ඳ්ධධතිපඹක් ේර ංයයධනඹ ය 

ඳ්තහේන ඹහභ පිළිඵ රඵහ ඇතිප අභහත්ය භණ්ඩර 

අව භළතිපඹ භත් ේම් නිඩට ේලශම ආයක් ිඩකයහරඹ 

වහ කුරුනෆර ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ ආයම්බ ය  

ඳ්තහේන ඹව  රළේේෙ 

23.1.1ංදැක්භං 

 

 ආයක් ේ හ ව ේඳලලිස හභහජි ම්  කරු් 

වහභ ේ් ව ේභභ ිඩදුවර 2020 ය න ිඩට        

ශ්රී රහේේ ප්රමුඵ ඳහේ අත්යට සක් ීමරීභ ව 

අනහත්ේලදී සභ ඳහේ අත්ය ඉදිරිේඹ් සිටීභෙ 

23.1.2ං භ වයං 
 

 අධයහඳන අභහත්යංලයීඹ ිඩේල ඥ කළව භ ව 

අධයහඳන ක්රභේේකඹක් භප ආයක් 

අභහත්යංලේල ව රිිඩධ වමුකහ ව ේඳලලිස 

ේකඳහයයත්ේම්්තුමේේ ඳරිඳහරන වළීමඹහ් ව 

කක්ත්හඹ් ේභ්භ ඔවු් තුම ඳවසුම් ක 

ංරනඹ යමි් ිඩනඹහව කර ඳරියඹක් තුමශ  

අනහත් ත්යහරි ේර්ේල අභිේඹ්ඹ්ට ආ්තභ 

ිඩලසහඹීම් ව නියයීනත් මුහුන දීභට වළීමඹහ 

ඇතිප කරු ඳයපුයක්  යහිීමරීභ මෙ 

23.1.3ං තයක්කං  ේාං ානදයාරඹං පි පටුම ම්ං

අයමුණු 

 දි මේ් ජනප්රිඹ ඳහේරට යයත්භහන හරඹ තුමශ 

කරු් ඇතුමශ්ත ීමරීේම්දී රිිඩධ වමුකහේේ ව 

ේඳලලීසිේල හභහජිඹ් මුහුනඳහන ළටළු රට 

පිළිඹභක් ේඹදීභෙ 

 

 උස භේටේම්  ගුනහ්තභ අධයහඳනඹක් කරු්ට 

රඵහදීභට යජඹ ්නහ උ්තහවඹට පිළිඹභක් 

ලේඹ් ිඩනඹ රු ඳරියඹක් තුමශ ළශසුම් 

හිත් න ඳහරන ක්රභඹක් අ්තවකහ ඵළලීභෙ 

 රිිඩධ වමුකහේේ ව ේඳලලීසිඹ තුම භනහ 

ශභනහයන වළීමඹහ ව අේනකු්ත ම්ඳ්ත 

ප්රේඹ්ජනඹට ේන ඳරිකන අධයහඳනඹ  ිඩඹ 

මලි ක්රිඹහහයම්  බහහ නිපුන්තඹ  ීමඹවීේම් 

ඳශපුරු්ධක  ක්රීඩහ  ක්රිඹහහයම් ආදී න අධයහඳන 

අලයත්හ දියුණු ීමරීභෙ 

 අධයහඳන අභහත්යහංලඹ තුම ෘ්තීනඹ වහ ඳශපුරුදු 

අධයහඳන හයයඹ භණ්ඩරේල වහඹ රඵහේන උස 

භේටේම් අධයහඳනඹක් සිසු කරු කළරිඹ්ට රඵහදීභෙ 

 ඉත්හ ඩිනමි් දියුණු යහ ඹන ේර්ේල ඳතිපන 

අභිේඹ්ඹ්ට ආ්තභ ිඩලසහඹ ඇතිප මුහුනදීභ 

වහ සිසු්ට අලය උස භේටේම් ඉංග්රීසි 

අධයහඳනඹක් රඵහදීභට ිඩේල  ළඳවීභීම් ක්රිඹහ 

ීමරීභෙ 
 

23.1.4ංතයක්කං ේාංානදයාරඹං-ං කොශම 
 

2007 ජනහරි භ 17 න දින ආයම්බ යන රක 

ේලශම ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ යජේල ජහතිප 

ඳහරක් ේර උස ය මිශ්ර ඳහරක් ලේඹ් 

ඳ්තහ ේන ඹව  රළේේෙ ේම් නිඩට ිඩකයහරේල 11 

න ේශ්ර ිවඹ කක්හ සිසු සිසුිඩඹ් 2864 ක් ඳභන 

අධයහඳනඹ වකහයව  රඵන අත්ය ඉදිරිේල දී අේඳල 

(උ:ේඳශ) ඳ්තිප ආයම්බ ීමරීභට නිඹමිත්ඹෙ ත්ක ේභභ 

ිඩකයහරඹ සිසු සිසුිඩඹ්ේ  අධයඹන ටයුතුම රට 

අභත්ය ඵහහිය ක්රිඹහහයම් වහ කක්ත්හඹ් ඉවශ 

නළංවීභ පිළිඵ ිඩේල  අධහනඹක් ේඹලමු යමි් 

අධයහඳන අභහත්යහංලඹ වහ ආයක් අභහත්යහංලේඹහි 

භපේඳ්වීභ ඹටේත්හි ඳ්තහ ේන ඹව  රළේේෙ 
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23.1.5ංතයක්කං ේාංානදයාරඹං-ංකුරුණෑගර 

 

 

2009 ජනහරි භ 29 න දින ආයම්බ යන රක කුරුනෆර ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ ඹම ඳශහ්ත අධයහඳන 

අභහත්යහංලඹ ඹටේ්ත මිශ්ර ඳහරක් ලේඹ් ඳ්තහේන ඹව  රඵන අත්ය ේම් නිඩට  9 න ේශ්ර ිවඹ කක්හ  සිසු 

සිසුිඩඹ් 1023  ේ් යුතුම ඳ්තහේන ඹව  රළේේෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2ං2016ංර් අංකාර්ඹාධනඹ 

 

23.2.1ංමරයංරගිඹ 

23ෙ1 ගු:2016 යයඹ වහ ේ්ය ඇතිප මුකේ ප්රතිපඳහකන 
 

 

23.2.2ං හිාසිකාගායං ගොඩනැිනලිංඉදිකිරීම්ං 

 කොශමංතයක්කං ේාංානදයාරඹ 
 

ේලශම ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ ේත් දුය ඵළවළය ප්රේ්ධලලි් ඳළමින අධයහඳන ටයුතුම සිදු යව  රඵන සිසු කරු 

කළරිඹ්වට ඩහ්ත ආයක්හහරී ේ්හසිහහය ඳවසුම් ඳඹහදීභ අයමුණු යේන ේභභ ේ්හසිහහය 

ේලඩනළගිේර ඉාීමරීම්  යහඳෘතිපඹ ආයම්බ ය ඇත්ෙ අකහර යහඳෘතිපේඹහි මුලි ඉදිීමරීම් ටයුතුම 2015 යයේල අ 

බහේඹහි ආයම්බ ය රුෙ මිලිඹන 16 ඳභන ළඩ ටයුතුම 2015 යයඹ අ් නිඩට නිභ ය තිපුදිවෙ

ඒ අව  2016 යයඹ තුමශ ඉවත් යහඳෘතිපේඹහි ඉදිීමරීම් ටයුතුම රුෙ මිලිඹන 140ෙ95  මුකරක් ිඩඹකම් ය සිදු යන රදීෙ  

 

 

යාඳිිඹ/ාන්ත්යඹ 

ර්ඹංතුශංරඵාගත්ංජඹග්රවණඹහිං  නත් 

 බෞිකංරගිඹ මරයභඹංරගිඹ 

ාන්ත්යඹ රගිඹ අ ේක්ෂිත්ං

ානඹදභ 

ත්යංානඹදභ 

ේඹ්ජිත් සිේ භවේ  

ේ්හසිහහය 

ේලඩනළන්ේර 

ඉාීමරීභ  

ේ්හසිහහය ේලඩනළන්ේේරහි සිේ න 

භවර කක්හ ේල්ක්රීේ ළීමේර නිභ ය 

සිඹලුභ භවේ ේව ේ් ේල්ක්රීේ 

ආසත්යනඹ් ම්පයයන ය ඇත්ෙ 

 

ට ත්හේඳඹ 90%  කක්හ නිභ ීමරීභෙ 

(2016 යයඹ තුමශ 

අේේක් කත් 

හයයඹඹ්ේ් 

95%ක්  ඳභන නිභ 

ය ඇත්)ෙ   

රුෙ මිලිඹන 

148ෙ6  

රුෙ මිලිඹන 

140ෙ95 

 

94.85% 

 

23ෙ2 ගු: 2016 යයඹ තුමශ රඵහ්ත ජඹග්රවනඹ් 

 

අබදංඅංකඹ ාන්ත්යඹ මුදල්ංරිඳාදනං 

ිරු.ංමිලිඹන  

2016.12.31ංනංදිනඅං 

රගිඹංිරු.ංමිලිඹන  

01 ප්රහ ධන ිඩඹකම් 202ෙ8 192ෙ55 

(94ෙ95%) 

02 පුනයහයයාන ිඩඹකම් - - 

03 සතුම 202ෙ8 192ෙ55 

(94ෙ95%) 

ඉදිරි ේඳව භ 
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23.2.3 අ නකුත්ංංර්ධනංයාඳිිංවාංඋඳකයණංමිරංදීංගැීභංං  

 

ේලශම ආයක් ේ හ ිඩකයහරයීඹ ේලඩනළන්ලි ංකීයයනඹට අකහර ඳවසුම් ළඩි දියුණු ීමරීභ වහ ේලශම වහ 

කුරුනෆර ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ්හි අධයහඳනඹට අකහර ඳවසුම් ංයයධනඹ ීමරීභ  ේව ේ් අලය උඳයන 

මිර දී ළී භ සිදු යන රදීෙ සේභ්භ කුරුනෆර ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ ේව ේ් රුෙ මිලිෙ 215  ිඩඹකමි් 

ඉායව  රඵන ඳංතිප හභය ේලඩනළන්ේේරහි ඉාීමරීම් ටයුතුම ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහ ේතිප් සිදුයව  රළුද අත්ය සභ 

යහඳෘීන්ට භහමී ඳවතිප් කක්හ ඇතිප ංයයධන ටයුතුම නිභ ය ඇත්ෙ   

  
 

යාඳිිඹ/ාන්ත්යඹ ර්ඹංතුශංරඵාගත්ංජඹග්රවණඹහිං 

ේබෞතිප ප්රතිපඹ මරයභඹ ප්රතිපඹ 

ිඩසත්යඹ ප්රතිපඹ අේේක් කත් 

ිඩඹකභ(රුෙමිෙ) 

ත්ය 

ිඩඹකභ(රුෙමිෙ) 

 

 කොශමංතයක්කං ේාං

ානදයාලීඹං  ගොඩනැිනලිං

ංකීර්ණ අං ඳවසුකම්ං

ැඩිං දියුණුං කිරීභං වාං

 කොශමං වාං කුරුණෑගරං

තයක්කං  ේාං

ානදයාරඹහිං  බද හිං

අලයං උඳකයණං මිරං දීං

ගැීභ. 

 

ිඩකයහරයීඹ ප්රහාමි අංල 

ේලඩනළන්ේේරහි ගිනි ආයක්න 

ඳ්ධධතිප ිඩ ය නිභ ීමරීභෙ 

 

ිඩකයහරයීඹ ේලඩනළන්ලි 

ංකීයනේඹහි ජර හ්දු වීභ 

ළරළක්වීභ කවහ ේල්ක්රීේ 

ආසත්යනඹ් ේඹදීභෙ 

 

ප්රහාමි අංල ව ඳරිඳහරන අංල 

ේලඩනළන්ේේරහි  ඇලුමිනිඹම් 

ිඩ ීමරිභෙ 

 

ේලශම වහ කුරුනෆර ආයක් 

ේ හ ිඩකයහරයීඹ ඳරිකන 

ිඩකයහහයඹ් වහ අේනකු්ත අංල 

වහ අලය උඳයන මිර දී 

ළී භෙ  

ඇලුමිනිඹම් ිඩීමරීම් 

වළය ඉතිපරි හයයඹඹ් 

නිභ ය ඇත්ෙ 

 

ඇලුමිනිඹම් ිඩීමරීභ 

මීට අකහර   

2016 යයඹ තුමර 

අේේක් කත් 

හයයඹඹ්ේ් 75%ක් 

ඳභන නිභ ය ඇත්ෙ   

 

29ෙ3 

 

28ෙ4 

 

96.93% 

 

කුරුණෑගරංතයක්කං ේාං

ානදයාලීඹංංර්ධනංකඅයුතු.ං 

කුරුනෆර ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ 

ේව ේ් ඉායව  රඵන න 

ේලඩනළන්ේේරහි ළඩ නිභ ීමරීභෙ 

 

ිඩකයහරඹ ටහ ත්හේඳඹ වහ පිිඩසුම් 

ේ ේටු ඉදිීමරීභෙ 

 

අබය්ත්ය භහයය ඉාීමරීභ වහ භූමි 

අරංයන ටයුතුම නිභ ීමරීභෙ 

 

ක්රීඩහ පිටිඹ ඉාීමරීභෙ 

 

න ජර යහඳෘතිපඹෙ   

(2016 යයඹ තුමශ 

අේේක් කත් හයයඹඹ්ේ් 

98%ක් නිභ ය ඇත්)ෙ   

24ෙ9 23ෙ2 

 

93ෙ17% 

23ෙ3 ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ්හි ංයයධන ටයුතුම 

2016 ජනහරි භ 01 දිනට ප්රතිපඹ 2016 ේකළම්ඵයය භ 31ක දිනට ප්රතිපඹ 

2016.08.18 න දින රු ආයක් යහජය අභහත්ය 

තුමභහේ  නිරීක්න ංචහයඹ  
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23.2.4ංකාර්ඹභණ්ඩරඹහි පංගුණාත්භකබාඹංවාංිත්තීඹංවැකිඹාහිංැඩිදියුණුංකිරීභං බද හිංසිදුකයනං

රදංක්රිඹාකායකම්ංං-ං2016ං 
 

ක්රිඹාකායකම් ම්ඳත්ංදාඹකත්ඹං/ංසිදුකයනංරදං

තඹත්නඹ 

ඉරක්කගත්ංකණ්ඩාඹභ 

 ඵරලක්තිප ංයක්නඹ වහ පරකහයී 

අයුරි් බහිඩත්හීමරීභ පිළිඵ හයයඹඹ 

භණ්ඩර කළව ්ත ීමරීේම් ළඩමුළුෙ 

සුනිත්ය ඵරලක්තිප අි හරිඹ  ඳරිඳහරන අංල හයයඹ භණ්ඩරඹ 

 භහයය ිඩනඹ වහ ී තිපරිතිප පිළිඵ 

ළඩමුළු 

ේඳලලිස ේකඳහයයත්ේම්්තුම යාහවන 

ේඳලලිස අංලඹ 

ිඩකයහරයීඹ ඳරිඳහරන අංලඹට අඹ්ත 

රිඹදුය් වහ ප්රහවන අංල හයයඹ භණ්ඩරඹ 

තිපඳත්හ පුහුණු ළඩටව් ආයහි ත් ේ්ධල ම්/ආඹත්න හයයඹ 

භණ්ඩරඹ 

ඳරිඳහරනඅංල හයයඹ භණ්ඩරඹ 

 

23ෙ5 ගු: හයයඹභණ්ඩරඹ්හි ගුනහ්තභබහඹ වහ ෘ්තීනඹ වළීමඹහ් ළඩිදියුණු ීමරීභ ේව ේ් සිදුයන රක ක් රිඹහහයම්   

 

23.3.ංඉදිරිංයංවාංකල්ංත්ඵනංරදංකාර්ඹඹහි 
 

ඳවත් කළක්ේන ංයයධන යහඳෘීන් කවහ 2016 යයඹට අකහර රඵහ ේකන රක ප්රතිපඳහකනඹ් වහ හරසීභහ ප්රභහන්ත 

ේනලවීභ ේව තුමේ් 2017 යයඹ තුමශ අකහර හයයඹඹ් නිභ ීමරීභට අේේක් කත්ඹෙ 
   

අබද 

අංකඹ 

ාන්ත්යඹ 2017ංර්ඹං

 බද හිං

අ ේක්ෂිත්ං

රිඳාදනිරු.මි.  

 කොහිත්රාත්කරුං/ං

තඹත්නඹ 

 නත් 

01 ේ්හසිහහය ේලඩනළන්ේේරහි 

ඉතිපරි ළඩටයුතුම නිභ ීමරීභෙ 

91ෙ9 6 (ේේ) ඉංජිේ්රු ේ හ 

ේයජිේම්්තුමෙ 

2017 යයඹ ේව ේ් 

රළීමභට නිඹමිත් රුෙ 

මිලිඹන 115 ප්රතිපඳහකන 

ේඹලකහ ේභභ ංයයධන 

යහඳෘීන් සිදු ීමරීභට 

නිඹමිත්ඹෙ 

02 ේලශම ආයක් ේ හ ිඩකයහලීඹ 

ඳරිඳහරන අංල වහ ප්රහාමි අංල 

ේලඩනළගිේේරහි ඇලුමිනිඹම් ිඩ 

ීමරීභ නිභ ීමරීභ වහ උස ේඳශ ඳ්තිප 

ේව ේ් කළ බහණ්ඩ මිර දී ළී භෙ 

16ෙ9 රංහ ඇලුමිනිඹම් 

(පු්ධලි) භහභෙ 

03 කුරුනෆර ආයක් ේ හ ිඩකයහලීඹ 

ට ත්හේඳඹ වහ න ජර යහඳහතිපේඹහි 

ඉතිපරි ළඩ නිභ ීමරීභෙ 

6ෙ2 ශ්රී රංහ නහිඩ වමුකහෙ 

ජර ම්ඳහකන වහ 

ජරහඳහවන භණ්ඩරඹ  

04 ේලශම ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ 

කවහ සුයයඹ ඵර ිඩදුලි ඳ්ධධතිපඹක් ිඩ 

ීමරීභෙ 

30 ේල්ත්රහ්ත ආඹත්නඹ 

ේත්්යහේන ේනලභළත්ෙ 

අධයහඳන අභහත්යහංලඹ 

ේතිප් ේභභ ේ ඹහඳෘතිපඹ 

ේව ේ් මුකේ 

ප්රතිපඳහකන ඉේලුම් ය 

ඇත්ෙ 

23ෙ6 ගු: 2017 යයඹ ේව ේ් ේකභන රක යහඳෘීන් 

න ේලඩනළගිේර ප්රධහන ේකලයටු ක්රීඩහ පිටිඹ 

ඳරින ිඩකයහහයඹ ිඩකයහරයීඹ ට ත්හේඳඹ න ජර යහඳෘතිපඹ 
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23.4ංගැඅු ංවංඅභි ඹෝග 

ේලශම ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ ේත් රඵහදි ඇතිප උස ත්්ත්තේල ඳවසුම් ඳ්තහේන ඹහභ වහ නඩ්තතුම 

ේව ේ් මුකේ ප්රතිපඳහකනඹ් රඵහදී ේනලභළතිප අත්ය  ඒ ේව ේ් මුකේ ිඩඹකම් යව  රඵ්ේ් ආයක් ේ හ 

ිඩකයහරයීඹ ගිණුේභ් ේේෙ සභ ගිණුභ වහ  2016 යයඹට අකහශ ිඩඹකම් රට අව කර ආකහඹභ ප්රභහන්ත ේනලවීභ 

ේව තුමේ් ේභභ ඳවසුම් නිඹමිත් ඳරිදි ඳ්තහේන ඹහභ අසිරු ඇත්ෙ  ඒ අව  අකහශ ගිණුභ ේත් මුකේ ප්රතිපඳහකනඹ් 

රඵහළනිභ පිළිඵ සථිය ක්රිඹහපිළිේත්ක් හ ළී භ අත්යහලයඹ ඳීනෙ 

 

23.5ංඅනාගත්ංඅ ේක්ා 
 

 

23.7 ගු: 2018 – 2020 භධය හලීන යහමුට අකහශ ේ හ ළඩිදියුණු ීමරීභ පිළිඵ ේඹ්ජනහ 

ක්රිඹාකායකභ අ ේක්ෂිත්ංානඹදභ රිරාබ 

ේලශම ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ 

ේව ේ් ක්රීඩහ පිටිඹ ඉාීමරීභ 

 සිසු කරු කළරිඹ් වහ ක්රීඩහ ව ඵහහිය ක්රිඹහහයම් 

වහ ඳවසුම් ළඩි දියුණු ීමරීභෙ 

 කුරුනෆර ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ 

ේව ේ් ේඳලදු ඳවසුම් 

ේලඩනළගිේරක් ඉදිීමරීභෙ 

කශ ඇසත්ේම්්තුම  රුෙ 

මිලිඹන 126 (ශ්රභ කුලී 

ව ඵදු යහිත්) 

කුරුනෆර ආයක් ේ හ ිඩකයහරඹ කවහ අලය 

ඳරිකන ිඩකයහහය   ිඩකයහහය වහ හයයඹහර ඳවසුම් 

ඇතුමළු අේනකු්ත ේඳලදු ඳවසුම් රඵහ දීභෙ 
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