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දළළ්ගත් කළඳකිරීභක් කය යටට උදහ කශ හභඹ අනහගත් ඳයපුය උේදහ දහඹහද කිරීභ අත්වශ 

ේනොවළකි ජහතික ගකීභකි. එඹ ඹථහර්ථඹක් කයලීභට අේනයොනය අේඵ ධඹ ව ිලසහඹ සිඹලු ජන 

වදත් තුශ ගළඹුරි්ග ේය ඳණඹ කිරීේේ ගකීභ සිඹලුේදනහ තුඹ. එභ ගකීභට ප්රමුඛ  ේර උය දයින්ග 

යේේ ජහතික ආයක්හ ත්වවුරු කිරීේේ ේභ්ගභ ංහිඳිඹහ ේගොඩනළංවීේේ උත්හවඹ ේනුේ්ග කළඳවී 

කටයුතු කයන, යහජය ආයක්ක අභහත්යහංලේය 2017 ේර් කහර්ඹ හධන හර්ත්හ ේනුේ්ග ේභභ 

සුඵඳළතුභ ේඹොමුඛ කයනුේය අභහත්යහංලඹ, කහර්ඹ හධනේයදී රත් ප්රගතිඹ පිිබඵ ජඹ්හහි වළමෙේභ..  
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ේභ්ගභ, තෘිධ වමුඛදහ ව අභහත්යහංලඹ ඹටේත් ඳත්නහ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු වහ ආඹත්න ර ේේේය 

.යුතු සිඹලුේදනහ ේත් භහේ  ප්රලංහ ඳශකයින.  
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ජහතික ආයක්හ පිිබඵ ඩහත් ළශකිලිභත් ඒ වහ අළසි ළරසුේ ේඳයදළරි වජීනඹ පිරි 

ංර්ධිත් යටක් ේර අඳ භහත්ෘභූිනඹ ේගොඩනළමෙේේ බහයදය ගකීභ .සි අයුරි්ග ඉටුකිරීභ වහ ආයක්ක 

අභහත්යහංලඹ කළඳවීේභ්ග කටයුතු සිදුකය . ඒ වහ ිේලේ භඟේඳ්ගවීභක් අතිගරු ජනහධිඳති මභතෙඳහර 

සිරිේේන භළතිතුභහේග්ග හිිනන ඵද ව්ග කශ යුතු ඇත්. 

ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹ භ් ්ග ේගවී වඹ ය තුනක කහරඹ තුර „ිරුය යප්රහද‟  

ළඩපිිබේර ේභ්ගභ  „ිරුසුිනතුරු‟  .හ ළඩටවන, කණිසඨ ශියබට ළඩටවන ආයේබ කිරීභ වහ 

ඳශහත් කවුරු ංකේඳඹ, ිශ්රහිනක යණිරු්ග ල ර වරිත් ආර්කයකඹක් කයහ ේඹොමුඛ කිරීේේ කෘකාකහර්ිනක 

සඹං රැකිඹහ යහඳෘතිඹ ඇතුු  ළඩටව්ග රැක් ආයේබ කය ඇත්. ත්දුයටත් එභ ළඩටව්ග 

කහර්ඹක්භ ඉදිරිඹට ේගන ඹහේේ ඉරක්කඹ ඇති  හමූහික ප්රඹත්නඹක .යත්ිඹ යුතු ඇත්. 

අධයහඳ.ක ලේඹ්ග ේකොශම ව කුරුණෆගර ආයක්ක ේේහ ිදයහර ඳසු වඹ ය තුරද  කළ  

ේඳේනන ප්රතිපර අත්ඳත් කය ේගන ඇත්. පුගසක්ගද ආයක්ක ේේහ අණ වහ භහ්ඩඩලික ිදයහරඹ 

ජහතික වහ ජහත්ය්ගත්ය ලේඹ්ග ඉවශ කීර්තිඹක් අත්ඳත් කයග.ින්ග සිටී. යණිරු ේේහ අධිකහරිඹ ේභ්ග 

ජහතික ශියබට ඵශකහඹ ඉවශ කහර්ඹක්භත්හඹකි්ග සිඹ ේේහ්ග ේගවී  වඹ කහරඹ තුර ඉටුකශ අත්ය, 

එකී ේේහ්ග ඉදිරිඹටත් හර්ථක ඳත්හ ේගන ඹහ යුතුඹ. 

අඳ අභහත්යහංලඹ භ් ්ග භවජන ේේහ්ග ළශසීභ වහ කළඳවීේභ්ග කටයුතු කයන ආයක්ක 

යහජය අභහත්යහංලේය ේේකේ සු.ේ භයවීය භවත්හ ඇතුු  සිඹලුභ .ශධහරී්ගටත්, කහර්ඹභ්ඩඩරඹටත්  

භහේ  ිේලේ සතතිඹ පුදකය කයින. 

 

 

රු්ග ිජඹර්ධන 

ආයක්ක යහජය අභහත්ය 

 

  



 
ආයක්ක ේේකේ තුභහේ  ඳණිවුඩඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජහතික ආයක්හ ත්වවුරු කිරීභ ව සිඹලු ජහතී්ග අත්ය ංහිඳිඹහ ඇති කිරීේේ ඳයභහයථඹ හක්හත් 

කයගනු පිණි කහලීන අලයත්හ වුනනහග.ින්ග වහ වෘද ින.ස ඳයපුයක තියහය අනහගත්ඹ සුයක්ණඹ 

කිරීභට අලය ඳසුිමභ කින්ග ඹවඳහරනඹ ත්දුයටත් ත්වවුරු කිරීභ වහ අලය ඳරියඹ .ර්භහණඹ කය 

දීභ ආයක්ක අභහත්යංලේය ගකීභ . 2015 ර්ේඹ්ග ඇයඹි න ප්රතිඳත්ති වහ න ගභ්ග භඟට අළසි 

ලක්තිඹ ඳඹින්ග ආයක්ක අභහත්ය වහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභ්ගේ  භග ේඳ්ගවීභ වහ අංක වහ ෘජු 

නහඹකත්ඹ ඹටේත් ඩහ හර්ථක ගභනක ේඹේද්ගනට ආයක්ක අභහත්යංලඹට වළකිඹහක් රළණිණි.   

 

ංහිඳිඹහ, ේබෞිනක අ ්ඩඩත්හඹ, ේ ආශීඹත්ඹ වහ තියය ංර්ධනඹ ේත්භහ කයග.ින්ග ක්රිඹහත්භක 

කයන රද යහඳෘති ළඩටව්ග වහ ක්රිඹහකහයකේ තුලි්ග ජනත්හේ  ජීන ත්ත්ත්ඹ නගහ සිටුවීභ ේකේයහි 

ඇති කයන රද ඵරඳෆේහි ධනහත්භක ප්රතිපර ුකක්ති ිීමභට 2017 ර්ේය දී අඳට වළකිඹහ රළණිණි. අඳ 

අභහත්යංලේය කහර්ඹහධනඹ ශඟහකය ගළල භ වහ ත්භ්ග යජේය ප්රතිඳත්තී්ගහි ෘජු වහ ්රීඹ දහඹකත්ඹ 

ේභ්ගභ තෘිධ වමුඛදහ්ගහි ව සිිේ ආයක්ක ඵරකහේඹහි කළඳකිරීේ ද ේඵේවි්ග ඉවේ ිඹ. 
 

යුද ජඹ්වණ ඹ උේදහ සිඹ ජීිත් පුද කයින්ග ේ ආලේය අ ්ඩඩබහඹ ත්වවුරු කයන රද වහ යු ආධඹ 

ේවේතුේ්ග අඹ අහිින කය ග.ින්ග සිඹ යහජකහරි ේනොපිරිේවරහ ඉටු කයන රද යණිරු්ගේ  කළඳවීභට 

වහ ඔවු්ගේ  ඳවුේර හභහජික ්ග දුසකය අභිේඹ ග ේත් මුඛහුණ ේදින්ග යට ේනුේ්ග කයන රද 

කළඳකිරීේ ද ේගෞයේඹ්ග වහ කෘත්ඥත්හපූර්ක සිහිඳත් කයින්ග යණිරු්ගේ  වහ ඔවු්ගේ  ඳවුේ ර 

සුබහධනඹ සුයක්කාත් කයනු වහ කළඳවීේභ්ග කටයුතු කයන රද අත්ය ජහතිේය ගකීභක් ේේ ඔවු්ග ේත් 

ත්දුයටත් යුතුකේ ඉටුකිරීභට අඳ ඵළීම සිටි්ගේනමුඛ. 

 

එකමුඛතු ඵ වහ කළඳවීභ තුලි්ග අත්කයග්ගනහ රද සිඹලු ජඹ්වණඹ්ගහි ේගෞයඹ තෘිධ වමුඛදහ 

ේත්ත් අභහත්යංලඹ වහ ඊට අනුඵ ආධ ආඹත්න ේකේයහිත් පුදකය්ගනට භහ ේභඹ අසථහක් කය 

ග.ින.එේභ්ගභ සිඹලු ජඹ්වණ .වත්භහල  ුකක්ති ිඳිින්ග අනහගත් ඳයපුයට සුබහදී ේවට දිනක් 

අත්කයදීේේ තිය අදිට.්ග යුතු කටයුතු කිරීභට අභහත්යංලයීඹ වහ අනුඵ ආධ ආඹත්නඹ්ගහි කහර්ඹ 

භ්ඩඩරඹට ලක්තිඹ, මධර්ඹඹ වහ හනහ රළේේහ  ප්රහර්ථනහ කයින. 

 

 

කපිර මදයයත්න,ජනහධිඳති ල තිඥ 

   ආයක්ක ේේකේ



 

ආයක්ක යහජය ේේකේතුභහේ  ඳණිවුඩඹ 

 

 

 

 

 
ආයක්ක අභහත්යහංලේය වහ ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලේය ේගවී වඹ යක කහර්ඹහධනඹ 

ඳසුිඳයේ කයන ‘‘හර්කාක කහර්ඹහධනඹ - 2017 ”  ්්ගථඹට සුඵ ඳළතුේ එක්කය්ගේ්ග ඉභවත් තුටි.. 

ේගවුනු ේර් ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹට අඹත් සිසඳ අනුඵ ආධ ආඹත්නඹ්ගහි ප්රගතිඹ ේද 

ිභර්ලනහත්භක ඇසි්ග ඵරනිට ජඹ්වණඹ මුඛසු අභිභහනඹ ළභ වදත් තුශ ජ.ත් නු ේනොඅනුභහනඹ. 

ආයක්ක ේේහ අණ වහ භහ්ඩඩලික ිදයහරඹ, යණිරු ේේහ අධිකහරිඹ, ආයක්ක ේේහ ඳහර, ජහතික 

ශියබට ඵරකහඹ ඹන ේභකී සිසඳ ආඹත්නඹ්ග ේඳයටු කයගත් ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹ සකීඹ 

භහර්ේග ඳේ ආලඹ වහ වේඹ ගඹ රඵහේදින්ග ඳසු වඹ ය තුශ ප්රලසත් ප්රගතිඹක් හිිනකයගළල භට භත්වී 

තිේේ.  

ේගවුනු ය ේද ඳසුිඳයේ කිරීේේදී, එක් එක් ආඹත්නඹ ේත් ේ්ගව මුඛදේ ප්රතිඳහදන හර්ථක 

ේඹදවීභ තුිබ්ග රද  මූරය වහ ේබෞතික ප්රගතිඹ ඉවශ හර්ථකත්ඹක් රඵහ ඇති ඵළසඳ ිදයහභහන ව කරුණකි. 

ආයක්ක ේේහ අණ වහ භහ්ඩඩලික ිදයහරේය න ඉදිකිරීේ වහ නවීකයණ භ් ්ග ඇති ව ේබෞතික 

ප්රගතිඹ ේේභ ේදස - ිේදස ශිය .ශධහරී්ග ේත් ඉවශ ප්රිනතිේඹ්ග යුත් ුණණහත්භක ේේහක් රඵහේදින්ග 

ේඳය ය රට හේේක් ඩහ ළඩි උඳහධි ප්රභහණඹක් පිරිනළීමභට භත්ිඹ. 2017 ේර් යණිරු ේේහ 

අධිකහරිඹද යණිරු සුබහධනඹ ේඳයටු කයගත් යහඳෘතී්ග රැක් ක්රිඹහත්භක කිරීේභහිරහ භත් වහ ේේභ, 

කුරුණෆගර ආයක්ක ේේහ ඳහේේ ේත්භවේ ඳ්ගතිකහභය ේගොඩනළ් ේර ේපූර්ණ කය  ිදුවේේ 

අ.කුත් සිඹලු ඹටිත්ර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කය “ිරුදරු ිදුපිඹ” ේරසි්ග අභිේස ග්ගහ 2017 භහර්තු 

භ සිසු අ තිඹට ඳත්කිරීභට වළකිවීභ බහගයඹකි. යටට අනහගත් නහඹක ්ග ිමහිකයන ජහතික ශියබට 

ඵරකහඹද ේගවුනු ේර් න ඉදිකිරීේ වහ නවීකයණ භති්ග නමුඛ ප්රේඵ දඹක් රළීයඹ. කණිසඨ ජේජයසඨ 

න ශියබට  ්ඩඩ පිහිටුවීභ, දීඳයහේත් භේටින්ග ඳහේ 500 ක් ශියබට  ්ඩඩ පිහිටුවීභ ආදිඹ ඒ අත්ය 

සුිේලේෂී ේසඳ. 

යණිරු සුබහධනඹ ඉරක්ක කයගත්, 2017 ේර් ඇයඹී 2020 දක්හ දිේන “ිරු සුිනතුරු” 

.හ යහඳෘතිඹ, “ිරුය යප්රහද” කහඩ්ඳත්, “ිශ්රහිනක යණිරු සුබහධන ළඩටවන” ළ. ළඩටව්ග 

ේේභ යේේ අනහගත් නහඹකත්ඹට භංේඳත් ිමහිකයන ජහතික ශියබට ඵරකහඹ ගේඳව ඳත්ත්රේගදරි්ග 

ඇයම ූඵළවළය කවුරු ංකේඳේය ප්රහේඹ  වක එශඹුභත්, කණිසඨ වහ ේජයසඨ ශියබට ළඩටව්ග ළ. 

අතිහර්ථක ළඩටව්ගද භ් ්ග ජනත්හ අත්යට  වඹ ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹ ුණණහත්භක ේේහක් 

රඵහදීභට .යතුරු ළදී ඳළවළදී සිටී.  

“අභිභහනත් ේ ආලඹක්- සුයක්කාත් ඳයපුයක්” ඹ්ගන සිඹ දළක්භ කයගත් ආයක්ක යහජය 

අභහත්යහංලඹ චනේය ඳරිභහේතිේඹ්ගභ 2017 ේර් උත්කෘසඨ ේභේවයක .භ න ව ඵ .වත්භහල  

සිහිග්ගින. ඒ වහ භඟේඳ්ගවීභ, අධීක්ණඹ, සුඳරීක්ණඹ වහ නහඹකත්ඹ රඵහේදින්ග ේඳයමුඛණ ගත් 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභ්ග, ගරු ආයක්ක යහජය අභහත්යතුභ්ග වහ ආයක්ක ේේකේතුභහ ප්රමුඛ  ආයක්ක 

අභහත්යහංලේය භසත් කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ භහ ේභහිරහ කෘත්ේසඳදී සිහිග්ගින. ත්ද එකී ේභේවේයහි 

.ඹමුඛ්ග ේින්ග ්රීඹ දහඹකත්ඹ දු්ග සිසඳ ආඹත්න ප්රධහල ්ග ප්රමුඛ  භසත් කහර්ඹභ්ඩඩරඹත්, 

ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලේය භසත් කහර්ඹභ්ඩඩරඹත් භහ වදති්ගභ අගඹින. 

 

සු.ේ භයවීය 

ේේකේ 

ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹ 
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අමළත්යළංේල කෆක්ම වශ ේමේශලර 

 

 

 

 

කෆක්ම 

“වෆම සුරැකි වළමකළමී ේධ යක්” 

 

ේමේශලර 

ේභෞමික  අඛණ්ඩත්ළලේය් යු්ත  

සුරක්ෂිත් වහවලරී රටක් 

ත්ශවුරු කිරීම උේකවළ 

උපළයමළයයගික වෆසුම් ශළ රිප්ති  වකවහ කිරීම 

 වශ 

ක්රියළලට නෆංමම 
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අමළත්යළංේල කළයයයය් ශළ කයයත්ලයය් 
 

2015 ජනහරි 18 දිනළති අංක 1897ජ15 වහ 2015 ේනොළේඵර් 23 දිනළති අංක 1942ජ8 දයන අතිිේලේ ගළේ 

ඳත  ආිත්ඹ අනු ආයක්ක අභහත්යහංලේය වහ ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලේය කහර්ඹඹ වහ කර්ත්යඹ්ග 

ඳවත් දළක්ේසඳ. 

කළයයයය ශළ කයයත්ලයය්   

 යහජය ආයක්හ පිිබඵ ිඹඹ්ගට ව 11 ළ. තීරුේහි දළක්ේන ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, යසථහපිත් 

ආඹත්න වහ  යහජය ංසථහ්ගහි ිඹඹ්ගට අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටව්ග  ව යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ 

 ආයක්ක ේේහ්ගහි කහර්ඹඹ්ග ඳවසුකයලීභ තුිබ්ග යේේ ආයක්හ ළරසීභ. 

 අබය්ගත්ය ආයක්හ ඳත්හ ේගන ඹහභ 

 යහජය වහ අබය්ගත්ය ආයක්හ ේඵ්ගධිත් ණි ආධි ේේහ්ග 

 ආග්ගතුක වමුඛදහ්ග වහ ඵත්හ 

 ෘ ආධ යණිරු්ග වහ ආඵහධිත් ේොේදහදු්ග පිිබඵද කටයුතු 

 පුපුයණ ද්රය වහ  ව. අි 

 ප්රදීඳහගහය නඩත්තු (යහඹ අධිකහරිඹ තු ප්රදීඳහගහයඹ වළය) 

 ආයක්ක ේේේය පු ආගර ්ග වහ ආයක්ක අධයහඳනඹ වහ ඳලසචහත් ේේහ අධයඳනඹ රඵහදීභ 

 ආයක්ක ේේහ පිරිස වහ උස අධයහඳනඹ 

 පු ආගලික ආයක්ක ේේහ ේඵ්ගධ කටයුතු 

 ගරහ ගළල ේේ ේභේවයුේ ව ේයශ ආයක්ක ේේඹ ඳරිඳහරනඹ කිරීභ 

 11 ළ. තීරුේහි දළක්ේන  ආඹත්්ගට ඳළරී ඇති අේනකුත් සිඹලුභ ිඹඹ්ග 

 11 ළ. තීරුේහි දළක්ේන ආඹත්නඹ්ග අධීක්ණඹ කිරීභ 

 
11 ළ. තීරු - අභහත්යහංලඹට අඹත් ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, යසථහපිත් ආඹත්න වහ  යහජය ංසථහ 

1. ශ්රී රංකහ යුධ වමුඛදහ 

2. ශ්රී රංකහ නහික වමුඛදහ 

3. ශ්රී රංකහ ුණ්ග වමුඛදහ 

4. සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 

5. ර් ේජ ්ග ේකොත්රහර ආයක්ක ිලස ිදයහරඹ 

6. ආයක්ක ේේහ අණ වහ භහ්ඩඩලික ිදයහරඹ 

7. යණිරු ේේහ අධිකහරිඹ 

8. ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ 

9. ජහතික ශියබට ඵරකහඹ 

10. ජහතික ආයක්ක අයමුඛදර 

11. යහජය යවස ේත්ොයතුරු ේේඹ 

12. ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 

13. රංකහ ේරොජිසටික්ස ලිිනටඩ් 
14. යක්නහ ආයක්ක රංකහ ලිිනටඩ් 
15. ශ්රී රංකහ ජහතික ආයක්ක අධයඹන ආඹත්නඹ 
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1. රිප්ති ශළ වෆසුම් අංය 
 

1.1 වමළේෝචනය 

ප්රතිඳත්ති වහ ළරසුේ අංලඹ අභහත්යංලේය ිඹ ඳථඹට අදහශ ප්රතිඳත්ති කස කිරීභ වහ අභහත්යංලඹට අනුඵ ආධ 

ආඹත්නඹ්ගහි ළරසුේ කස කිරීේේ කහර්ඹේඹහි .ඹලී සිටී. එේභ්ගභ, අභහත්යංලඹ වහ යහජය අභහත්යංලඹ 

වහ හර්කාක ේ්ග කයනු රඵන මූරය ප්රතිඳහදන උඳේඹ ජනඹ කිරීේේ ප්රගතිඹ අධීක්ණඹ කයනු රඵන 

ඒකකඹ ලේඹ්ග කටයුතු කයනු රඵන අත්ය තෘිධ වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, ේයශ 

ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ඇතුු  අභහත්යංලඹට අනුඵ ආධ ආඹත්න භඟ ජහතික ආයක්හ ත්වවුරු කිරීභ වහ 

ංහිඳිඹහ ඇති කිරීභ වහ න යහඳෘති වහ ළඩටව්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභට අලය කටයුතු ේඳහදනඹ කයනු 

රඵ . යණිරු සුබහධනඹ ේඵ්ගධේඹ්ග ගකීභ යහජය අභහත්යංලඹ භ ව්ග දයනු රඵන අත්ය, මූරය ප්රතිඳහදන 

ේඹදවීභ ආයක්ක අභහත්යංලඹ භ් ්ග සිදු කයනු රඵන ේව ්ග යණිරු ේේහ අධිකහරිඹ,ආයක්ක ේේහ 

ිදයහරඹ,ආයක්ක ේේහ අණ වහ භහ්ඩඩලික ිදයහරඹ වහ ජහතික ශියබට ඵරකහඹ ඹන ආඹත්නඹ්ගහි 

ප්රගතිඹ අධීක්ණඹ කිරීභ ද ේභභ අංලඹ භ් ්ග සිදු කයනු රඵ . 

 

1.1.1 කළයයයභළයයයය් 

 ජහතික ආයක්හ ත්වවුරු කිරීභට අදහශ ප්රතිඳත්ති කස කිරීභ වහ අලය කටයුතු කිරීභ වහ 

ේඵ්ගධීකයණඹ  

 හර්කාක ක්රිඹහකහරී ළරළසභ කස කිරීභ ව ප්රතිඳහදන ේඹදවීභ අධීක්ණඹ කිරීභ. 

 හර්කාක ප්රතිඳහදන ේ්ග කයගළල භ වහ යහඳෘති ේඹ ජනහ කස කය ජහතික ක්රභ ේඳහදන 

ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු  ේත් ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 ිිධ යහඳෘති, ළඩටව්ග ව හර්ත්හ වහ අභහත්ය භ්ඩඩර අනුභළතිඹ රඵහ ගළල භ.  

 ආයක්ක අභහත්යහංලඹ වහ ඊට අනුඵ ආධ ආඹත්න භ් ්ග සිදු කයනු රඵන යහඳෘති අධීක්ණඹ වහ එකී 

යහඳෘතිර ප්රගතිඹ භහේර චනඹ කිරීභ. 

 යහඳෘති ේඵ්ගධ ේත්ොයතුරු අේනකුත් යහජය ආඹත්න ේත් රඵහ දීභ. 

 ේර්ඛීඹ අභහත්යංලඹ්ගට අදහශ ක්රිඹහත්භක න යජේය ිේලේ යහඳෘති වහ ළඩටව්ග රට වහ අලය 

වඹ රඵහ දීභ. උදහ: ආඳදහ කශභණහකයණඹ 

 යහඳෘතිජ ළඩටව්ග හි ේබෞතික ප්රගතිඹ අධීක්ණඹ. 

 කහර්ඹහධන හර්ත්හ ව ප්රගති හර්ත්හ කස කිරීභ ව ඳහර්ලිේේ්ගතුේසඳ බහගත් කිරීභ. 

1.2   2017 ලයයේල කළයයයවළනනය  

 ිඩිඩන ලයළපති, ලෆඩවටශ් වශ ලළයයත්ළ වතශළ අමළත්ය මණ්ඩ අබදමෆිය බළ ගෆී ම.  

 රු.ින.20 ඉක්භන යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ අභහත්ය භ්ඩඩර අනුභළතිඹ රඵහගළල භට ක්රිඹහකය 

ඇත්.   

 කළයයයවළනන ලළයයත්ළල වකවහ කිරීම. 

2016 ර්ේය කහර්ඹ හධන හර්ත්හ පිිබේඹශ ේකොට ඳහර්ලිේේ්ගතුේසඳ බහගත් කයන රදී. ඊට අභත්ය, 

තෘිධ වමුඛදහ්ගට අඹත් කහර්ඹ හධන හර්ත්හ ඳහර්ලිේේ්ගතුේසඳ බහගත් කයන රදී. 

 රගි වමළේෝචනය 

 කහර්තුභඹ ලේඹ්ග ප්රගතිඹ අධීක්ණඹ කිරීභ වහ අභහත්යංලඹ්ගට අනුඵ ආධ සිඹලුභ අඹත්නඹ්ගහි 

වබහගීත්ේඹ්ග ප්රගති භහේර චන රැසවීේ ඳත්න රදී. 

 ලළයයෂික රගි ලළයයත්ළල වකවහකිරීම  

2017 අභහත්යංලඹ වහ ඊට අනුඵ ආධ ආඹත්නඹ්ගහි ප්රගතිඹ ිලසේේණඹ කයින්ග 2017 ජනහරි 01 දින සිට 

2017 අේග සතු 31 දින දක්හ න කහර ඳරිච්ේේදඹ ආයණඹ න ේර කස කයන රද ප්රගති හර්ත්හ 

2018 අඹළඹ ිහදඹ අසථහේසඳදී ඳහර්ලිේේ්ගතුට ඉදිරිඳත් කයන රදී. 
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 ලළයයෂික ක්රියළකළරී වෆෆවහම වකවහ කිරීම 

2017 ර්ඹ වහ න ක්රිඹහකහරී ළරළසභ කස කයන රද අත්ය එභ ළරළසභ ජනහධිඳති ේේකේ 

කහර්ඹහරඹ, බහ්ඩඩහගහය ේභේවයුේ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, ජහතික අඹළඹ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේත් ඉදිරිඳත් 

කයන රදී. 

 ලයළපති රගි වමළේෝචනය 

  අභහත්යංලඹ වහ ඊට අනුඵ ආධ ආඹත්න වයවහ ක්රිඹහත්භක කයන රද යහඳෘති ර භහසික වහ කහර්තුභඹ 

ප්රගතිඹ පිිබඵ හර්ත්හ ජනහධිඳති ේේකේ කහර්ඹහරඹ, ජහතික අඹළඹ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු වහ යහඳෘති 

අධීක්ණ වහ  කශභනහකයණ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු  ේත් ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

 ආයයථික කෂමනළකරනය වතශළ ලන අමළත්ය මණ්ඩ කමිටුල (Cabinet Committee on Economic 

Management-CCEM) මඟි් ග්නළ ක තීරනය් ප රගිය ලළයයත්ළ කිරීම 

 CCEM භ් ්ග අභහත්යංලඹට අදහශ ග්ගනහ රද තීයණඹ්ගහි ප්රගතිඹ අධීක්ණඹ සිදුකයන රද අත්ය 

යහඳෘති කශභනහකයණ වහ අධීක්ණ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේත් ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

 ජළික ආරක්ළල ළිගැබත ආංශික අධීක්න කළරක වභළල (Sectorial Oversight Committee on 

National Security- SOCNS) 

අභහත්යහංලඹ වහ ඊට අනුඵ ආධ ආඹත්න වයවහ ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන යහඳෘති ජ ළඩටව්ගහි ප්රගතිඹ වහ 

ආඹත්නඹ්ගහි කහර්ඹඹ්ග ේඵ්ගධ හර්ත්හ ව අභහත්යංල යහඳෘති වහ ළඩටව්ග ජහතික ආයක්හ 

පිිබඵද ආංශික අධීක්ණ කහයක බහ  ේත් ිධිභත් ඳරිදි .ඹිනත් දිනට  ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

 මය ශළ ේභෞික රගි ලළයයත්ළ ජළික අයලෆය ේකපළයයත්ේම්්තුමල ේලත් ඉදිරිප්ත කිරීම 

අභහත්යංලඹ වහ අනුඵ ආධිත් ආඹත්නඹ්ගහි 2017 ේර් ප්රතිඳහදන භත් ඉටුකයන රද කහර්ඹඹ්ගර 

මුඛරයභඹ වහ ේබෞතිකභඹ ප්රගතිඹ ති ේදකකට යක් ව භකට යක් ජහතික අඹළඹ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 

ේත් රඵහ දී අභහත්යංල ප්රතිඳහදන .සි ඳරිදි රඵහගළල භට අලය කටයුතු කයන රදී. 

 මළබදෂීය ේවොයළගෆී ේම් ශළ මුකළගෆී ම් කණ්ඩළයම් ප නළරිත්ළ වංලයයනනය 

 ආඳදහ කශභනහකයණඹ ේඵ්ගධ තෘිධ වමුඛදහේසඳ ේ දිසි කිරීේේ වහ මුඛදහ ගළල ේේ ක්ඩඩහඹේර 

කුරත්හ ර්ධනඹ වහ අලය උඳකයණ ිනරදී ගළල භ වහ පුහුණු රඵහදීේේ කටයුතු සිදු කයන රදි. 

1.3 අනළගත් අේේක්ළ  

 ආයක්ක අභහත්යංලඹ වහ ඊට අනුඵ ආධ ආඹත්න භ් ්ග ක්රිඹහත්භක කයන යහඳෘති ේත්ොයතුරු ඇතුශත් 

දත්ත් ඳ ආධතිඹක් ළකසීභ වහ එඹ ඹහත්කහලීන කය ඳත්හේගන ඹහභ. 

 2017 ර්ේය ක්රිඹහකහරී ළශළසභ අනු ඉදිරි ළරළසුේ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඒ වහ ේ්ගවී ඇති 

ප්රතිඳහදන පරදහයී ේඹදවීභ වහ අධීක්ණඹ 

 2018 ර්ේය ක්රිඹහකහරී ළරළසභ කස කිරීභ, අදහශ යහජය ආඹත්න ේත් ේඹොමුඛ කිරීභ වහ ප්රතිඳහදන 

පරදහ  ේඹදවීභ. 

 2017 ර්ඹට අඹත් කහර්ඹ හධන හර්ත්හ කස කිරීභ වහ .ඹිනත් දිනට ප්රථභ ඳහර්ලිේේ්ගතුේසඳ බහගත් 

කිරීභ. 

 ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹට අදහශ කහර්ඹඹ්ග ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 භහනුෂීඹ ේොඹහගළල ේේ වහ මුඛදහගළල ේේ ක්ඩඩහඹේ හි ධහරිත්හ ංර්ධනඹට අදහශ ප්රගතිඹ  අධීක්ණඹ 
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2. ආයක්ක අංලඹ 

2.1 වමළේෝචනය 

තෘිධ වමුඛදහ හභහජික ්ගේ  ඵහ ගළල ේ , උස කිරීේ, ිශ්රහභ ගළ්ගවීේ , ේේේඹ්ග ඉත් කිරීේ, ේ ආශීඹ වහ 

ිේ ආශීඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ වහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ ව ේයශහයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ ආඹත්.ක කටයුතු 

ද ඉටු කයනු රඵ්ගේ්ග ේභභ ලහ හේ.. ඊට අභත්ය ජහතික ආයක්ක අධයඹන ආඹත්නේඹහි ඇත්ළේ 

ආඹත්.ක කටයුතු ේභභ අංලේඹ්ග සිදුකයනු රඵන අත්ය, රංකහ ේරොජිසටික් ව ේටක්ේනොේරොජිස 

භහගේභහි  කහර්ඹඹ්ග ද ේභභ ලහ හේහි කහර්ඹබහයඹට ඇතුශත් ේසඳ. ිිධ ආඹත්න ව පු ආගරඹ්ග ිසි්ග 

තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග කයනු රඵන ඉේලීේ පිිබඵ ද ේභභ අංලේඹ්ග කටයුතු කයනු රඵ .  
 

2.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

 ත්රිිඩන ශමුකළල් ප උවවහ කිරීම් , ිඩශ්රළම ගෆ්මම් , අි කළරිගත් කිරීම් 

ව්නධ න ශමුකළල උවවහ කිරීම් ිඩශ්රළම ගෆ්මම් 
අි කළරිගත් 

කිරීම 
ේපෞධ ගලික 

නිලළඩු 

රළජකළරි 

නිලළඩු 

යුන ශමුකළල  203 326 175 305 90 

නළිඩක ශමුකළල  85 55 125 125 52 

ගුල් ශමුකළල 251 26 64 100 60 
 

 ල්දි 

ිඩවහත්රය 
යුධ න 
ශමුකළල 

නළිඩක 
ශමුකළල 

ගුල් 
ශමුකළල 

මියගිය අයේ  යෆේප්න් වතශළ මුකේ ේගමම. 12 10 - 

ත්රවහත්ලළදී ක්රියළ ේශ තුමේල් ආබළි ත් වූ අයට අවුරුදු 55 
ේත්ක් ලෆටුේ ශළ දීමනළ ේගමම 

1294 75 05 

ලෆ්කඹුල් ේකලන ිඩලළශ මේම් පසු ල්දි (ත්රිිඩන 

ශමුකළල් ප) 
37 5 - 

ලයව අවුරුදු  26 ේත්ක් කරුල්ට ලෆටුේ ේගමම (ත්රිිඩන 

ශමුකළල් ප) 
59 - - 

 

 තීරුබදු අබදග්රශය යටේ්ත ව්නධ න ශමුකළ නිනළරී් ශට නිකු්ත කර ඇි ලළශන බපත්ර 

ව්නධ න 

ශමුකළල/ආයත්නය 
ේව ලේල ේයදී සිටින නිනළරී් වතශළ ිඩශ්රළමික නිනළරී් වතශළ 

යුධ න ශමුකළල                          171                         22 

ගුල් ශමුකළල                           48                         08 

නළිඩක ශමුකළල                           86                         05 

ේකොත්ළල ආරක්ක 

ිඩහල ිඩකයළය 

                          09                         - 

       එකතුමල                         314                         35 

 

 10/12 ිඩශ්රළම ලෆටුප/දුබත්ළ ිඩශ්රළම ලෆටුේ 

1981 යු ආධ වමුඛදහ ිශ්රහභ ළටුේ වහ ඳහරිේත් ණ යසථහ ං්වඹ ංේල ධනඹ කිරීභ අංක 2053ජ10 වහ 

2018.01.08 දිනළති අතිිේලේ ගළේ ඳතඹ භ් ්ග සිදු කය ඇත්. 
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 පකක්කම් ශළ ව්නළර රකළනය 

       පකක්කම් ලයයගය    යුන ශමුකළල      නළිඩක ශමුකළල            ගුල් ශමුකළල 

ිඩේධ  ේව ලළ පකක්කම 17 - 104 

දීයයඝ ේව ලළ පකක්කම 4041 476 115 

ේධ  පුත්ර පකක්කම 1133 05 - 

රංවී ය ේව ලළ පකක්කම - 42 - 

මර ක්රියළ පකක්කම 15879 - 01 

එකතු 21070 571 219 

 පුහුණු පළඨමළළ - 2017 
 

ිේ ආල යහජයඹ්ග භ් ්ග ප්රදහනඹ කශ පුහුණු ඳහඨභහරහ  

රට යුන නළිඩක ගුල් එකතුමල 

 ඉ්දියළල 106 95 82 283 

පකිවහත්ළනය 44 33 37 114 

බංගළේධ ය 36 21 10 67 

ේ්පළය 02 - - 02 

මෆේේසියළල 02 -  -       02 

චීනය 49 24 23 96 

               එකතු 239 173 152 64 
 

ජහතික ආයක්ක ඳහඨභහරහ  

                             රට   යුන ශමුකළල     නළිඩක ශමුකළල      ගුල් ශමුකළල 

ඉ්දියළල 01 -  01 

පකිවහත්ළනය 03 02 - 

බංගළේධ ය 01 01 01 

චීනය 04 02 01 

ළිලිපීනය 01 -  - 

ඉ්දුී සියළල 02 -   

එකතුමල 12 05 03 

භහ්ඩඩලික ඳහඨභහරහ  

රට යුන ශමුකළල නළිඩක ශමුකළල ගුල් ශමුකළල 

 පළකිවහථළනය 2 6 2 

බංගළේධ ය 1 1 1 

ේ්පළය 1 - - 

ඉ්දුී සීයළල 1 - - 

මෆේේසියළල 1 - - 

ඉ්දියළල 2 - 1 
 

 රළ සතු ගත් ේනොන ඳහඨභහරහ  

පළඨමළළ ලයයගය යුන ශමුකළල 
නළිඩක 

ශමුකළල 
ගුල් ශමුකළල ේලරෂළරක්ක 

ඇමරිකළ එක්ව්ත ජනපකේය් ක 

පළඨමළළ 
     03     43      22     04 

ෆයිවහතුම ගත් ේනොලනපළඨමළළ      47     35       10     02 
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 වම්ම්ත්රන , ලෆඩමුළු ශළ වංචළර 

ිේ ආල යටලි්ග ිේ ආල ංචහය ජ ළඩමුඛු  වහ ේභ්ගතණ අසථහ 114 ක් යුධ වමුඛදහ ේනුේ්ග ද 42 ක් 

නහික වමුඛදහ ේනුේ්ග ද 78 ක් ුණ්ග වමුඛදහ ේනුේ්ග ද 13 ක් ේයශහයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 

ේනුේ්ග ද රඵහ දී ඇත්. 
 

 ිඩහල ිඩකයළ රේේ 

ිලස ිදයහරර 2016ජ2017 අධයඹන ර්ඹ වහ තෘිධ වමුඛදහ පු ආගර ්ග ේනුේ්ග රඵහ දී ඇති ිේලේ 

ප්රේසඳලඹ ේනුේ්ග රද අඹදුේඳත් ඳවත් ව්ග ඳරිදි ප්රතිඳහදන ේකොින්ග බහට ේඹොමුඛකය ඇත්. 

ව්නධ න ශමුකළල ඉංජිේ්රු ිඩය නළරළල ජීල ිඩකයළ ිඩය නළරළල ක්ත් වලකය පළඨමළළ 

යුන ශමුකළල 08 06 - 

නළිඩක ශමුකළල 01 01 01 

ගුල් ශමුකළල - - - 

එකතුමල 09 07 01 
 

 ේලරෂළරක්ක ේකපළයයත්ේම්්තුමලට අකළෂ රළජකළරි 

 ේයශහයක්ක ඳනත් වහ ංේල ධන සිදුකිරීභ. 

 ශ්රී රංකහ ේයශහයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ .ර ඇදුේ ේයුණරහසි වහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ. 

 ශ්රී රංකහ ේයශහයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු වහ ේත්ේ කහ්ගදු ප්රතිචහය කශභනහකයණ උඳකයණ 

ප්රතිේඳහදනඹ වහ න ප්රතිඳහදන 2017 ර්ේය අඹළඹ භ් ්ග ේ්ග කයහ ගළල භ. 

 ඉ්ගදිඹහේසඳ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භ් ්ග ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 

ේත් “රුණ„„ ේනෞකහ රඵහ දීභ. 
 

 

 ිඩිඩන ඉේලීම්    

්ගන ආධ වමුඛදහ පු ආගර ්ග වහ ඔවු්ගේ  ඳවුේර හභහජික ්ග ිසි්ග ෘජුභ ව ජනහධිඳති ේේකේ 

කහර්ඹහරඹ, ිිධ භළති ඇභතිරු්ග පු ආගර ්ග වහ ආඹත්න ිසි්ග ආයක්ක අංලඹ ේත් ේඹොමුඛ වී ඇති ලිපි 

ං යහ පිිබේලි්ග යුධ වමුඛදහ 1219 ,නහික වමුඛදහ 182 ක් ව ුණ්ග වමුඛදහ 104 කි. එභ ඉේලීේ 

සිඹේරක්භ වහ හර්ත්හ කළහ උඳේදස රඵහ දීභ වහ ඉදිරි කටයුතු වහ අදහශ ආඹත්න ේත් ේඹොමුඛ කිරීභ 

සිදු කය ඇත්. 
 
 

2.3 ගෆටළු ශළ අභිේයෝග 

 

 ප්රභහණත් කහර්ඹඹ භ්ඩඩරඹක් ේනොභළති වීභ.  
 

2.4 අනළගත් අේේක්ළ 

 

 ප්රභහණත් කහර්ඹ භ්ඩඩරඹක් රඵහ ගළල භ.  

 ලිපි ේගොනු ඳරිේර කනඹ කිරීේේ කටයුතු සිදු කිරීභ.  

 

 

 

ිඩවහත්රය යුන ශමුකළ ගුල් ශමුකළ එකතුමල 

නිනළරී්  86 39 125 

ේවසු නිනළරී්  393 178 571 

එකතුමල 479 217 696 
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3. ත්ළක්ිවක අංය 
 

3.1 වමළේෝචනය 

ජහතික ආයක්හ ේඵ්ගධේඹ්ග න ්ග.ේසඳදන වහ ඉංජිේ්ගරු කටයුතුද භවජනත්හට ඔවු්ගේ  

උඳේඹ ගඹ්ග ඳරිවයණඹ කශ වළකි න ඳරිදි උඳේඹ ගී කය ගළල භ වහ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඉවේ න 

ක්රේභ ඳහඹ්ග කස කිරීභද ආයක්ක අභහත්යහංලේය ත්හක්ණ අංලඹ ේත් ඳළරී ඇත්.  ුණ්ග ිදුලි 

්ග.ේසඳදනඹ, ිදුලි ංේ ආල ේේහ, රඳහහි. ිකහලන කටයුතු, දත්ත් ්ග.ේසඳදනඹ ේභ්ගභ යේේ ජහතික 

ආයක්හට ඵරඳහන ්ග.ේසඳදන, නහවුක වහ අේසඳක්ණ උඳකයණ ආනඹනඹ, සථහඳනඹ ව ක්රිඹහ කයවීභ 

වහ ශ්රී රංකහ ිදුලි ංේ ආල .ඹහභන ේකොින්ග බහේ්ග අලය කයන අනුභළතිඹ රඵහදීභ ඹන කටයුතු 

්ග.ේසඳදන ිඹඳථඹට අදහශ ේසඳ. ජහතික ආයක්හ ත්වවු රු කයන අත්ය යජඹ ිසි්ග දු්ග උඳේදස ඳරිදි 

දි න පුයහ ඹටිත්ර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ අලය කයන සිඹලුභ සිිේ ව ක්ේේත ඉංජිේ්ගරු 

වහඹ රඵහදිභ ඉංජිේ්ගරු ිඹඳථඹට අදහශ කහර්ඹබහයඹ්ග ේසඳ. ත්හක්ණ අංලඹ ිසි්ග ේර්ඛීඹ අභහත්යහංල ව 

ආඹත්නඹ්ග භඟ ජහතික ආයක්හ පිිබඵ ්ග.ේසඳදන ව ඉංජිේ්ගරු කටයුතු ේඵ්ගධේඹ්ග 

භහේඹ ජනඹ ව ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කයනු රඵ . 

 

ත්හක්ණ අංලඹ භ් ්ග ක්රිඹහත්භක කයින්ග ඳතින ප්රධහන යහඳෘති නුේය ආයක්ක මුඛරසථහන ංකීර්ණඹ 

(DHQC) පිිබඵ යහඳෘතිඹ වහ උඳහඹභහර් වක ආයක්ක ්ග.ේසඳදන ජහර (SDCN) යහඳෘතිඹ . ේභභ 

යහඳෘති රට අභත්ය, ඳර්ේයණ ව ංර්ධන භධයසථහනඹ ිසි්ග ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ඳර්ේයණ 

යහඳෘති අධීක්ණඹ කිරීභද ත්හක්ණ අංලඹ භ් ්ග සිදු ේකේර්. 
 

3.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 
 

 2017 ර්ේයදී ත්හක්ණ අංලඹ ිසි්ග කුු ණු 120 ක් ඉදිකිරීභ වහ ්ග.ේසඳදන ේේහ ළඳයුේකරු්ග 

වට අලය ආයක්ණ .සකහලන රඵහදු්ග අත්ය ිදුලිජ්ග.ේසඳදන උඳේඹ ග 124 ක ිකුණුේ ඵරඳත 

වහ ද ආයක්ණ .සකහලන රඵහ ේදන රදී. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 ්ග.ේසඳදන ව නහවුක උඳකයණ , යථහවන .ලසචඹ කයගළල ේේ ඳ ආධති, ඵහුකහර්ඹ ර්ණ මුඛද්රණ 

ඹ්ගත, ේර න (Quad Copter, Airplane, UAV) ව ආධු.ක ුණ්ග ිදුලි ඵරඳත හිිනඹ්ගට ුණ්ග ිදුලි 

උඳකයණ ( ේ ආශිඹජිේ ආශිඹ ) ව ජී එස ආනඹනඹ කිරීභ වහ ආයක්ක .සකහලන රඵහ දී ඇත්. 
  

ගුල් ිඩදුලි උපළංග (ේධ ශීය/ිඩේධ ශීය) ආනයනය කිරීම වතශළ ආරක්ක නිහකළන 

 

 

 

 

්ග.ේසඳදන කුු ණු වහ ආයක්ක .ලසකහලන 

රඵහදීභ - 2017 
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 ිදුලි ංේ ආල .ඹහභන ේකොිනභ භඟ එක් ධීය ව ජරජ ේඳත් ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ඹටේත් ලිඹහඳදිංචි 

වී ඇති ධීය ේර රර් ඹහතහ 459 ක් වහ ුණ්ග ිදුලි ංඥහ ජං යහත් බහිත්හ කිරීභට ආයක්ක .සකහලන 

රඵහේදන රදී.  
 

 ආරක්ක මවහථළන රිවහථළපන ලයළපතිය 
 

1979 ේකොශම ප්රධහන ළරසුභට අනු , හණිජ  ංර්ධනඹ වහ ඉවශ හණිජභඹ ටිනහකභකි්ග යුත් ඉඩේ 

ිලහර ං යහක් මුඛදහවළරීභට වළකි න අයුරි්ග යජේය කහර්ඹහර ේකොශම සිට න ඳරිඳහරන අගනුය න ශ්රී 

ජඹර්ධනපුය ේක ේේේ ේත් රැේගන ඹහභට ළරසුේ කයන රදී. සිඹලු ආයක්ක අංල එක් ආයක්ක 

මූරසථහන ංකිර්ණඹක් ඹටත්ට ේගනඹහභ තුිබ්ග මූලිකභ ඵරහේඳොේයොත්තු නුේය ේේ න ිට ආඹත්න 

කිහිඳඹක් අත්ය ේඵදී ඳතින ේඳත් පරදහයී අ්ගදින්ග ප්රේඹ ජනඹට ගළල භ, ඹටිත්ර ඳවසුකේ  ආවීකයණඹ වීභ 

අභ කිරීභ, ඔවු්ගේ  ේභේවයුේජඳරිඳහරනජප්රර්ධන කහර්ඹක්භත්හ ත්දුයටත් ර්ධනඹ න ඳරිදි ආයක්ක 

අංල හභහජිකඹ්ග ේත් නවීන ඳවසුකේ ලි්ග යුත් කහර්ඹහර ංකීර්ණඹක් රඵහදීභ ව ංේක්්ගද්රගත් 

ංර්ධන කරහඳඹ තුශ පිහිටි අධිආයක්කාත් කරහඳ ං යහ අභ කිරීභ තුිබ්ග ආර්කයක ක්රිඹහකහයකේ ව 

භවජනත්හට ඇතින අඳවසුත්හ්ග අභ කිරීභ ඹනහදිඹ ේසඳ. 2011 ේර්දී ආයේබ කයන රද ේභහි ඉදිකිරීේ 

කටයුතු ේේ න ිටත් සිදුේින්ග ඳතී. ඉදිකිරීේ කටයුතු කශභනහකයණඹ කිරීේේ ඳවසු ව මූරයභඹ 

ලකයත්හ පිිබඵ රකහ ඵළලීේභ්ග අනතුරු ඉදිකිරීේ කටයුතු අදිඹය 02 කට ේ්ග කය ඇත්. 

ආරක්ක මවහථළන වංකියයනය ළිගැබක ලයළපතිය - පෂමු අදියර 

.රධහරි්ග 250 ක් වහ සකයය .හ ව ේසු .රඹ්ග වහ ත්හකහලික නහත්ළ්ග ඳවසුකේ රින්ග 

ප්රධහන ේගොඩනළ වලි ංකිර්ණඹ (ිමේ කළඵලි 09ක්) , ්ග.ේසඳදන ේගොඩනළ වේර, ආයක්ක ේගොඩනළ වේර, 

භරහඳහවන ඳ ආධතිඹ ව ජර ේඳොේඳහගහයඹක් ඉදිකිරීභ ේභභ යහඳෘතිේය ඳශමුඛ අදිඹය ේසඳ. ඉදිකිරිේ කටයුතු 

සිදු ේකේයන අත්යහයේය ඵරහත්භක ව මූරයභඹ සීභහකිරීේ වහ යුධ වමුඛදහ මූරසථහනඹ ේභහි සථහඳනඹ කිරීේේ 

ඳතින දළඩි අලයත්හඹ භත් ේභභ ඳශමුඛ අදිඹය ත්දුයටත් ඳවත් ව්ග අදිඹය රට ේඵදහ ඇත්. 
 

පිඹය 01: 2018 ර් අහනඹට ේඳය කි්ගනේදණිේය පිහිටි ේගොඩනළ වලි අංක 06,07,08 ්ග.ේසඳදන 

ේගොඩනළ වේර, ආයක්ක ේගොඩනළ වේර,ජර ේඳොේඳහගහයඹ ව ේසු .රඹ්ග වහ න .හ ඉදිකය 

අ්ග කිරීභ. 

පිඹය 02 :  ඳශමුඛ අදිඹේර් අ්ග ේනොව ඉදිකිරීේ කටයුතු ේපූර්ණ කිරීභ. 

ආරක්ක මවහථළන වංකීයයනය ළිගැබත ලයළපතිය - ේකලන අදියර 
 

තෘිධ ේේහ .රධහරි්ග 500ක් ව ේ්ගහසික ේසු .රඹ්ග 6100 ක් වහ ේබ ජනහගහය ව අේනකුත් ඵහහිය 

අංගඹ්ග ඇතුු  ඳවසුකේ හිත් සකයය හසථහන ළඳයීභ ේභභ යහඳෘතිේය ේදන අදිඹය ේසඳ. 

 ලයළපති කෂමනළකරනය වශ ඉදිකිරීම් කටයුතුම 

ඉදිකිරීේ කටයුතු ඳවසු ේ්ග කයේගන ඹහභ වහ යහඳෘතිඹට අදහශ ිේලේ යෘවඹ්ග පිහිටුන රදි. යහඳෘති 

කශභනහකයණඹ ව ප්රේඳහදනඹ වහ යහඳෘති කශභනහකයණ ඒකකඹද යහඳෘතිේය ඉදිකිරීේ කටයුතු 

කයේගන ඹහභ වහ ඉදිකිරීේ කශභනහකයණ ඒකකඹක් ද පිහිටුන රදී. ේභභ යහඳෘතිඹට අදහශ යෘවගත් 

ළරළසභ,ඹහ්ගතෘක,ඉංජිේ්ගරු ,ජරනර ව ේත්ොයතුරු ත්හක්ණ ව ප්රභහණ ීමක්ණ කටයුතු ේඵ්ගධේඹ්ග 

ඉංජිේ්ගරුභඹ කහර්ඹඹ්ග පිිබඵ භධයභ උඳේ ආලක කහර්ඹහංලඹ කටයුතු සිදු කය .  
 

 ේභෞික රගිය 
 

2017 ජනහරි 01 දිනට (ඳශමුඛ අදිඹය) ඉදිකිරීේේ කටයුතුර ේබෞතික ප්රගතිඹ 40.8% ක් ව අත්ය 2017 

අේග සතු 31 න ිට භසත් ප්රගතිඹ (ඳශමුඛ අදිඹය)  47% ක් ිඹ.  
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ආරක්ක අමළත්යළංය වකශළ ේයෝජිත් කෆබලි අංක 01    යුක ශමුකළ මවහථළනය වතශළ ේයෝජිත් කෆබලි අංක 06 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

යුක ශමුකළ මවහථළනය වකශළ ේයෝජිත් කෆබලි අංක 07      ව්නිේේකන ේගොඩනෆගිේ ශළ වංඥළ කුළුන 
 
 

 මයමය රගිය 

ණඹය ලිපි ිෘත් කිරීේේදී අනුගභනඹ කයනු රඵන ශනය ආ්ගතික ඳටිඳහටිඹ ේවේතුේ්ග ඳත්නහ මූරයභඹ 

දහඹකත්ඹ වයවහ ණඹය රපි වහ ේගවීේ කශ ද ේඵොේව ිට එඹ 2018 ර්ඹ දක්හ කේ ඹහ වළක.  

 උපළයමළයයගික ආරක්ක ව්නිේේකන ජළ ලයළපතිය 

දි න පුයහ පිහිටි තෘිධ වමුඛදහේසඳ , ේඳොලීසිේය ව ිේලේ කහර්ඹ ඵරකහේය කලි්ග ේත් යහගත් සථහන වහ 

ේඵ්ගධ ිඹවළකි ක්ෂුද්රත්යංග ඵත්හ 37ක් වහ ජහර කශභනහකයණ ඳ ආධතිඹකි්ග භ්ගිත් සුයක්කාත් ේඳොදු 

්ග.ේසඳදන මූරහධහයකඹක් ළඳයීභ ේභභ යහඳෘතිඹ භ් ්ග ඉටුේසඳ. 
 

2016 න ිට ිදුලි උත්ඳහදක ඹ්ගත 22්ග 10ක්  සථහඳනඹ ේකරුණි. සඹං ආධහයක කුු ණු 11ක් ඉදිකිරීභ 

වහ අනුභළතිඹ රඵහ ගළල භට ේට්ගඩර් භ්ඩඩරඹ ේත් ඉදිරිඳත් කශ යුතු අත්ය ක්ෂුද්ර ත්යංග ුණ්ගිදුලි 

ඵත්හ 37ක් ඉදිකිරීභ වහ ේට්ගඩර් කළිඹ යුතුඹ. 

 

 

ලෆය ශීයයය 103-1-2-7-2104  

මුළු රිපළකන  3,977,600,000.00 

(-) ලෆය මළරුකිරීම්  (54,101,280.00) 

(-) ලෆය සීමළ  (1,500,000,000.00) 

ේලේඹ    2,423,498,720.00 

ිඩයකම   

(-) ේධ ශීය ේගමම් (1,212,557,854.66)  

(-) නයලර (834,916,406.38)  

(-) රතලළ ගෆී ම්    (36,720,889.21)  

මුඛු  ිඹදභ  (2,084,195,150.25) 

ේලේඹ  339,303,569.75 
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                      ත්්ිරිමය  ප වහථළපනය කරන ක ිඩදුලි උ්තපළකක ය්ත්රය 

සඹං ආධහරිත් ්ග.ේසඳදන කුු ණු 11ක් ඉදිකිරීභ ව ිදුලිජනක ඹ්ගත 12ක්, ක්ෂුද්ර ත්යංග ුණ්ගිදුලි 

ඵත්හ 37ක් භඟ ජහර කශභණහකයණ ඳ ආධතිඹක් සථහඳනඹ කිරීභ ඹනහදී කහර්ඹඹ්ගහි ප්රගතිඹ 

ේට්ගඩර්ඳටිඳහටිේය  ව ිමේ වහ අනුභළතිඹ රළීයේේදී සිදුව ප්රභහදඹ්ග ේවේතුේ්ග අඩහරිඹ. 
 

 පයයේලන ශළ වංලයයනන මනයවහථළනය  

උස , ජහත්ය්ගත්ය භේටේේ ිදයහ වහ ත්හක්ණ ඳදනභක් තුිබ්ග ආයක්ක ේඹදුේ වහ ේ ආශීඹ ිදුභක් 

ළශසුේ කිරීභ, ළඩිදියුණු කිරීභ ව .සඳහදනඹ කිරීභ ව ආයක්ක අංල ේභ්ගභ අේනක් යහජය ආඹත්නඹ්ග 

වහ ජහත්ය්ගත්ය ත්යඟකහරී භේටේේ ඳ ආධතී්ග ව ිදුේ රඵහදීභ ේභභ ආඹත්නේය දළක්භ ේසඳ. පයයේලන 

ශළ වංලයයනන මනයවහථළනය මඟි් ඉටුකරන කළයයයය් පශත් පරිදි ේේ. 

 ආයක්ක අංල ේය ඳතින උසභ ත්ත්ත්ේය ක්රභේසඳද ව ේඳත් බහිත්හ කයින්ග උසභ ත්ත්ත්ේය 

ඳ ආධතී්ග රඵහගළල භ ව ළශසුේ කිරීභ. 

 ේත්ොයතුරු ත්හක්ණ ව එේේ ේනොන ඳ ආධතී්ග ආයක්ක අංලේය ප්රේඹ ජනඹ වහ ක්රිඹහකහයිඹ වළකි 

අයුරි්ග අනුකරනඹ කිරීභ වහ අලය ඳරිගණක ේඹදුේ (interfaces) ළරසුේ කිරීභ. 

 ආදර්ලත්, අංග ේපූර්ණ ව ඳර්ේයණ ව ංර්ධන ංිධහනඹක් ේගොඩනළගීභ ව එහි 

කහර්ඹක්භත්හ වහ ේඹ ගයත්හ ඇගයීභට රක්කිරීභ. 

 ශ්රී රංකහේසඳ ආයක්ක අංලඹ වහ අංග ේපූර්ණ ඳර්ේයණ ව ංර්ධන ංිධහනඹක් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ. 
 

2015 ර්ේය සිට ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන භධයසථහනඹ ේභොයගවේවේන ඳහය, පිටිඳන ඹන සථහනේය 

ංකීර්ණඹක සථහඳනඹ කය ඇති අත්ය ේභභ භධයසථහනේය ේේේය .යුතු ඳර්ේයණ .රධහරී්ග වට 

නහත්ළ්ග ඳවසුකේ ළඳයීභ වහ න ේදභවේ ේගොඩනළ වේරක් ඉදිකය 2017 ජනහරි භ ගරු ආයක්ක 

ේේකේ තුභහේ  සුයති්ග ිෘත් ේකරිණි. 
 

2017 ර්ේයදී ඳර්ේයණ යහඳෘති දවඅටක් (18) ආයේබකය ඇත්. 2015 ර්ේය සිට ඳර්ේයණ යහඳෘති 

ඳවක්ද (05) 2016 ර්ේය සිට යහඳෘති දවඹක්ද (10) ත්දුයටත් ක්රිඹහත්භක ේින්ග ඳතී. 
 

 
2017.12.31 දිනට යහඳෘතිේය ප්රගතිඹ (2017 ර්ේය ආයේබ කශ යහඳෘති) 

 

ක්රියළකළරම්/ලයළපති ශඳු්ලළදීම ලයයත්මළන ත්්ත්තලය 

Smart Target System of 

Jungle Lane Firing  

ේභභ යහඳෘතිඹ කළශෆඵ 
භහර්ගඹ්ගහි ේඩිත්ළීයභ 
ේඵ්ගධේඹ්ග වමුඛදහ පිරිස 
ර පුහුණුවීේ ඉවශ නළංවීභ 
ළශසුේ ේකේර්.  

ර්ත්භහනේයදී භසථ කහර්ඹඹ්ගේග්ග 95% 
කට ආ්ගන ං යහක් අ්ගකය ඇති 
අත්ය, 2018 ේඳඵයහරි භ ේභභ ක්රභඹ 
ඳරීක්හකය ඵළලීභට යු ආධ වමුඛදහ ිේලේ 
ඵරකහඹ්ග වහ අලය ළඩපිිබේර 
කනු ඇත්. 

Development of  Low 

Cost  Secure Voice 

Encryption  

ේභභ යහඳෘතිඹ තෘිධ 
වමුඛදහ්ගහි බහිත්හ කයනු 
රඵන ං.ේසඳදනඹ්ග අත්ය, 
ං.ේසඳදනඹ සුයක්කාත් 
කිරීභට වළකින ඳරිදි 
ළශසුේ ේකේර්.  

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 35% ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 
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Integration effect on 

intelligence preparation 

of the battlefield (IPB) 

and development of 

training simulator  

ේභභ යහඳෘතිඹ ආයක්ක 
ේේහ අණ වහ භහ්ඩඩලික 
ිදයහරේඹහි ශියඹ 
.රධහරී්ග වහ අනුකහයක 
ඳ ආධතිඹක් ංර්ධනඹ 
කිරීභ වහ ළරසුේ 
ේකේර්. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 90 % ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Election Complaints 

Management System 

ේභඹ භළතියණඹක් ඳතින 
කහරඹ තුශ භළතියණඹ 
ආශ්රිත් ඳළිනණිලි ඳහරනඹ 
වහ ඳත්නහ ක්රභඹකි. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 95% ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, එඹ 2018 ේඳඵයහරි 
භ බහයදීභට .ඹිනත්ඹ.  

Reference system 

mapping & tracking of 

endangered Asian 

elephant species in Sri 

Lanka 
 

ේභභ යහඳෘතිඹ ජංගභ ව 
අ්ගත්ර්ජහර ත්හක්ණඹ්ග 
බහිත්ේඹ්ග න අලි්ග 
ගභ්ග ග්ගනහ භහර්ගඹ 
ේොඹහ ගළල භ වහ අලය 
ිුනභක් දියුණු කිරීභ පිණි 
ළශසුේ ේකේර්. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 50%ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Electronics alarm systems 

for border villages to 

prevent wild elephant 

intrusions attacks 

ේභභ යහඳෘතිඹ න අලි්ග 
ඳශහ වළරීභ වහ බහිත්හ 
කශ වළකි භෘදුකහංග ඳහදක 
ිුනභක් ළඩිදියුණු කිරීභ 
වහ ළශසුේ ේකේර්.  

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 40% ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Drone Mapping Survey 

for AERO City 

Development Project 

Ministry of Megapolis& 

Western Development. 
 

 

 

 

ේභභ යහඳෘතිඹ දුයසථ 
ඳහරක ළවළේලු ුණ්ග 
ඹහනහ (Drones) බහිත්ේඹ්ග 
භූේග ලීඹ ිදයහත්භක 
ේත්ොයතුරු රැසකිරීභ ව 
භූේග ලීඹ ිදයහත්භක 
ප්රේ ආල සිතිඹේ ගත් කිරීභ 
වහ ළශසුේ ේකේර්. 
එේේභ ේභභ යහඳෘතිඹ භව 
නගය (Megapolis) ව 
ඵසනහහිය ංර්ධන 
අභහත්යහංලේය AERO 
නගය යහඳෘතිඹ වහ 
බහිත්ඹට ගනු රළේේ. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 80%ක් ඳභණ අ්ග 
කය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Development Smart 

Jacket with Tracking 

System (GPS/GPRS) 

ේභභ යහඳෘතිඹ යුද ිමේභහි 
ේොේදහදු්ගේ  ගභ්ග භඟ 
ේොඹහගනු පිණි සර්ඹඹ 
ඵරලක්තිඹ භ් ්ග ඵරඹ 
රඵහේදනු රඵන (Smart 

Jacket) ජළකේටුක් 
ළඩිදියුණු කිරීභ පිණි 
ළරසුේ ේකේර්.  

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 30%ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Small Arms Firing 

Simulator )SFAS(  

ේොේදහදු්ගේ  
ේඩිත්ළීයේේ දක්ත්හඹ්ග 
ඉවශ නංන ව 
ඳත්හේගන ඹනු රඵන 
අනුකහයක ඳ ආධතිඹකි.  

යහඳෘතිේය 100%ක් අ්ග ඇති අත්ය, 
.සඳහදන ක්රිඹහලිඹ ක්රිඹහත්භක ඳතී. ශ්රී 
රංකහ යු ආධ වමුඛදහ වහ SAFS ඳ ආධති 06 

ක් ව ශ්රී රංකහ නහික වමුඛදහ වහ 1x ක් 
ේේ න ිට රඵහදී ඇත්.  

Simulation Platform with 

3DOF (SP3DOF) 

යුද ටළංකි ව යථ හවන, 
ුණ්ග ඹහනහ ව නහික 
ඹහතහ ගභනහගභනඹ 
අනුකයණඹ කශ වළකි න 
ඳරිදි චරනඹ කශ වළකි 
ේසඳදිකහක් .ඳදවීභ. 

ේභභ යහඳෘතිේඹ්ග 85%ක් අ්ගකය ඇති 
අත්ය, අ්ග අධිඹය වහ අලය සිඹලු 
උඳකයණ ිනරදී ග.ින්ග ඳතී. 
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ltutDpo tne po eveD a si 

eaenesna enetnne 

eiit rDn npneapDDta 

ේභභ යහඳෘතිඹ  ආිත් ax 

racking ඇ්ගටනහ වහ 
ඇ්ගටනහ එක්රස කිරීේේ 
ඳහරකඹක් ළඩි දියුණු කිරීභ 
පිණි ළරසුේ ේකේර්. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 58%ක් ඳභණ අ්ග 
කය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Txatt e ii ieereDstte 

 snap ne tae oenDpee 

oapjtne 
 

ේභභ යහඳෘතිඹ අක් 
තුනක් සථහපිත් කුඩහ කළභයහ 
උඳකයණ ඳ ආධතිඹක් 
ේ ආශීඹ ලේඹ්ග ළඩිදියුණු 
කිරීභ පිණි ළරසුේ 
ේකේර්. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 15%ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Atmospheric Water 

Generator Project 

ේභභ යහඳෘතිඹ 
හයුේග ලීඹ ජර 
හසඳඹ්ගේග්ග ඳහල ඹ 
ජරඹ .සයණඹ 
කයගළල භ වහ 
හයුේග ලීඹ ජර උත්ඳහදක 
ඹ්ගතඹක් ළඩිදියුණු 
කයගළල භ පිණි ළශසුේ 
ේකේර්. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 10%ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Smart Target & 

Evaluation System 

Shooters and Weapons 

Systems Project 

ේභභ යහඳෘතිඹ .සි 
ඉරක්කඹක් ව අගති 
කිරීේේ ඳ ආධතිඹක් හිත් 
ගෘවසථ ජංගභ ේර්්ගජයඹක් 
ළඩිදියුණු කිරීභ පිණි 
ළශසුේ ේකේර්. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 60%ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Under Water Robotic 

vessel Development 

Project   
 

ජරඹ ඹට ේයොේඵ  ඹහතහක 
දුයසථ ඳහරකඹක් ළශසුේ 
කිරීභ. 

ේභභ යහඳෘතිේය ඳශමුඛ අදිඹය ලේඹ්ග, 
ජරඹ ඹට MAGURA II ේයොේඵ  ඹහතහ අඳ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ළඩිදියුණු 
කිරීභ දළනට කයින්ග ඳතී. යහඳෘතිේඹ්ග 
90%ක් හර්ථක ේර අ්ගකය ඇති අත්ය, 
ඳශමුඛ .සඳහදනඹ 2018 ළේත්ළේඵර් භ ශ්රී 
රංකහ නහක වමුඛදහ ේත් මුඛදහවරිනු රළේේ.  

Radar information 

Integration System 

“ේර්ඩහර්” ේත්ොයතුරු 
එක්රැසකිරීභ භ් ්ග ශ්රී 
රංකහ ුණ්ග ඳථඹ 
.රීක්ණඹ කිරීභ වහ 
ඳ ආධතිඹක් ළශසුේ ේකේර්. 
 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 10%ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Development of electrical 

power conversion, 

management and 

distribution system for 

medium range UAVs. 

ේභභ යහඳෘතිඹ භධය ඳයහ 
UAVs හි ිදයෘත්ඵර 
ේේප්රේණ ඳ ආධතිඹ 
ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 
ේඵ්ගධ ේසඳ. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 40%ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 

Collinear Antenna for 

Omni directional Radar 

Communication 

ේභභ යහඳෘතිඹ ෆභ 
දිලහකටභ ේේප්රේණඹ 
කයන ුණ්ග ිදුලි 
්ග.ේසඳදනඹ්ග වහ 
Collinear ඇ්ගටනහ 
.සඳහදනඹ කිරීභ වහ 
ේඵ්ගධ ේසඳ. 
ේඵ්ගධ ේසඳ. 

භසථ යහඳෘතිේඹ්ග 10%ක් ඳභණ 
අ්ගකය ඇති අත්ය, ත්දුයටත් ඳර්ේයණ 
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 
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ලයය 2016 ආරම්භ ේකරුණු වශ 2017 ලවරට අිඩච්ේේක වූ ලයළපති 

Activity/Project Introduction  

Current Status 

Development of a Solar 

Paint 

ේභභ ඳර්ේයණේය 
අයමුඛණ නුේය 
හේප්රදහ ක සර්ඹඹ ඳළනර 
.සඳහදනඹ ව සථහඳනඹ 
කිරීභ වහ ළඹ න 
පිරිළඹ රක්හ ග.ින්ග 
ඕනෆභ ඳෘසඨඹක් භත් 
රැදිඹ වළකි සර්ඹඹ ඳළනර 
.සඳහදනඹ කිරීභ ේසඳ. 
 

යහඳෘතිේඹ්ග 80% ප්රභහණඹක් .භකය ඇති 
අත්ය, එඹ 2018 ේඳඵයහරි දක්හ ඉදිරිඹට ේගන 
ඹහභට .ඹිනත්ඹ.  

Quad Copter Based 

LIDAR survey 

ුණ්ග ඡහඹහරඳ 
බහිත්ේඹ්ග ශ්රී රංකහේසඳ 
උ්ගනත්හංල සිතිඹේ 
.ර්භහණඹ කිරීභ ේභභ 
යහඳෘතිේය අයමුඛණ ේසඳ. 
 

යහඳෘතිේඹ්ග 25%ක් ඳභණ ප්රභහණඹක් .භකය 
ඇති අත්ය, ඳර්ේයණ කටයුතු ත්දුයටත් 
ේකේයින්ග ඳතී. 

Development of Anti - 

Befouling and Anti 

corrosive paint using Nano 

Technology 

ේභභ යහඳෘතිඹ භ් ්ග ශ්රී 
රංකහ සේ ආශීඹ මුඛහුදු 
තීයඹ ආශ්රිත් මුඛද්රජීවී 
ිේලේ අධයඹනඹ ේකොට 
භශ ඵළීමභ ව මුඛද්රජීවී්ග 
ේඵ වීභ ශක්න භතුපිට 
ආේේඳනඹක් නළේන  
ත්හක්ණඹ ේඹොදහග.ින්ග 
ේ ආශීඹ .සඳහදනඹ 
කිරීභට අේේක්හ ේකේර්. 
 

යහඳෘතිේඹ්ග 70%ක් ඳභණ ප්රභහණඹක් .භකය 
ඇති අත්ය, ඳර්ේයණ කටයුතු ත්දුයටත් 
ේකේයින්ග ඳතී. 

Total training simulator 

solutions for long/middle 

range weapon and close 

combat operations.  

ේභභ ඳර්ේයණ භ් ්ග 
දිුණජභළදිදුය ඳයහේය අි 
ව ආ්ගන ප්රවහය වහ 
අලය භහකෘත් 
ඳ ආධතිඹක් .ර්භහණඹ 
කිරීභ අේේක්හ ේකේර්.  
 

යහඳෘතිේඹ්ග 65%ක් ඳභණ ප්රභහණඹක් .භකය 
ඇති අත්ය, ඳර්ේයණ කටයුතු ත්දුයටත් 
ේකේයින්ග ඳතී. 

Customizable Fire Control 

Solution With Stabilize 

Platform 

බහිත්හ කය්ගනහේ  
අලයත්හඹට අනු 
ේනස කශවළකි අි 
වළසියවීේේ ඳ ආධතිඹක් 
.ර්භහණඹ කිරීභ. 
 

යහඳෘතිේඹ්ග 85%ක් ඳභණ ප්රභහණඹක් .භකය 
ඇති අත්ය, ඳර්ේයණ කටයුතු ත්දුයටත් 
ේකේයින්ග ඳතී. 

Guided Rocket and Missile 

System Development 

Project 

ේභභ යහඳෘතිේය අයමුඛණ 
නුේය ේයොකේ 
ත්හක්ණේය මුඛේ පිඹය 
ලේඹ්ග ේයොකේ 
ඳ ආධතී්ග .ර්භහණඹ 
කිරීේේ ත්හක්ණඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභඹ. 

ඳරීක්ණ කටයුතු ලි්ග ඳසු කුඩහ ින ර 
කිහිඳඹක් හර්ථක ේර අත්වදහ ඵළලීභ තුිබ්ග 
යහඳෘතිඹ .භකය ඇත්. 

Development of Hydrogen 

Fuel Cell for Quod 

Copters and UAVS 

.ඹමුඛ්ග යහිත් ුණ්ග 
ඹහනහ වහ ඒහේය ජී 
කහරඹ ඉවශ නළංිඹ වළකි 
අධිකහර්ඹක්භ, ළවළේලු, 
අධිධහරිත්හඹකි්ග යුත් 
කේ ඳතින ිදයෘත් ේක  
.ඳදවීභ ේභභ යහඳෘතිඹ 
භ් ්ග සිදුේකේර්.  

යහඳෘතිේඹ්ග 30%ක් ප්රභහණඹක් .භකය ඇති 
අත්ය, ඳර්ේයණ කටයුතු ත්දුයටත් සිදුේින්ග 
ඳතී. 
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ලයය 2015 ආරම්භ ේකරුණු වශ 2017 ලවරට ඉදිරියට ේගන ආ ලයළපති 

 

ActivityජProject Introduction Current Status 

Braille to Sinhala 

Converter 

අ්ගධ පු ආගර ්ග වහ 
ඳත්නු රඵන ිබහගඹ්ගහි 
ප්රතිපර ඳවසුේ්ග ව 
ඩහත් කහර්ඹක්භ 
රඵහේදන ඳරිගණක 
ඳ ආධතිඹක් .ර්භහණඹ කිරීභ 
ේභභ යහඳෘතිේය අයමුඛණ 
ේසඳ. 

ිදයහ ේභොඩියුරඹ යත්භරහන අ්ගධ ිදයහරඹ 
ේත් බහයදී ඇති අත්ය, යහඳෘතිේඹ්ග 95%ක් 
ඳභණ .භයක ඇත්. 
 

Development of virtual 

reality parachute jumper 

and skydiver training 

Simulator 
 

තෘිධ වමුඛදහේසඳ ඳළයෂුේ 
පුරුදු්ගන්ගේ  පුහුණු 
කටයුතු වහ පුහුණු 
ආකෘතිඹක් .ර්භහණඹ 
කිරීභ වයවහ 
උඳේ ආලකරු්ගට 
පුහුණු්ගන්ගේ  
ක්රිඹහකහයකේ .රීක්ණඹ 
කිරීභට වළකිේසඳ. 

යහඳෘතිේඹ්ග 95%ක් ඳභණ .භකය ඇති අත්ය, 
එඹ 2018 ේඳඵයහරි දක්හ ඉදිරිඹට ේගන ඹහභට 
.ඹිනත්ඹ. 

Under Water Acoustic 

Sensor Array (UASA) 

නහික අේසඳක්ණ 
ේභේවයුේ වහ උඳකහය 
න දිඹඹට ක්රිඹහකහයකේ 
.රීක්ණඹ කශවළකි 
උඳකයණඹ්ග ේසඳ.  

යහඳෘතිේය ඳශමුඛ පිඹය නුේය ලේද 
වුනනහගත් වළකි උඳකයණ ඹ්ගත .සඳහදනඹ 
කිරීභඹ. යහඳෘතිේඹ්ග 60%ක් ප්රභහණඹක් 
.භකය ඇත්. 

 

Armor Tank Simulator 

System Development 
 

යුධ ටළංකි 
ක්රිඹහකය්ගන්ගේ  
පුහුණු කිරීේ වහ යුධ 
ටළංකි භහකෘතිඹක් 
.ඳදවීභ ේභභ යහඳෘතිේය 
අයමුඛණ ේසඳ. 
 

්ගන ආධ යථඹක් .ර්භහණඹ කිරීභ, අලය 
කයන භෘදුකහංග ව ඹහ්ගතෘක අංග ළරසුභ 
ඇතුලු 70%ක් ප්රභහණඹක් .භහකය ඇත්. 

Brain controlled interfere 

for Artificail limb(BCI) 

ින.ස ේභොශේය ත්යංග 
භ් ්ග ඳහරනඹ ේකේයන 
කෘතිභ ඵහහුක් 
.ර්භහණඹ කිරීභ ේභභ 
යහඳෘතිඹ භ් ්ග සිදු 
ේකේර්. 
 

යහඳෘතිේඹ්ග 40%ක් ප්රභහණඹක් .භකය ඇති 
අත්ය, ඳර්ේයණ කටයුතු ත්දුයටත් සිදුකයින්ග 
ඳතී. 

Indoor positioning system ේභඹ ගෘවසථ 
වුනනහගළල ේේ ඳ ආධතිඹකි. 
 

යහඳෘතිේඹ්ග 15%ක් ප්රභහණඹක් .භකය ඇති 
අත්ය, ඳර්ේයණ කටයුතු ත්දුයටත් ේකේයින්ග 
ඳතී. 
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Design & Development 

of HF/VHF & UHF 

Radio Transceiver 

ේභභ ඳර්ේයණඹ තුිබ්ග 
්ග.ේසඳදනඹ වහ 
ආයක්කාත් ුණ්ග ිදුලි 
ඳ ආධතිඹක් ේ ආශීඹ ේර 
.සඳහදනඹ කිරීභට 
අේේක්හ ේකේර්. 

යහඳෘතිේඹ්ග 80%ක් ඳභණ .භකය ඇති අත්ය, 
ඳර්ේයණ කටයුතු ත්දුයටත් සිදු ේකේයින්ග 
ඳතී. 

Train Tracking System 
 

ශ්රී රංකහ දුේරිඹ ේේේය 
ප්රධහන ඳහරක භළදිරිඹ වයවහ 
GPS ත්හක්ණඹ ේඹොදහ 
ග.ින්ග දුේරිඹ ගභ්ග භහර්ග 
වුනනහේගන භගී්ග වට 
දුේරිඹ සථහන ව ේසඳරහ්ග 
පිිබඵ ේත්ොයතුරු රඵහදීේේ 
ඳ ආධතිඹක් .ර්භහණඹ කිරීභ 
ේභභ යහඳෘතිඹ භ් ්ග 
අේේක්හ ේකේර්. ේභහි 
අත්වදහ ඵළලීේ කටයුතු 
ේකේයින්ග ඳතින අත්ය, ශ්රී 
රංකහ දුේරිඹ ේේඹ තු 
ප්රතිඳහදන භත් ඳදනේ ේභභ 
ඳ ආධතිඹ ක්රිඹහත්භක 
කයවීභ සිදු ේකේයනු ඇත්.  

ේභභ යහඳෘතිඹ .භකය ඇත්. ේභභ ඳ ආධතිඹ 
සථහඳනඹ කිරීභ වහ දුේරිඹ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 
භඟ  විසුභ අත්්ග කිරීභ වහ අලය 
කටයුතු සිදු ේින්ග ඳතී. 

 

3.3 ගෆටළු වශ අභිේයෝග  

ආරක්ක මවහථළන රිවහථළපන ලයළපතිය 

සිිලිේ ඉදිකිරීභ, ේඳොදු ප්රේ ආලර ට ේ ඇතිරීභ, නහන කහභයජළසිකිලි ඹනහදිේය ට ේ ඇතිරීභ හි උඳහංග 

ිකිරීභ ව යටහ හිත් දළභඹ වර ඹනහදී ප්රධහන ේට්ගඩර් පිරිනළීමේේදී ඇතිව ගළටු  ේවේතුේ්ග 

ඹහ්ගතෘක, ඉංජිේ්ගරු, ජරනර වහ ේත්ොයතුරු ත්හක්ණ කටයුතු ර ප්රගතිඹ අඩහරවීභ ේවේතුේ්ග එහි 

සථහනගත්වීේේ කටයුතු ත් දුයටත් ප්රභහද න අත්ය  අතිේර්ක ළඹ ඵයක්ද ඳළටවී ඇත්.  

උපළයමළයයගික ආරක්ක ව්නිේේකන ජළ ලයළපතිය 

සඹං ආධහරිත් ්ග.ේසඳදන කුු ණු ඉදිකිරිභ වහ ප්රභහණත් ඉඩේ රඵහ ගළල ේේ දී ඳළන නළුණණු ගළටු  

ේවේතුේ්ග ේට්ගඩර් ක්රිඹහලිඹ ප්රභහද ිඹ. රංසුකරු්ග  ේඵොේව ේදනහ අේපූර්ණ රංසු ඉදිරිඳත් කය ඇති 

ේව ්ග ක්ෂුද්ර ත්යංග ුණ්ගිදුලි වහ ේට්ගඩර් නළත් කළවීභට සිදුිඹ. සඹං ආධහරිත් ්ග.ේසඳදන 

කුු ණු එේකොරව (11) ඉදිකිරීභ .භ කිරීේභ්ග අනතුරු ඉතිරි ිදුලි ජනක ඹ්ගත ේදොරව (12) ි කිරීභට 

අේේක්කාත්ඹ.  

පයයේලන ශළ වංලයයනන මනයවහථළනය 

ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන භධයසථහනඹ ඳර්ේයණ ක්ේේත 15ක් ේත් අධහනඹ ේඹොමුඛකය ඇති නමුඛත් 

ඳතින ේගොඩනළ වලි ර සීභහහිත් ඉඩකේඩහි ක්රිඹහකහරී ඳතිනුේය අංල කිහිඳඹක් ඳභණි. එේභ්ගභ 

ිදයහත්භක ඳවසුකේ ේනොභළතිවීභ වහ ේනත් ේගොඩනළ වලි ආශ්රිත් අලයත්හඹ්ග භත් ඳර්ේයණ 

ක්රිඹහකහයකේ සිදුකිරීභ ඉත්හ ගළටු කහරී වී ඇත්.   

ේභභ භධයසථහනඹ ිසි්ග අි ව යුධ ආශ්රිත් .ඳළයුේ වහ අලය ද්රය ිනරදී ගළල ේේදී .ඹිනත් 

ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කයින්ග ආයක්ක අභහත්යහංලේය අනුභළතිඹ ඹටේත් ලිඹහඳදිංචිවී ඇති ේ ආශීඹ 

ළඳයුේකරැ්ගේග්ග ිනරදී ගළල භ සිදු කය . එේවත් ේඵොේව  අසථහරදී අධිත්හක්ණික යුධ උඳකයණ 

ේනොභළති වීභ ේව  ඒ පිශඵ ේනොදළනුත් බහඹ භත් රංසුකරැ්ග එළ. ේට්ගඩර් වහ රංසු ඉදිරිඳත් 

කිරීභ සිදු ේනොේසඳ. අදහශ උඳකයණ ිේ ආශීඹ ළඳයුේකරැ්ගේග්ග ෘජුභ ිනරදී ගත් වළකිනේ එභ 

ක්රිඹහලිඹ ේසඳගත් ේභ්ගභ පිරිභළසුේදහඹක ද ේසඳ. 

 

 

 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  15 
 

3.4 අනළගත් අේේක්ළල්  

ආරක්ක මුවහථළන රිවහථළපන ලයළපතිය 

 ශ්රි රංකහ යුද වමුඛදහ මූරසථනඹ වහ ේගොඩනළ වලි අංක 06 ව  07 .භ කිරීභ 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහල  කහර්ඹහරඹ වහ ේගොඩනළ වලි අංක 08 .භ කිරීභ 

 ්ග.ේසඳදන ේගොඩනළ වේර ව ංඥහ කුු ණ (ේඳොදු ඳවසුකේ) .භ කිරීභ 

 ආයක්ක ේගොඩනළ වේර .භ කිරිභ (ේඳොදු ඳවසුකේ) 

 වමුඛදහ මුඛරසථහනඹ ජආයක්ක අභහත්යංලඹ වහ අේනකුත් ඉදිකිරීේ කටයුතුරට අහියඹක්  

             ේනොන ඳරිදි භහර්ග ඳ ආධතිඹක් ඉදිකිරීභ 

 ජර ේඳොේඳහගහයඹ ව ප්රධහන ජර ළඳයුේ ඒකකඹ .භ කිරීභ (ේඳොදු ඳවසුකේ) 

 ේසු .රඹ්ග 2000කට ත්හකහලීක නහත්ළ්ග -කි්ගනේදණිඹ 

 භර අඳවන ඳ ආධතිඹ .භ කිරීභ (ේඳොදු ඳවසුකේ) 

උපළයමළයයගික ආරක්ක  ව්නිේේකන ජළ ලයළපතිය 

 2018 ර්ඹ තුශ කුු ණු 11 ක් ඉදිකිරීභ, ක්ෂුද්ර ත්යංග ුණ්ග ිදුලි ඵත්හ ව ජහර කශභණහකයන 

ඳ ආධතිඹක් සථහඳනඹ කිරීභ .භ කිරීභට අේේක්කාත් අත්ය ජහරඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ අනහගත් අලයත්හ 

භහේර චනඹ කිරීභට ඳ ආධතී්ගේ  ප්රගතිඹ ඳරීක්හ කය ඇත්. 

පයයේලන ශළ වංලයයනන මනයවහථළනය 

 ඳතින සීභහහිත් ඉඩකේඩහි ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන භධයසථහනඹ ඹටේත් ඇති සිඹලු ඳර්ේයණ 

අංලඹ්ග පූර්ණ ලේඹ්ග ක්රිඹහත්භක කයවීභ වහ ිදයහත්භක යහඹනහගහය ඳවසුකේ ව අේනකුත් 

නහත්ළ්ග ඳවසුකේ ළඩිදියුණු කිරීභට ළරසුේ කිරීභ. 

 Simulators වහ ේනත් යුධභඹ ත්හක්ණික ේභරේ .ඳදවීේේදී අත්යලය න ිලහර ඉඩඳවසුකේ හිත් 

අංගනඹක් (Hanger) ඉදිකිරීභට අනුභළතිඹ රළීය ඇති අත්ය, 2018 ර්ේය ඳශමුඛන කහර්තුේසඳදී .භ 

කිරීභට .ඹිනත්ඹ.    

 හර්ථක යහඳෘතී්ග .භ කයන ඳර්ේයණ .රධහරී්ග ේනුේ්ග යහඳෘති අහනේය ඳර්ේයණ දීභනහ 

රඵහදීභ වහ අලය අනුභළතිඹ රඵහගළල භට අලය කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 තෘිධ වමුඛදහ්ග වහ ආයක්හ භඵ්ගධ ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන ක්රිඹහකහයකේ කයේගන ඹහභ තුිබ්ග 

ජහතික ආයක්හ වහ පරදහයී උඳහඹභහර්ග ව ප්රතිඳත්ති ළකසීභ වහ ජහතික භේටේේ ේසඳදිකහක් 

.ර්භහණඹ කිරීභ ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන භධයසථහනේය ප්රධහන අයමුඛණ ේසඳ. එඵළි්ග ආයක්ක 

අභහත්යහංලඹ ඹටේත් සහධීන ආඹත්නඹක් ලේඹ්ග ඳතින ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන භධයසථහනඹ 

ේනුට ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන අධිකහරිඹක් පිහිටුවීභ වහ ේගන ඇති ක්රිඹහභහර්ග කඩිනේ කිරීභ වහ 

අලය අනුභළතිඹ 2018 ර්ේයදී රඵහගළල භට අේේක්හ ේකේර්. 

 භසථ ඳර්ේයණ ක්රිඹහලිඹ්ගහි කහර්ඹක්භත්හ ර්ධනඹ කිරීභ වහ අධි ත්හක්ණික යුධභඹ 

උඳකයණ ෘජුභ ිේ ආශීඹ ළඳයුේ කරු්ගේග්ග ිනරදී ගළල භට අලය සුදුසු ප්රේඳහදන 

භහර්ේග ඳේ ආලන වහ ිේලේ අනුභළතිඹ රඵහ ගළල භට අේේක්හ ේකේර්.  
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4. පළයයලිේම්්තුම ශළ සිිඩේ කටයුතුම අංය 
 

4.1 වමළේෝචනය 

අභහත්යහංලේය කහර්ඹබහර්ඹඹ්ග ේඵ්ගධේඹ්ග ඳහර්ලිේේ්ගතුට හර්ත්හ කිරීභට අදහශ යහජකහරි සිදු 

ේකේයනුේය ඳහර්ලිේේ්ගතු කටයුතු අංලඹ භ් .. එේභ්ගභ තෘිධ වමුඛදහ ව අභහත්යහංලඹ ඹටේත් න 

අේනකුත් ආඹත්නඹ්ගට අදහශ ඉඩේ ේඵ්ගධ කටයුතු , ඉඩේ අත්කයගළල ේ රට අදහශ භවජන ඉේලීේ වහ 

දුක්ගළනිලි පිිබඵ කටයුතු ද ේභභ අංලඹ භ් ්ග සිදු කයනු රඵ . ඊට අභත්ය, තෘිධ වමුඛදහ්ග ව සිිේ 

ආයක්ක ඵරකහඹ වහ .ර ඇුනේ වහ ේයදිපිිබ ද්රය ළඳයීභට අදහශ කර්භහ්ගත් වහ හණිජ කටයුතු 

අභහත්යහංලේය ේ ආශීඹ ළඳයුේකරු්ගේග්ග ේයදිපිිබ ිනරදී ගළල ේේ ළඩ පිිබේර භඟ ේඵ්ගධවී ක්රිඹහ 

කිරීභද ේභභ අංලඹ තු කහර්ඹඹකි. 

4.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය  

 ඉඩම් රළජකළරි 

ඉඩේ වහ ඳහර්ලිේේ්ගතු ප්රතිංසකයණ අභහත්යහංලඹ, ඉඩේ ේකොභහරිස ජනයහේ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, න 

ංයක්ණ ේඳොර්ත්ේේ්ගතු, ප්රහේ ආශීඹ ේේකේ කහර්ඹහර, ඳශහත් ඳහරන ආඹත්න ආදී ආඹත්න භඟ 

ේඵ්ගධීකයණඹ වී තෘිධ වමුඛදහේසඳ ව අභහත්යහංලේය ඳරිවයණඹ වහ අලය ඉඩේ ඳයහ ගළල ේේ වහ 

අත්කය ගළල ේේ කටයුතු කිරීභ ේභභ අංලේඹ්ග සිදු කයනු රඵන ප්රධහන කහර්ඹඹ්ග අත්ය ේසඳ. ඊට අදහශ 2017 

ර්ේයදී ඳවත් කහර්ඹබහර්ඹඹ්ග ඉටු කයන රදී.  

 තෘිධ වමුඛදහ භ් ්ග ඉඩේ ඳයහගළල ේේජඅත්කය ගළල ේේ අඹදුේඳත් රඵහගළල භ. 

 ප්රහේ ආශීඹ ේේකේරු්ග ව ඉඩේ හිිනකහරිත්ඹ ඳළරී ඇති ේනත් ආඹත්න භ් ්ග .ර්ේ ආල ව 

.රීක්ණ රඵහ ගළල භ. 

 අලය සිඹලු ලිඹකිඹිලි හිත් ඉඩේ අත්කය ගළල ේේජඳයහ ගළල ේේ ඉේලීේ ඉඩේ වහ ඳහර්ලිේේ්ගතු 

ප්රතිංසකයණ අභහත්යහංලේය ේේකේ ේත් ේව  ඉඩේ ේකොභහරිස ජනයහේ ේත් ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 ඉඩේර හිිනකහරිත්ඹ අි.ලසචිත් අසථහරදී ක්ේේත ඳරීක්ණ සිදු කිරීභ. 

 ඉඩේ භළල ේ කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ, ඉඩේ වහ ත්ක්ේේරු හර්ත්හ රඵහගළල ේේ කටයුතු 

ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 අත්කය ගනු රඵන ඉඩේ ේනුේ්ග ්ගදි ේගවීභ වහ අයමුඛදේ ේ්ගකය ගළල භට ේව  ඉඩේ වහ 

ඳහර්ලිේේ්ගතු ප්රතිංසකයණ අභහත්යහංලේය හමූහික ප්රතිඳහදන භ් ්ග අයමුඛදේ ළඹ කිරීභට භවහ 

බහ්ඩඩහගහයේය අනුභළතිඹ රඵහගළල භ.  

 ිේලේකාත් අසථහරදී ඉඩේ අත්කය ගළල භ වහ අභහත්ය භ්ඩඩර අනුභළතිඹ රඵහගළල භ. 

ඊට අභත්ය, ජනේකොටස අත්ය ංහිඳිඹහ ව නළත් ඳදිංචි කිරීේේ කටයුතුරට වහඹ දළක්වීේේ යජේය ළඩ 

පිිබේරට වහඹ දළක්වීභක් ලේඹ්ග ේභභ අංලඹ තෘිධ වමුඛදහ භඟ එක් තෘිධ වමුඛදහ ුකක්ති ිදින ඉඩේලි්ග 

.දවස කශවළකි ඉඩේ වුනනහේගන ඒහ .දවස කය බහයදීභත්, අලය වමුඛදහ කවුරු ප්රතිසථහනගත් කිරීභට 

වහඹවීභටත් කටයුතු ේඳහදනඹ කයනු රඵ . 

2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දින කක්ලළ උතුමරු ශළ නෆේගන පර පෂළ්තල ඉඩම් නිකශවහ කිරීේම් රගිය 
 

පෂළත් යුධ න ශමුකළල නළිඩක ශමුකළල ගුල් ශමුකළල එකතුමල මුළු 

එකතුමල යජේය 
ඉඩේ 

ේඳෞ ආ. 
ඉඩේ 

යජේය 
ඉඩේ 

ේඳෞ ආ
ඉඩේ 

යජේය 
ඉඩේ 

ේඳෞ ආ
ඉඩේ 

යජේය 
ඉඩේ 

ේඳෞ ආ. 
ඉඩේ 

උතුමර 3,919.88 740.61 77.00 1.24 3.96 68.65 4,000.84 810.50 4,811.34 

නෆේගන පර 296.35 24.52 0.00 1.13 20.83 6.42 317.18 32.07 349.25 

එකතුමල 4,216.23 765.13 77.00 2.37 24.79 75.07 4,318.02 842.57 5,160.59 
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 පළයයලිේම්්තුමලට ලළයයත්ළ කිරීමට අකළෂ රළජකළරී 

පළයයලිේම්්තුම ම්ත්රීලරු ිඩසි් ලළචික ළිගැතුමරු අේේක්ළේල් නඟබද බන රහන වතශළ ළිගැතුමරු වෆපීමම. 

අභහත්යහංලඹට අඹත් අංල වහ ආඹත්න භඟ ේඵ්ගධීකයණඹ කයින්ග ඳහර්ලිේේ්ගතු ප්රලසන 33 ක් වහ ේභභ 

කහරසීභහ තුශදී මත බහහ්ගේග්ග පිිබතුරු කස කය .ඹිනත් ේසඳරහට ඳහර්ලිේේ්ගතුට ඉදිරිඳත් කය 

ඇත්. 

 මශජන ේප්තවම් කළරක වභළල 

තෘිධ  වමුඛදහ  ඇතුු   ේභභ  අභහත්යහංලඹ ඹටත්ට  අඹත්  ආඹත්න  ේඵ්ගධ  භවජනඹහ ිසි්ග  

ඳහර්ලිේේ්ගතුේසඳ  භවජන ේඳත්ේ කහයක බහට ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ේඳත්ේ වහ අලය ිසත්ය අදහශ 

අංලජ ආඹත්නලි්ග රඵහ  ේගන  පිිබතුරු කස ේකොට භවජන ේඳත්ේ කහයක බහ ේත් ේඹොමුඛ  කයනු 

රළේේ.  2017 ේර්දී  ේභභ  අංලඹ  භ් ්ග  ෘජු  භවජන ේඳත්ේ කහයක බහට ේඳත්ේ අටක් (13) 

වහ පිිබතුරු ඹහ ඇති අත්ය, අදහශ අේනකුත් ේඳත්ේ වහ අභහත්යහංලේය අදහශ අේනකුත් අංලලි්ග 

පිිබතුරු ඹළවීභ පිණි එභ අංලරට ේඹොමුඛ කය ඇත්. 

ේභභ ේඳත්ේ ේඵ්ගධේඹ්ග භවජන ේඳත්ේ කහයක බහ අසථහරදී ඳළළත්ව  ේඳත්ේ ිබහග වහ 

අදහශ .රධහරී්ග වබහගී කයින්ග වහ අලය ේත්ොයතුරු වහ කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීභට ළශළසවීභත් කහයක  

බහ  ිසි්ග රඵහේදන රළබූ තීයණ ක්රිඹහත්භක කිරීභ ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභත් සිදුකය ඇත්. 

 ආංශික අධීක්න කමිටු රැවහමම්. (Sectoral Oversight Committees) 

ආයක්ක අභහත්යහංලඹට අදහශ අංශික අධීක්ණ කිනටු ඳහර්ලිේේ්ගතුේසඳදී ඳත්න අසථහරදී අදහශ 

.රධහරී්ග ඊට වබහගී කයන රදී. අලය ේත්ොයතුරු වහ හර්ත්හද ඉදිරිඳත් කය ඇත්. ඊට අභත්ය අේනකුත් 

අභහත්යහංලර ආංශික අධීක්ණ කිනටු  වහ කළවීේ කශ අසථහ්ගහි අදහශ .රධහරී්ග වබහ ව කයන 

රද අත්ය, ඒහ  වහ  අලය ේත්ොයතුරු වහ හර්ත්හ .ඹිනත් ඳරිදි ඹන රදී. 

 පළයයලිේම්්තුමල කේත්බන අලවහථළලදී වහථළලර නිේයෝග යටේ්ත අවන රහන ශළ ගරු අග්රළමළත්යතුමමළේග් 

පළයයලිේම්්තුමේේදී අවන රහන 

භහේර චිත් කහරසීභහ තුශ ඳහර්ලිේේ්ගතු කේත්ඵන අසථහරදී අන රද  ප්රලසන 05 ක් වහ ව සථහය 

.ේඹ ග ඹටේත් ේභභ අභහත්යහංලේය ිඹ ඳථඹට අදහශ අන රද ප්රලසන 08 ක් වහ පිිබතුරු ඳඹහ ඇත්. 

 අමළත්ය මණ්ඩ වංේධ  වකවහ කිරීම ශළ අමළත්ය මණ්ඩ වංේධ  වතශළ නිරීක්න බළදීම. 

ේභභ අංලේය ිඹ ඳථඹට අදහශ අභහත්ය භ්ඩඩර ංේ ආල 03 ක් කස කය අභහත්ය භ්ඩඩර අනුභළතිඹ වහ 

ඉදිරිඳත් කය ඇත්. එේේභ, ආයක්ක අභහත්යහංලේය ිඹ ඳථඹට අදහශ අභහත්ය භ්ඩඩර ංේ ආල 36 ක් 

ේඵ්ගධේඹ්ග ආයක්ක අභහත්යතුභහේ  .රීක්ණ කස කය ඹන රදී. 

 ත්රිිඩන ශමුකළල් ශළ සිිඩේ ආරක්ක ේකපළයයත්ේම්්තුමල වතශළ නි ඇඳුම් වශ ේරදිළිගැ ්රලය වෆපීමම - 

DTAC 

තෘිධ වමුඛදහ වහ සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු වහ ේයදිපිිබ ද්රය ේ ආශීඹ ලේඹ්ග ිනරදී ගළල ේේ ළඩ 

පිිබේර ඹටේත් ළඳයීභට අදහශ කටයුතු කර්භහ්ගත් වහ හණිජ කටයුතු පිිබඵ අභහත්යහංලඹ භඟ 

ේඵ්ගධීකයණඹ වී සිදු කයන රදී. 2017  ර්ඹ වහ අලය ේයදිපිිබ අදහශ .සඳහදන ආඹත්න ේති්ග ිනරදී 

ගළල භ වහ රු. 1,887,880,500.00 (රුපිඹේ එක් ිමලිඹන අටසිඹ අසවත් ිනලිඹන අටසිඹ අසදවස ඳ්ගසිඹ ) 

ක මුඛදරක් ව ඊට අදහශ එකතු කශ අඟඹ භත් ඵදු (VAT) මුඛදර ඒ වහ ළඹ කිරීභටත්  ේට්ගඩර් කිරීභට 

අභහත්ය භ්ඩඩර අනුභළතිඹ රළීය ඇත්. 

 මශජන ඉේලීම් වශ දුක්ගෆනිඩලි ළිගැබත කටයුතුම 

භවජනත්හ ිසි්ග ේභභ අභහත්යහංලඹට  ෘජුභ  එන  රඵන  ව  ජනහධිඳති  කහර්ඹහරඹ,   අ්හභහත්ය   

කහර්ඹහරඹ, පුනරුත්ථහඳන වහ නළත් ඳදිංචි කිරීේේ අභහත්යහංලඹ ව  ේනත් යහජය ආඹත්න භ් ්ග ේඹොමුඛ 

කයනු රඵන ඉේලීේ වහ දුක් ගළනිලි ේඵ්ගධ වන ළශසීභටත්, ඒ පිිබඵ හර්ත්හ ජ පිිබතුරු ඹළවීභටත් 

අලය ක්රිඹහභහර්ග ේගන ඇත්. 2017 ජනහරි භ සිට ේදළේඵර් භ 31 දක්හ කහරඹ තුශ භවජන ඉේලීේ වහ 

දුක් ගළනිලි 135 ක් ේභභ අංලඹට රළීය ඇත්. 
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4.3 අනළගත් අේේක්ළ 

 උතුරු නළේගනහිය ප්රේ ආලේය තෘිධ වමුඛදහ ිසි්ග ඳරිවයණඹ කයනු රඵන  ඉඩේ ලි්ග  වළකි  උඳරිභ 

ේඳෞ ආගලික ඉඩේ ප්රභහණඹක් .දවස කය ල ත්යහනුකර හිිනකරු්ග ේත් රඵහ දීභ වහ අලය කටයුතු 

කිරීභට අේේක්කාත්ඹ.ඒ වහ දළනට කස කය ඇති ඉඩේ .දවස කිරීේේ ළශළසභ ඳවත් ව්ග ඳරිදි 

ේසඳ.ේභඹ කහලීන භතුන අලයත්හඹ්ගේ  ප්රමුඛ ත්හ්ග භත් ංේල ධනඹ වීභට ඉඩ ඇත්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පෂළත් 
 

දිවහත්රික්කය 
 

නිකශවහ කිරීමට ේයෝජිත් ඉඩම් රමළනය (අක්කර) 

යජේය ඉඩේ ේඳෞ ආගලික ඉඩේ 

උතුමර ඹහඳනඹ 227.82 2.50 

කිලිේනොච්චි 40.44 5.50 

මුඛරතිසඳ 43.93 102.47 

භ්ගනහයභ - - 

සඳ.ඹහ - 2.50 

  එකතුමල 312.19 112.97 

නෆේගන පර අේඳහය 0.00 - 

භඩකරපු 6.79 44.50 

තෘකුණහභරඹ 0.00 3.00 

  එකතුමල 6.79 47.50 

  මුළු එකතුමල 318.98 160.47 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  19 
 

5. පරිපළන අංය 

5.1 වමළේෝචනය 

පිරිස ඳරිඳහරනඹ, භහන ේඳත් ංර්ධනඹ, ආඹත්.ක කටයුතු, නඩත්තු වහ යණිරු සුබහධනඹ ඳරිඳහරන 

අංලඹ ගකීේ දයණ ප්රධහන ක්ේේතඹ්ග ේසඳ. 

 ළිරිවහ පරිපළන වම්බ්න කටයුතුම 
 

ආයක්ක අභහත්යහංලඹ වහ ඹටේත් ව ආඹත්න න යහජය ණි ආධි ේේේය, ඒකහඵ ආධ ේේහ බහහ පුහුණු 

ආඹත්නඹ, ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන භධයසථහනඹ, ජහතික ආයක්ක අධයඹන ආඹත්නඹ, ඹන ආඹත්න ර 

සිිේ .රධහරී්ග ඵහ ගළල ේ, උස කිරීේ, සථහන භහරු කිරීේ ඇතුශත් සිඹු භ ේඳෞ ආගලික ලිපිේගොනු 

නඩත්තු වහ ඊට අනුහං වක ආඹත්.ක කටයුතු. 

 මළනල වම්ප්ත වංලයයනනය 

ේ ආශීඹ වහ ිේ ආශීඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ්ගට .රධහරී්ග වබහගී කයවීභ වහ කහර්ිනක වහ ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹත්න 

ර අබයහරහන්්ග වහ පුහුණු අසථහ රඵහදීභ. 
 

 ආයත්නික කටයුතුම (අේනකු්ත ේකපළයයත්ේම්්තුමල) 

යුධ, ුණ්ග වහ නහික ඹන ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුර ේේඹ කයන සිඹු භ භහ්ඩඩලික වහ භහ්ඩඩලික ේනොන 

.රධහරී්ග ේඵ්ගධ ආඹත්.ක කටයුතු. (ේඳෞ ආගලික ලිපිේගොනු නඩත්තු වළය) 

 නඩ්තතුම කටයුතුම සිදු කිරීම 

ආයක්ක අභහත්යහංලඹ වහ ඹටේත් ව ආඹත්න න භහධය ේක්්ගද්රඹ, ජහතික ආයක්ක අධයන ආඹත්නඹ, යහජය 

ණි ආධි ේේඹ, ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහල  කහර්ඹහරඹ, ඹන ආඹත්න ර නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 රනිඩරු සුභවළනනය 

රනිඩරුල් වතශළ නිලළව බළදීම. 

 යජේය අයමුඛදලි්ග රඵහේදන ත්ිරු ංහි අර්ධ .හ යහඳෘතිඹ. 

 අපි ේනුේ්ග අපි අයමුඛදලි්ග රඵහේදන අර්ධ .හ ආධහය වහ පූර්ණ .හ රඵහදීභ. 
 

රනිඩරුල් වම්බ්නේය් වූ ේලන්ත සුභවළනන කටයුතුම. 

 ිනහිුන ේත් භළදුය යහඳෘතිඹ  

 ඉඳේර ගභ යණජඹපුය .හ යහඳෘතිඹ 

5.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

 පළන අංය  

 Progress of the Administrative matters relating to personnel 

ලගකීම ක්රියළකළරකම් කළයයය වළනනය 

 
 
 

ඵකළයිත්ළලය ලෆඩි දියුණු 

කිරීම 

ඳරිගණක භහර්ගේඹ්ග කහර්ඹක්භ ලිපි 
ේඵදහ වළරිභ. 

 රළේඵන ඹ
න 

ලි.ඳ.ත්ළ. 9,800 10,
600 

අති්ග 34,200 33,
760 

ත්ළඳළේ 24,000 25,
800 

පු ආගලික ේත්ොයතුරු ඹහත්කහලීන 
ඳත්හේගන ඹහභ 

ේපූර්ණ කයන රද 
ේත්ොයතුරු ඇතුශත් ලිපිේගොනු 
- 300 

අප්රභහදී ේගවීේ පිඹවීභ - ිමේඳත් ඳරිඳහරන අංලඹ 
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 “අළි ේලබදේල් අළි” රනිඩරු නිලළව ලයළපති අංය 
 

2008 අංක 06 දයණ “අපි ේනුේ්ග අපි” අයමුඛදර ඳනත් ඹටේත් සථහපිත් “අපි ේනුේ්ග අපි” අයමුඛදේ 

ප්රතිඳහදන ේඹොදහ ග.ින්ග ්ගන ආධ වමුඛදහ හභහජිකඹ්ගේ  .හ අලයත්හ පුයහලීභට සුබහධන ළඩටව්ග 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ මූලික ලේඹ්ග ේභභ අංලඹ ඹටේත් සිදුේසඳ. 

යණිරු්ග වහ .හ ප්රතිරහබ රඵහ ේදනු රඵන මූලික ක්රභේසඳද ේදකකි. 

 ේපූර්ණ .හ ඉදිකය ප්රධහනඹ කිරීභ. 

 අඩක් .භකශ .හ ේපූර්ණ කිරීභ වහ මූරයහධහය පිරිනළීමභ. 
 

 2017 ලයයේලදී ක්රියළ්තමක කිරීමට වෆසුම් කරන ක ලයළපති  

ලයළපති එක් නිලවක් වකශළ ලෆය 

කිරීමට අේේක්ෂිත් 

මුක (රු.මි.) 

ඉක්කගත් 

රිළීන් ගනන 
ලෆයලන ළිරිලෆය 

(රු.මි.) 

1) වම්පයයන නිලළව 

ලයළපතිය 
2) අයයන නිලළව ලයළපතිය 

රු.1.5 
රු.0.75 

50 
100 

75 
75 

එකතුමල - 150 150 
 

 2017.01.01 සිට 2017.12.31 කක්ලළ ක්රියළ්තමක කෂ ලයළපතතී් ප රගිය 

ශමුකළල වම්පයයන නිලළව ඉදිකර රනළනය කෂ 

වංඛයළල 
අයයන නිලළව වම්පයයන කිරීම 

වතශළ මයළනළර ළිරිනෆම 

වංඛයළල 

එකතුමල 

යුන ශමුකළල 1අදිඹය 10 61 97 
2 අදිඹය 26 

නළිඩක ශමුකළල 1අදිඹය 7 27 44 
2 අදිඹය 10 

ගුල් ශමුකළල 1අදිඹය 6 12 18 
2 අදිඹය - 

 59 100 159 
 

අනුභළතිඹ රඵහ දීභ. 4200 

 
 
 
නිලෆරදි තීරන වතශළ 

ේත්ොරතුමරු කෂමනළකරන 

පධ නතී් වකවහ කිරීම ශළ 

යළල්තකළලීන කිරීම 

1. භහන ේඳත් කශභනහකයණ ඳ ආධතිඹ  

 න ඳත්වීේ රඵහ දීේ 26 

 ිශ්රහභ ගළ්ගවීේ 05 

 උස කිරීේ 10 

 ළටුේ ර්ධක රඵහදීේ 292 
2. හවන කශභනහකයණ ඳ ආධතිඹ 
හවන අත්ඳත් කය ගළල භ, අු ත්ළඩිඹහ, 
ිකිණීේ, කුලිඹට ගළල ේ, 

හවන අු ත්ළඩිඹහ්ග - 100 
අු ති්ග ේග්ගන රද හවන 

- 04 
ේනත් ආඹත්න ේත් රඵහ දී 

ඇති හවන - 02 

මළනල වම්ප්ත, කෆබදම ශළ 

ශෆකියළල්ේග් ේපෝනය 

කිරීම 

පුහුණු ළඩටව්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ 
ඳවසුකේ ළරසීභ 

ළඩටවන වබහගීත්
ඹ 

ළඩමුඛු  ංිධහනඹ 04 300 

සුබහධන ක්රිඹහකහයකේ ංිධහනඹ 05 600 

අබයහරහන් පුහුණු්ගන්ග ේත් භහ 
06ක පුහුණු රඵහදිභ. 

52 

ේ ආශීඹ ිේ ආශීඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ වහ 
වබහ ව වීභ 

ේ ආශීඹ ිේ ආශීඹ 

  20 52 
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 ව්නධ න ශමුකළ සුභවළනන අංය 

ේභභ අංලඹ භ් ්ග ඉටුකයනු රඵන කහර්ඹබහර්ඹඹ්ග ඳවත් ඳරිදි ේසඳ. 
 

 යණිරු්ගට .හ ඉදිකය ගළල භ වහ ඉඩේ ේකොටස රඵහදීභ. 

 යණිරු්ග ඳදිංචි යජේය ව භවළලි ඉඩේ වහ දීර්ඝකහලීන ඵදු ඵරඳත රඵහදීභට .ර්ේ ආල 

රඵහදීභ. 

 යණිරු්ගේ  අඩක් .භකයන රද .හ ේපූර්ණ කය ගළල භ වහ මූරයහධහය රඵහදීභ. 

 ඳසළ. ය ශියත්ඹ භත් යණිරු දරු්ගට ශියහධහය රඵහදීභ.  

 යණිරු්ගේ  දරු්ග යජේය ඳහේරට ඇතුශත් කිරීභට ඳවසුකේ ළරසීභ. 

 යණිරු කහරතඹ්ග වට යහජය ේේේය සථහන භහරු රඵහගළල භට ඳවසුකේ ළරසීභ. 

 යණිරු්ග ේනුේ්ග ිිධ සුබහධන ළඩටව්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 
 

2017 ලයයේල රගිය 

 රනිඩරුල්ට නිලළව ඉදිකරගෆී ම වතශළ රජේල ඉඩම් බළදීේම් ලයළපතිය. 
 

දිවහත්රික්කය රළේධ ශීය ේේකම් 

ේකොට්ඨළවය 
ේබකළදී ඇි ඉඩම් ේකොටවහ ගනන එකතුමල 

යුන 

ශමුකළල 
නළිඩක 

ශමුකළල 
ගුල් 

ශමුකළල 
ේපොලිවහ 

ේව ලය 
සිිඩේ 

ආරක්ක 

ේව ලය 

කුරුනග ගේගමුඛ  
(ඳශමුඛ අදිඹය) 

22 10 02 03 05 42 

කුරුනග යසනහඹකපුය 22 01 03 03 - 29 

අබදරළනපුර ගේනෆ 34 - 02 - 05 41 

එකතුමල 78 11 07 06 10 112 

 ජළික ආරක්ක අරමුකේේ රිපළකන මත් 5 ලවර ශිය්තලය වම්ත රනිඩරු කරුල්ට ශියළනළර බළදීේම් 

ලයළපතිය 
 

ශියළනළර ෆබ රනිඩරු කරුල් ගනන එකතුමල 

යුන ශමුකළල නළිඩක ශමුකළල ගුල් ශමුකළල ේපොලිවහ ේව ලය 

38 08 03 28 78 
 

 ජළික ආරක්ක අරමුකේේ රිපළකන මත් රනිඩරුල්ට නිලළව ඉදිකරගෆී ම වතශළ මයළනළර බළදීේම් 

ලයළපතිය 
 

2017 ර්ේය සිසඳළ. කහර්තුේසඳදී ආයේබ කයන රද ේභභ යහඳෘතිඹ ඹටේත් ේමුඛ  ඳරීක්ණ ඳත්හ 

මූරයහධහය රඵහදීභට සුදුසු යණිරු්ග 145 ක් ේත් යහ ගළල ේේ කටයුතු අ්ග වී ඇත්. 
 

 රනිඩරු රියේ වහටළයය පවහලෆනි අදියේයය අලව් ජයග්රළශකයි් 35 ේකනළ ශට ඉඩම් ශළ නිලළව බළදීම 
 

ේභභ යහඳෘතිඹ ඹටේත් අ්ග ජඹ්හවක ්ග 35 ේදනහ අතුරි්ග ඳදිංචිඹට ඉඩේ ේකොටස ේනොභළති 

ජඹ්හවක ්ග 15 ේදේනකුට ඉඩේ ේකොටසද රඵහදී එභ ජඹ්හවක ්ග 35 ේදනහ වට “අපි ේනුේ්ග අපි” 

අයමුඛදේේ ප්රතිඳහදන ඹටේත් .හ ඉදිකයේදන රදී. 

 “ව්තිඩරු වං පක” රනිඩරු අයයන නිලළව ලයළපති අංය 

යජේය අඹළඹ ප්රතිඳහදන භත් ක්රිඹහත්භක “ත්ිරු ංහිද” යණිරු අර්ධ .හ යහඳෘතිඹ භ් ්ග තෘිධ වමුඛදහ 

ිනඹ වඹ,ආඵහධිත්,ක්රිඹ ේේේය .යුතු යණිරු්ගේ  අර්ධ ලේඹ්ග .භකය ඇති .හඹ්ග හි ඉතිරි ළඩ 

.භකය ගළ.භ වහ අලය ඉංජිේ්ගරු ද්රය රඵහ දීභ ේභභ අංලඹ ඹටේත් සිදුේසඳ. 

යණිරු්ග වහ .හ ප්රතිරහබ රඵහ ේදනු රඵන මූලික ක්රභේසඳදඹ. 

 අඩක් නිමකෂ නිලළව වම්පයයන කිරීම වකශළ රු: 750,000.00 ක උපරිමයකට යටේ්ත ඉංජිේ්රු ්රලය 

බළ දීම (අමළත්යං මිදී ගෆනිම් රු: 150,000.00/ ේ රළේධ ශීය මිදි ගෆී ම් රු: 600,000.00 ක් ේේ.) 
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ලයළපති එක් නිලවක් වතශළ ලෆය 

කිරීමට අේේක්ෂිත් මුක 
ඉක්කගත් රිළීන් 

ගනන 
ේල්කර ඇි මුළු 

රිපළකන මුක 

අයයන නිලළව ලයළපතිය රු.750,000.00 
උඳරිභඹකට ඹටත් 565 රු.ින. 400 

 

 2017 ජනලළරි 01 සිට 2017 ේකවෆම්බයය 31 කක්ලළ ක්රියළ්තමක ක ලයළපතතී් ප රගිය 

දිවහත්රික්කය ේත්ොරළේගන ඇි 

මුළු ගනන 
යුධ න ශමුකළල නළිඩක ශමුකළල ගුල් ශමුකළල 

ගළේ 38 24 8 6 

මළත්ර 19 5 7 7 

මශබදලර 65 36 20 9 

මළත්ේේ 26 10 8 8 

බදලර එගැය 5 4 1 0 

කගේ 47 35 4 8 

ර්තනපුර 24 14 8 2 

ශම්බ්ේත්ොට 7 5 1 1 

ේමොනරළග 7 6 1 0 

බදුේ 30 18 8 4 

අබදරළනපුර 55 25 21 9 

ලේනියළල 1 1 0 0 

මුිේ 1 0 1 0 

ේපොේෂෝනරුල 23 13 5 5 

ත්රිකුනළමය 1 1 0 0 

අම්පළර 5 3 1 1 

ේකොෂඹ  27 20 2 5 

කළුත්ර 33 26 2 5 

ගම්පශ 64 26 23 15 

කුරුනග 82 51 24 7 

පු්තත්ම 5 3 1 1 

එකතුමල 565 326 146 93 
 

5.3 අනළගත් අේේක්ළ 

පළන අංය 

 අභහත්යහංල කහර්ඹඹ භ්ඩඩරඹ ේත් අලය පුහුණු ළඩටව්ග වුනනහේගන ඒ අනු ඳහඨභහරහ්ග 

ංිධහනඹ කිරීභ. 

 පුහුණු ළඩටව්ග වහ අභහත් ඹහංල කහර්ඹඹ භ්ඩඩරඹ වබහගී කයවීභට උන්ගදු කිරීභ තුලි්ග ඔවු්ගේ  

ේේඹ කහර්ඹක්භ කිරීභ. 

 අංලේඹ්ග ේකේයන කහර්ඹඹ්ග වහ ේභේවයුේ අත්ේඳොත් කස කිරීභ. 

 පුහුණු දත්ත් ඳ ආධතිඹක් ළකසීභ. 

 ිධිභත් ලිපිේගොනු කශභනහකයණඹ වහ අදහශ ක්රභේසඳද බහිත්ඹ. 

  උදහ-: චරන ඳත බහිත්ඹ 

 භහන ේඳත් පරදහයී ේර ේඹොදහ ගළල භ වහ සුිේලේෂී දක්ත්හ වුනනහ ගළල භ. 

 සුබ හධන කටයුතු ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 ක්රිඹහලි යර කිරීභ. 

  උදහ-: ගළටු  වුනනහ ගළල භ වහ ිුනේ ජනනඹ 
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ව්නධ න ශමුකළ සුභවළනන අංය 

 රනිඩරුල්ට නිලළව ඉදිකරගෆී ම වතශළ රජේල ඉඩම් බළදීේම් ලයළපතිය 
 

දිවහත්රික්කය රළ.ේේ. ේකොට්ඨළවය ේබකළදීමට නියමිත් ඉඩම් රමළනය 

ගළේ අක්ීමභන අක්කය 05 

අබදරළනපුර භවිරච්චිඹ කේටි 175 

අබදරළනපුර ඳදිඹ කේටි 30 

මළත්ේේ  දඹුේර  කේටි 126 (ේදළ. අදිඹය) 

මළත්ේේ ර ගර - ඳේේරගභ කේටි 18 

ේපොේෂෝනරුල ඇශවළය කේටි 210 

කුරුනග ගේගමුඛ කේටි 48 (ේදළ. අදිඹය) 

කුරුනග .කළයටිඹ කේටි 55 

පු්තත්ම ආණභඩු කේටි 57 

පු්තත්ම නහත්ිේලු කේටි 65 

පු්තත්ම මුඛ්ගදරභ කේටි 85 

ේමොනරළග ඵඩේකුඹුය කේටි 29 

ර්තනපුර ේකොේරෝගන කේටි 21 

 ජළික ආරක්ක අරමුකේේ රිපළකන මත් 5 ලවර ශිය්තලය වම්ත රනිඩරු කරුල්ට ශියළනළර බළදීේම් 

ලයළපතිය 

ශියළනළර බළදීමට සුදුසුකම් ෆබ රනිඩරු කරුල් ගනන එකතුමල 

යුන ශමුකළල නළිඩක ශමුකළල ගුල් ශමුකළල ේපොලිවහ ේව ලය 

125 17 08 42 192 

 ජළික ආරක්ක අරමුකේේ රිපළකන මත් රනිඩරුල්ට නිලළව ඉදිකරගෆී ම වතශළ මයළනළර බළදීේම් 

ලයළපතිය 

2018 ලයයේලදී රනිඩරුල් 145 ේකේනකුට එක් අේයකුට උපරිමය රු.750,000.00 බෆගි් මයළනළර 

බළදීම. 
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6. සිිඩේ ආරක්ක ශළ වංලයයනන අංය 

6.1 වමළේෝචනය 

සිිේ ආයක්ක අංලඹ ේත් ඳළරී ඇති කහර්ඹඹ්ග ක්රිඹහේසඳ ේඹදවීේේදී ඳවත් දළක්ේන මුඛලික ඳයභහර්ථඹ්ග 

ඉටුකය ගළල ේේ අේේක්හේ්ග කටයුතු කයනු රළේේ. 

 සුයක්කාත් සිිේ භහජඹක් ේගොඩනළගීභ. 

 හණිජ ක්ේේතේය  පුපුයණ ද්රය බහිත්ේයදී සුයක්කාත් ඵ ත්වවුරු කිරීභ. 

 .ඹහභනඹ කයන රද ේඳෞ ආගලික ආයක්ක ේේහ ඳවසුකේ ළඳයීභ වහ මුඛද්ර ආයක්ක ේේහ 

ඳවසුකේ ළඳයීේේ ආඹත්න ත්වවුරු කිරීභ. 

 ්ගන ආධ ේේහ ේඳොලිස, සිිේ ආයක්ක ඵරකහ හභහජික ්ග ේත් වහ ඔවු්ගේ  දරු්ග ේත් 

අධයහඳ.ක වහ ෘත්තීඹ ංර්ධන අසථහ ළඳයීභ. 

6.2  2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

ඉවත් ඳයභහර්ථ ඉටුකය ගළල ේේ අයමුඛණි්ග ේභභ අංලඹ ිසි්ග 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31  දින දක්හ 

කහර සීභහ තුශ ඳවත් ව්ග කටයුතු ඉටුකය ඇත්. 

 තුක්කු ආඥහ ඳනත් කහලීන අලයත්හ වහ ගළරේඳන ඳරිදි ංේල ධන කිරීභ වහ න ේකටුේඳත් 

කසකය ල ති ේකටුේඳත් ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේත් ේඹොමුඛ කය ඇත්. (අ්ග අදිඹේර් ඇත්.) 

 1998 අංක 45 දයණ ේඳෞ ආගලික ආයක්ක ේේහ ිධිභත් කිරීේේ ඳනත් ංේල ධනඹ කය ඒ ඹටේත් 

මුඛද්රහයක්ක ේේහ ඳඹනු රඵන ේ ආශීඹ භහගේ ේභභ අභහත්යහංලේය ලිඹහඳදිංචි කිරීභට අදහශ ඳනත් 

ංේල ධනඹ කිරීභට කටයුතු කයින්ග ඳතී. 

 1998 අංක 45 දයණ ේඳෞ ආගලික ආයක්ක .ේඹ ජයහඹත්න ිධිභත් කිරීේේ ඳනත් ංේල ධනඹ කය 

ඒ ඹටේත් සඹං ආයක්ක ේේහ (Own Security) ඳත්හේගන ඹනු රඵන ආඹත්න .ඹහභනඹ 

කිරීභට කටයුතු කිරීභ.  

 1998 අංක 45 දයණ ේඳෞ ආගලික ආයක්ක .ේඹ ජයහඹත්න ිධිභත් කිරීේේ ඳනත් ක්රිඹහත්භක ව 

2000 ර්ේය සිට ේේ දක්හ ලිඹහඳදිංචි ගහසතු ංේල ධනඹ සිදුකය ේනොභළත්. ඒ අනු ේඳෞ ආගලික 

ආයක්ක ආඹත්න ලිඹහඳදිංචි කිරිේේ ගහසතු ංේල ධනඹ කිරීේේ ළඩපිිබේරක් ක්රිඹහත්භක ේින්ග 

ඳතී. එභ් ්ග ේඳෞ ආගලික ආයක්ක .ේඹ ජයහඹත්න ලිඹහඳදිංචි කිරීේේ ආදහඹේේ ිලහර ර්ධනඹක් 

අේේක්හ කය . 

 ේ ආශීඹ වහ ිේ ආශීඹ මුඛද්රහයක්ක .රධහරී්ග පුහුණු කිරීේේ ළඩටව්ග ඳත්නහ ත්ත්ඹ ිධිභත් 

කයනතුරු ිේලේ කහර්ඹ ඵරකහඹ වහ සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භ් ්ග සිදු කිරීභට අනුභළතිඹ 

රඵහ ගළල භ. 

 පුපුයණ ද්රය යහජය බහගඹ ේඵ්ගධ ගළටු  වහ තීයණ ගළල භ. 

 ආයක්ක .රධහරී්ග පුහුණු කිරීභ පිිබඵ ල තිභඹ යහමුඛ කස කිරීභ වහ අභහත්ය භ්ඩඩර ංේ ආලඹක් 

කස කය ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 වකහය පුපුයණ ද්රය ඳහරක කහර්ඹහර ඳරීක්හ කිරීභ. 

 තුක්කු ඵරඳත වහ පුපුයණ ද්රය ඵරඳත .කුත් කිරීේේ ළඩපිිබේශ ඳරිගණක ගත් කිරීභ වහ 

ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන භධයසථහනඹ (CRD) භඟ ළඩකටයුතු ආයේබ කය ඇති අත්ය අදහශ 

ප්රතිඳහදන රළීයේභ්ග ඳසු යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරීභට ඵරහේඳොේයොත්තු ේසඳ. 
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2017.01.01 සිට 2017.12.31 දින කක්ලළ රගිය 

ක්රියළකළරකම 2017 කළයයය වළනනය 2017 

ලළයයෂික 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

1 කළයයතුමල 2 කළයයතුමල 3 කළයයතුමල 4 කළයයතුමල අලව් 

ක මුළු 

ගනන 
අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්

ෂිත් 

ඉක්

කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේ

ක්ෂිත් 

ඉක්

කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

පුපුරන ්රලය  අලවරපත්ර නිකු්ත කිරීම වතශළ 

අබදමෆිය බළදීම 4292 1049 919 857 869 1137 1013 1250 917 3718 

පුපුරන ්රලය බපත්ර  නිකු්ත කිරීම වතශළ 
අබදමෆිය බළදීම 2319 405 412 484 1006 1038 786 392 241 2445 

ේත්ොග ේලේෂදු්ට පුපුරන ්රලය මිදී 

ගෆී ම වතශළ අබදමෆිය බළදීම 674 138 152 151 141 212 148 173 146 587 

ගිනිේකලි ශළ අලිේලඩි නිහපළකනය වතශළ 

පුපුරන ්රලය බළ ගෆී ම 84 17 36 18 9 22 16 27 28 89 

ගිනිේපට්ටි නිහපළකනය වතශළ පුපුරන ්රලය 

බළ ගෆී මට අබදමෆිය බළ ගෆී ම 
93 23 9 21 10 28 14 21 16 49 
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ක්රියළකළරකම 2017 කළයයය වළනනය 2017 

ලළයයෂික 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

1 කළයයතුමල 2 කළයයතුමල 3 කළයයතුමල 4 කළයයතුමල අලව් 

ක මුළු 

ගනන 
අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

ලගළ ආරක්ළල/ ව්තල පළනය වතශළ අිඩ 

ඉේලීම/ බපත්ර බළදීම 

250 34 - 67 103 92 13 57 1 117 

ේධ පෂ ශළ ජීිඩත් ආරක්ළල වතශළ .38 ශළ  මිමි 9 

අිඩ ඉේලීම 

61 7 14 6 38 19 23 28 3 78 

රළජය ශළ ේපෞධ ගලික ආයත්නල ආරක්ළල 

වතශළ අිඩ ඉේලීම් 

*         50 10 - 13 1 10 2 17 - 3 

රළජය බෆංකු ශළ ේපෞධ ගලික බෆංකු ආරක්ළල 

වතශළ අිඩ ඉේලීම් (NSB) 

*       600 100 - 100 - 300 - 100 - - 

ක්රීඩළ කටයුතුම වතශළ අිඩ ඉේලීම් 40 10 3 10 5 10 1 10 - 9 

ක්රීඩළ කටයුතුම වතශළ නිකු්තකර ඇි ගිනිඅිඩ 

බපත්ර අලු්ත කිරීම 

430 - 398 - 16 - 3 430 36 36 

ලළයු රයිසේ  ආනයනය කිරීම් 12000 3000 1456 3000 485 3000 1439 3000 11 1450 

අබ් ගිනි අිඩ ේලබදේල් නල ගිනි අිඩ නිකු්ත 

කිරීම 

40 5 15 5 11 10 8 20 2 36 

අවුරුදු 65 ඉක්ම වූ ගිනි අිඩ  පමි කරුල්ේ   

“පවු“ තුමෂ ගිනි අිඩ පෆලරීම වතශළ ක 

අයදුම්පත්ර/බපත්ර නිකු්ත කිරීම 

206 40 39 42 39 56 44 68 35 157 

නිකශවහ ගිනි අිඩ බපත්ර / නල නිකු්ත කිරීම් - 

මශජන නිේයෝජිත්යි් 

424 106 14 106 5 106 9 106 2 30 

නිකශවහ ගිනි අිඩ බපත්ර /අලු්ත කිරීම් - මශජන 

නිේයෝජිත්යි් 

223 100 45 50 9 23 2 50 15 71 

.38 ශළ මිමි 9 අිඩ - බපත්ර අලු්ත කිරීම් 1314 300 270 50 8 57 3 - 726 287 

*  ඉේලීම අබදල නිකු්ත කරබද ෆේේ. 
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ක්රියළකළරකම 2017 කළයයය වළනනය 2017 

ලළයයෂික 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

1 කළයයතුමල 2 කළයයතුමල 3 කළයයතුමල 4 කළයයතුමල අලව් 

 ක මුළු 

ගනන 
අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

මුහුදු ආරක්න ේමේශයුම් - 

රක්නළ ංකළ මඟි් 

*       509 101 300 117 425 110 446 181 479 1650 

      අිඩ ව පත් වමු්රළරක්ක 

නිනළරී් වංඛයළල

208 41 40 66 65 56 66 45 73 244 

      T 56  100 21 17 28 16 32 31 19 35 99 

      84 S 93 38 24 17 20 23 41 15 26 11 

      12 BOW - - - - - - - - - - 

      LMG 7 6 2 - - - 6 1 14 22 

      පත්ේරොම් 73200 28000 14750 15800 10900 17200 27470 12200 44650 97770 

      අිඩ ර පත් වමු්රළරක්ක 

නිනළරී් වංඛයළල

1362 225 817 505 904 430 819 202 843 3383 

* ඉේලීම අබදල නිකු්ත කරබද ෆේේ. 
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ක්රියළකළරකම 2017 කළයයය වළනනය 2017 

ලළයයෂික 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

1 කළයයතුමල 2 කළයයතුමල 3 කළයයතුමල 4 කළයයතුමල අලව් ක 

මුළු ගනන 
අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

මුහුදු ආරක්න ේමේශයුම් - ශ්රී ංකළ නළිඩක 

ශමුකළල මඟි් 
          

ලළනිජ නෆේ ේකොෂඹ ලරළේල ත්ළලකළලිකල 

අිඩ ගබඩළ කිරීම 

*       245 86 32 66 50 58 62 35 57 201 

අිඩ ර පත් ේනකයය්ත් ආරක්කයි් ේයකවූ 

නෆිඩ ේමේශයුම් 

*         20 6 8 6 10 1 5 7 3 26 

ේගොඩබිමි් අිඩ රලළශනය කිරීම වතශළ 

අබදමෆිය 

*         80 7 35 21 30 22 23 30 52 140 

ගුලනි් අිඩ රලළශනය  කිරීම වතශළ 

අබදමෆිය  

*         56 22 9 16 16 11 12 7 12 49 

         අිඩ 817 362 178 210 172 117 141 128 183 674 

         පත්ේරොම් 178021 70143 32719 47974 36716 27909 32462 31995 39042 140939 

අමත්ර අිඩ මුහුදු මළයයගේය් රලළශනය-ගළලු 

ලරළය 

*       513 100 189 89 210 153 209 171 286 894 

වමු්රළරක්ක භටයි් නෆේ නෆම ම / බෆසීම *           9 6 1 2 1 - - 1 - 2 

නෆේ තුමෂ අිඩ සීේකර ත්බළගෆී මට අබදමෆිය 

දීම 

*           3 1 - 2 1 - 2 - - 3 

ලරළේය් ළිටත් නෆේ ේමේශයුම් *         48 6 19 13 15 13 14 16 14 62 

ලරළය ඇතුමෂත් නෆේ ේමේශයුම්     8  10  9 27 

වමු්රළරක්කයි් පුහුණු කිරීම්     6  -  - 6 

* ඉේලීම අබදල නිකු්ත කරබද ෆේේ. 
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ක්රියළකළරකම 2017 කළයයය වළනනය 2017 

ලළයයෂික 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

1 කළයයතුමල 2 කළයයතුමල 3 කළයයතුමල 4 කළයයතුමල අලව් 

ක මුළු 

ගනන 
අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

අේේක්ෂිත් 

ඉක්කය 

අලව් 

ක 

ගනන 

මවළ නිකු්ත කිරීම  *         22 11 2 6 4 3 3 2 - 9 

ිඩේධ ශීය රභූන් වතශළ අලවර බළදීම  *         18 7 5 5 8 4 16 2 8 37 

ේපෞධ ගලික ආරක්ක නිේයෝජිත් ආයත්න 

වතශළ බය බළ දීම  

67 27 4 18 3 8 8 14 3 18 

ේපෞධ ගලික ආරක්ක නිේයෝජිත් ආයත්න 

ලියළපදිංචිය අලු්ත කිරීම් 

143 82 30 16 9 4 6 41 56 101 

අ්ත්රළයකර බශලුම් ව පත් නෆේ 

ේමේශයුම් වතශළ අබදමෆිය බළ දීම 

*     1379 298 361 314 326 393 339 374 322 1348 

අදුරු මදුරු වතශළ බය බළදීම (ලළශන) 371 80 136 21 47 43 4 227 2 189 

සිිඩේ ආරක්ක අංේල ේව ලකයි්ේ - 

ලළයයෂික ලෆටුේ ලයයනක 

52 24 22 10 7 8 12 10 8 49 

සිිඩේ ආරක්ක අංේල ේව ලකයි්ේ - 

වහථළන මළරුමම් 

1 - - - - 1 1 - - 1 

* ඉේලීම අබදල නිකු්ත කරබද ෆේේ. 

 

6.3   අනළගත් අේේක්ළ 

 ප්රභහණත් කහර්ඹ භ්ඩඩරඹක් රඵහ ගළල භ. 

 ඳරිගණක දත්ත් ඳ ආධතිඹක් කස කය ගළල භ. 

 ලිපිේගොනු ඳරිේර කනඹ කිරීේේ ක්රභේසඳදඹක් කස කිරීභ. එභ් ්ග අදහශ ලිපිේගොනු පිිබඵ ේත්ොයතුරු ක්ණික රඵහ ගළල භ.  
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7. මුකේ අංය 

7.1 වමළේෝචනය 

ආයක්ක අභහත්යහංලේය  වණුේ අංලඹ ඹටේත් ඳතින උඳ අංල 05කි.   

 ප්රේඳහදන අංලඹ 

 ේගවීේ අංලඹ 

 මුඛදේ අංලඹ 

 ණඹ වහ අත්තිකහයේ අංලඹ 

 ළටුේ අංලඹ 

ේභභ අංල භ් ්ග ඳවත් කහර්ඹඹ්ග ඉටු කයනු රඵ . 
 

 අභහත්යහංලේය හර්කාක අඹළඹ ඇසත්ේේ්ගතු ළකසීභ, හර්කාක අරිභ ඉේලුේ කිරීභ, භහසික  වණුේ 

හයහංල ඉදිරිඳත් කිරීභ, ආදහඹේ  වණුේ ළකසීභ, හර්කාක ිර්ජන  වණුේ කස කිරීභ වහ අභහත්යහංලඹ 

ඹටේත් න .ර ඵළංකු  වණුේ ේඵ්ගධ කටයුතු සිදුකිරීභ. 

 අභහත්යහංලඹ, තෘිධ වමුඛදහ ඇතුු  අභහත්යහංලඹ ඹටේත් න ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, ආඹත්න ව 

යහඳෘතී්ගරට අදහශ ප්රේඳහදන කටයුතු සිදුකිරීභ. 

 අභහත්යහංලේය අයමුඛණු වහ ඳයභහර්ථ ේනුේ්ග ආර්කයක ලේඹ්ග පරදහයී ේර බහ්ඩඩ වහ ේේහ ිනරදී 

ගළල භ, ඒ වහ අලය ඳවසුකේ ළරසීභ වහ සථහය ත්කේ කශභනහකයණ ඳ ආධතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

තුිබ්ග ජංගභ ත්කේ කශභනහකයණඹ කිරීභ.  

 අභහත්යහංලේය ව ඒ ඹටේත් න යහඳෘති කහර්ඹ භ්ඩඩර වහ ළටුේ  දීභනහ ේගවීභ ව ණඹ 

අත්තිකහයේ ේගවීේ කටයුතු කිරීභ වහ අදහශ ඳවසුකේ ළරසීභ. 

 අභහත්යහංලේය පුනයහර්ත්න වහ ප්රහ ධන ිඹදේ වහ ේගවීේ කටයුතු සිදුකිරීභ. 

 අභහත්යහංලේය වහ ඒ ඹටේත් ඳතින ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ආඹත්න වහ යහඳෘතිර සිදුන නළතිවීේ අරහබවහ. 

කඳහ වළරීේ ව  වණුේ ත්ළීයේේ කටයුතු සිදු කිරීභ. 
 

7.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය  

 2017.12.31 දිනට අමළත්යළංේල මය රගිය       

ආයත්නය/අංය 

පුනරළලයයත්න ිඩයකම (රු.මිලියන) රළ නන ිඩයකම(රු.මිලියන) 

රිපළකන 

රමළනය 
වත්ය ිඩයකම 

ිඩයකම 

% 

රිපළකන 

රමළනය 
වත්ය ිඩයකම ිඩයකම % 

අමළත්ය කළයයයළය 24,900 18,931 76% 188,132 181,289 96.36% 

වළමළනය පරිපළනය 8,504,658 5,755,924 67.6% 5,553,615 3,332,230 60% 

රළජය බුධ ි  ේව ලළල 1,650,451 1,296,545 78.5% 98,307 91,760 93.34% 

ජළික ශිය භට 

බකළය  

373,580 323,843 86.6% 69,700 51,481 73.8% 

පයයේලන ශළ 

වංලයයනන 

මනයවහථළනය 

12,475 11,064 88.6% 141,650 66,325 46.82% 

ආරක්ක මළණ්ඩලික 

රනළී  කළයයයළය 

78,265 67,186 85.8% 4,595 4,244 92.36% 

රළජය අමළත්ය 

කළයයයළය 

26,100 22,460 86% 2,700 1,096 40.59% 

යටිත් පශසුකම් 

වංලයයනනය  

1,602,741 1,493,370 93.1% 3,785,917 3,513,266 92.79% 

එකතුමල 12,273,170 8,989,323 73.2% 9,844,616 7,241,691 73.5% 
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 මුකේ අංය  

 අභහත්යහංලේය 2018 ර්කාක අඹළඹ ඇසත්ේේ්ගතු, 2018 ආදහඹේ ඇසත්ේේ්ගතු පිිබේඹර කය ඉදිරිඳත් 

කය ඇත්. 

 2017 ර්ේය ඳවත් ව්ග හර්ත්හ ඉදිරිඳත් කය ඇත්. 

 ළටුේ වහ ං යහ ේේ ණ හර්ත්හ 

 ජහතික ආයක්ක අයමුඛදේේ මුඛදේ ප්රහවන ප්රකහලඹ 

 භහසික  වණුේ හයංලඹ 

 භහසික අක්මුඛදේ ඉේලුේ හර්ත්හ 

 හිඟ ිමේඳත් හර්ත්හ 

 ඵළංකු  වණුේ පිිබඵ ිසත්යඹ 

 අක්මුඛදේ ළදුභ 

 භහසික අක්මුඛදේ ළදුභ 

 ර්කාක අක්මුඛදේ ඉේලුේ හර්ත්හ 

 ිර්ජන  වණුභ 

 ඵළංකු ළදුේ ප්රකහලඹ 

 ත්ත්ය අදහඹේ හර්ත්හ 

 හිඟ ආදහඹේ හර්ත්හ 

 ආදහඹේ  වණුභ 

 ේඳොදු ත්ළ්ගඳත් ළදුභ 

 මුඛච්චිත් ිඹදේ හර්ත්හ 

 කහර්ඹඹ හධක හර්ත්හ 

 ශුනය ප්රතිඳහදන හර්ත්හ  

  

 2017 ලළයයෂික අක්මුකේ අලයත්ළල භළණ්ඩළගළර අබදමෆිය මත් මළසිකල අක්මුකේ බළගෆී ම 

           

2016.12.31 දිනට (රු.මිලියන) 2017.12.31 දිනට (රු.මිලියන) 

ිඩවහත්රය 
අබදමත් ලළයයෂික 

අක්මුකේ සීමළල 
අක්මුකේ ෆබීම් 

අබදමත් ලළයයෂික 

අක්මුකේ සීමළල 
අක්මුකේ ෆබීම් 

පුනරළලයයත්න 2,859.67 1,974.39 5,938.39 3,649,825 

රළ නන 8,750.16 4,875.95 6,150.36 2,880,862 

රජේල නිනළරී්ේ  අ්තිකළරම් 

බී ගිණුම 

50.00 32.00 75.00 8,000 
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 2017 ලයයේල අමළත්යළං ආකළයම් ගිණුම්ගත් කිරීම 
 

 

ආකළයම් ශීයය ඇවහත්ේම්්තුමල (රු.මිලි) 2017.12.31 ට ගිණුම්ගත් කිරීම් 

පුපුරන ්රලය ශළ බපත්ර ගළවහතුම  21.4 28.7 

රජේල ේගොඩනෆගිලි කුලී ආකළයම  3.7 3.38 

කුලී ආකළයම  224 383.33 

 අමළත්යළංය ශළ ඒ යටේ්ත ඇි ේකපළයයත්ේම්්තුම, ආයත්න ශළ ලයළපතිලට අලය රිපළකන වම්බ්න 

කටයුතුම 

ආයත්නය 

අමත්ර රිපළකන 

වතශළ නියයේධ  

කිරීම් 

(රු.මිලියන) 

අබදමෆිය 

බළග්ත 

රමළනය 

රිපළකන මු.ේර. 66 

යටේ්ත රිපළකන 

මළරුකිරිම්  වතශළ 

නියයේධ  

අබදමෆිය 

(රු.මිලියන) 

අමළත්යළංය 1,925.5 1,925.50 225,356 179,765 

ේලන්ත ේකපළයයත්ේම්්තුම  

යුධ න ශමුකළල 12,499,000 839,300 102,095,110 2,335,110 

නළිඩක ශමුකළල 529,100 157,909.10 435,000 100 

ගුල් ශමුකළල 839,319 389,462 481,500 166,319 

සිිඩේ ආරක්ක ේක. 55,240 - 830,960 828,900 

ේලරෂ ආරක්ක ේක. 17,300 2,500 4,000 17,300 

 අමළත්යළංේල ශළ ඒ යටේ්ත ේලන්ත ේකපළයයත්ේම්්තුමල බෆංකු ගිණුමලට අකළෂ කටයුතුම 

ිඩවහත්රය ඉේලුම් කෂ රමළනය නියයේධ  බළදු් රමළනය 

බෆංකු ගිණුම් ිඩලතත් කිරිම ශළ ලවළ කෆමීම 07 07 

 මුකේ ේරගුළසි 115 යටේ්ත ේගමම් වශ  මු.ේර. 835 යටේ්ත ේගොඩනෆගිලි කුලී වතශළ අබදමෆිය 

මුකේ ේරගුළසි ඉේලුම් ක රමළනය (රු.මිලියන) නියයේධ  බළදු් රමළනය රු. මිලියන 

මු.ේර. 115  35,875 35,875 

මු.ේර. 835 46.50 42 
 

 ේගමම් අංය 

 ේගවීේ අංලඹ ිසි්ග ඳවත් දළක්ේන ආඹත්න රට අදහර වුචර්ඳත් වහ ේගවීේ කයනු රළේේ. 

 අභහත්ය කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ 

 අභහත්යහංල ඳරිඳහරන වහ කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ  

 යහජය ණි ආධි ේේහ 

 ංර්ධන වහ ඳර්ේයණ ආඹත්නඹ 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහල  කහර්ඹහරඹ 

 භහධය ේක්්ගද්රඹ 

ර්ඹට අදහශ සිඹලු ිඹදේ ේගවීභ 2017 ර්ඹ තුශ සිදු ේකරි.. 2017.01.01 දින  සිට  2017.12.31 දින 

දක්හ ේගවීේ අංලඹට වුචර්ඳත් 10410 කට ආ්ගන ප්රභහණඹක් රළීය ඇත්. 2015 වහ 2016 ර්රට 

භගහීම 2017 ර්ේයද ේගවීේ අංලඹට රළීය ඇති වුචර්ඳත් ේඵ්ගධ .ඹිනත් කහර සීභහ තුශ ඳවත් 

දළක්ේන ඳරිදි ක්රිඹහකය ඇත්. 

 ේගවීේ අංලඹට රළේඵන සිඹලුභ වුචයඳත් G-35 Vouchers Management Systems ළඩ ටවන 

ඹටේත්  ඳරිගණක ගත්කය ඇති අත්ය ේගවීේ කශ ඳසු ේචක්ඳත් අංකද ඳරිගණක ගත් කය ඇත්. 

 අභහත්යහංලඹ ිසි්ග ඵහහිය ආඹත්න රට .කුත් කයනු රඵන ේචක්ඳත් 100% ක් මුඛද්රණඹ කය 

රඵහදීභට වළකිිේේදී ඩහත් ඳළවළදිලි ඵක් වහ ආඹත්නඹ පිිබඵ ිලසහල ඹත්ඹ ඩහත් ත්වවුරු 

කිරීභට වළකි වී ඇත්. 
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 ඊට අභත්ය ේඵොේවොභඹක් ආඹත්න රට ඔවු්ගේ   වණුේ වයවහ Slip Payments භ් ්ග ේගවීේ සිදු 

කිරීභ .හ ඩහත් කහර්ඹක්භත්හඹක් සිදු වී ඇත්. 

ප්රභහණත් ඳරිදි ප්රතිඳහදන ේනොභළති වීභ .හ 2017 ර්ඹට අදහශ රු. ිනලිඹන 11,622,178.74 ක් 2018 

ර්ේයදී ේගවීභට සිදුවී ඇත්. 

ේගවීේ වහ වුචයඳත් ඉදිරිඳත් කිරීභ ප්රධහන ලේඹ්ග ඳරිඳහරන අංලඹ, ළඳයීේ වහ අරහබවහ. අංලඹ වහ 

ප්රහවන අංලඹ වයවහ සිදු ේකේයන අත්ය ඒ වහ ඹේ කහරඹක් ගත් න ඵළි්ග ේගවීේේදී සිදුන ප්රභහදඹ්ග 

පිිබඵ ඇත්ළේ ිට ගළටු  ඇති ේසඳ. ිදුලි ිමේඳත් වහ ජර ිමේඳත් වහ ේභභ ප්රභහදඹ්ග ේඵොේව ිට ඵරඳෆේ 

ඇති වීභ .හ එභ ිමේඳත් වහ අධිවහය ේගවීභට සිදුවී ඇත්. එඵළි්ග ීමට ේඳයද ව්ග කය ඇති ඳරිදි අදහශ 

ක්රිඹහලිඹ ිධිභත් වහ කහර්ඹක්භ ඉටු කිරීේේ අලයත්හඹ ඳතී. 

භහන ේඳත් ව ේබෞතික ේඳත්ර ිේලේේඹ්ග ඳරිගණක ඌණත්හඹ්ග ඳතින ඵළි්ග ඩහත් 

කහර්ඹක්භ කටයුතු කයේගන ඹෆභද ගළටු  වගත් වී ඇත්. 

 නය අ්තිකළරම් අංය  

 යහජය ේේකඹ්ගේ  ශුබ සි ආධිඹ වහ යජඹ භ් ්ග වනදහ  ේඳොළී ක්රභඹක් ඹටේත් ේභභ අභහත්යහංලේය 

ේභ්ගභ ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹ,ජහතික ශියබට ඵරකහඹ, යහජය ණි ආධි ේේේය වහ බහහ පුහුණු 

භධයසථහනර ේේේය .ඹතු .රධහරි්ග වහ ේේක ්ග වහ ණඹ ඳවසුකේ රඵහදීභ ව ඒ වහ 

අලය ඳවසුකේ ළරසීභ ේභභ අංලඹ භ් ්ග සිදු කයනු රඵ . 

 

2017.12.31 දිනට ප්රගතිඹ: 2017 ර්ඹ වහ ිර්ජන ඳනති්ග අත්තිකහයේ "ීය"  වණුභ වහ ඳවත් ව්ග 

සීභහ්ග ඹටේත් ඵරඹ රඵහ දී ඇත්. 

 

යහජය ේේකඹ්ගේ  ශුබ සි ආධිඹ වහ ේභභ අංලඹ ිසි්ග 2017 ය තුශදී ඉවත් සීභහ්ගට ඹටත් අදහශ 

.රධහරී්ග වහ ේේකඹ්ග වහ යජේය ප්රතිඳහදන ඹටේත් රඵහ දු්ග ණඹ පිිබඵ හයහංලගත් ේත්ොයතුරු ඳවත් 

ඳරිදි ේසඳ.  

 

ිඩවහත්රය 
ිඩයකේම ප උපරිම 

ශර සීමළල 

ෆබීම්ල අලම සීමළල 

 

ශර ේ  උපරිම සීමළල 

 

2017 ිඩවයයජන පනත්ට අබදල 75,000 55,000 275,000 

පරිපරක ඇවහත්ේම්්තුමල 

මගි් 
10,000 (10,000) 275,000 

එකතුමල 85,000 45,000 275,000 

2017.01.01 සිට 

2017.12.31 කක්ලළ 
84,898 46,542 173,780 

නය ලයයගය 

රළජය බුධ ි  

ේව ලේල 

නිනළරී් 

ශළ 

ේව ලකයි් 

වතශළ 

ආරක්ක 

අමළ්ත යළංේල 

නිනළරී් ශළ 

ේව ලකයි් 

වතශළ 

ආරක්ක රළජය අමළත්යළංේල 

නිනළරී් ශළ ේව ලකයි් වතශළ 

එකතුමල 
ආරක්ක 

රළජය 

ජළික ශියභට 

බකළය 

ිඩේ  අ්තිකළරම් 2,360 244 32 44 2,680 

උ්තවල අ්තිකළරම් 12,090 2,070 440 730 15,330 

ආපකළ නය 43,185 14,529 2,505 3,863 64,082 

පළපෆදි නය  36   36 

නය බරි් මිදීේම් නය  30 111  141 

ගංලතුමර නය 918 1,709   2,627 

එකතුමල 117,106 18,618 3,088 4,637 84,896 
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 ප්රගතිඹ ේඵ්ගධ ේනත් ේත්ොයතුරු  

 ේේ අනු, 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දක්හ කහරඹ තුශ ඉවත් .රධහරි්ගේ  ශුබ සි ආධිඹ වහ 

ණඹ ලේඹ්ග රඵහ දු්ග මුඛු  ණඹ මුඛදර රු. 84,898,862.70 කි. 

 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දක්හ ේභභ අභහත්යහංල .ර්ේ ආලඹ්ග හිත් හණිජ ඵළංකු ේත් 

ේ ආඳශ ණඹ රඵහ දීභ වහ ේඹොමුඛ ේකරුණු අඹදුේඳත් ේගොනු ප්රභහණඹ 25 කි. 

 ඇේට ර්. ඵරඹ අරංුණ කිරීේ - 190 

ිඩවහත්රය ඇේටෝයයනි බය 

ආරක්ක අමළත්යළංය 07 

රළජය බුධ ි  ේව ලය 03 

ශ්රී ංකළ නළිඩක ශමුකළල 03 

ශ්රී ංකළ ගුල් ශමුකළල 15 

ශ්රී ංකළ යුධ න ශමුකළල 40 

ශ්රී ංකළ ේපොලීසිය 122 

එකතුමල 190 

ප්රගතිඹ ඉවත් කහර ඳරිච්ේේදඹ වහ යජේය .රධහරී්ගේ  අත්තිකහයේ "ීය"  වණුේේ අු ත් ණඹදීේ අකයණ 

වහ අඹකය ගළල ේ ඹහත්කහලීන කය ඳත්හේගන ේගොස ඇත් 

 රවම්පළකන අංය  

තෘිධ වමුඛදහ ඇතුු  අභහත්යහංලඹ ඹටේත් ඇති සිඹලු ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු වහ යහඳෘති්ගට අදහශ ප්රේඳහදන 

කටයුතු ේභභ අංලඹ ිසි්ග සිදුකයනු රඵ . ේේ ඹටේත් තෘිධ වමුඛදහට අදහශ රු.ිනලිඹන 200 ඉක්භන 

ටිනහකින්ග යුත් ප්රේඳහදන කටයුතු (අමළත්ය මණ්ඩය ිඩසි් ප්තකරබද බන වහථළලර රවම්පළකන කමිටුල - 

SCAPC) වහ අභහත්යහංල ප්රේඳහදන කටයුතු  (අමළත්යළං රවම්පළකන කමිටුල - MPC ) ේභභ අංලඹ ිසි්ග 

සිදුකයනු රඵ . අදහශ ප්රේඳහදනඹ්ග ේඵ්ගධේඹ්ග සිඹලු කටයුතු ේභභ අංලඹ ිසි්ග සිදුකයනු රඵන අත්ය ඒ 

අනු ේභභ කහරසීභහ තුශ ඳවත් ප්රේඳහදන කටයුතු  සිදුකය ඇත්. 
 

 ප්රේඳහදන කටයුතු - ේ ආශීඹ අයමුඛදේ  

රවම්පළකන මට්ටම- SCAPC  
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ශ්රි ංකළ යුධ න ශමුකළල 09 6,137.00 - - 01 - 08 

ශ්රි ංකළ ගුල් ශමුකළල 20 3,985.00 07 07 03 03 - 

ශ්රි ංකළ නළිඩක ශමුකළල 01 116.00 01 - - - - 

ආරක්ක මවහථළනය ඉදිකිරිේම් 

ලයළපතිය 
06 2,779.00 - 02 01 01 02 

ශ්රිම්ත ේජෝ් ේකොත්ළල ආරක්ක 

ිඩහල ිඩකයළය 

02 560.00 - - - - 
 

02 

උපළයමළයයගික ආරක්ක ව්නිේේකන 

ජළ ලයළපතිය 

01 894.00 01     - - - - 

ආරක්ක අමළත්යළංය - ත්රිිඩන 

ශමුකළලට ආශළර රවම්පළකනය ශ්රී ංකළ 

යුධ න ශමුකළල 

 
1524 

 
12,000.18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1524 

ශ්රී ංකළ නළිඩක ශමුකළල 401 4,065.05 - - - - 401 

ශ්රී ංකළ ගුල් ශමුකළල 200 1,489.99 - - - - 200 
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රවම්පළකන මට්ටම- MPC  
     

ආ
ඹ
ත්
න
ඹ

 

ප්ර

ේ
ඳ
හද
න
 ප්ර
භ
හණ
ඹ

 


ටි
න
හක
භ

 
රු
.ින
. 

දළනට ඳතින ත්ත්ඹ 
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ආරක්ක අමළත්යළංය 224 221.20 - - - - - 22
4 

ශ්රි ංකළ යුධ න ශමුකළල 02 258.00 - - - 01 - 01 

ශ්රි ංකළ ගුල් ශමුකළල 03 402.00 - 02 - 01 - - 

ආරක්ක මවහථළනය ඉදිකිරිේම් 

ලයළපතිය 
22 2,015.0

0 
04 03 03 02 01 09 

ශ්රිම්ත ේජෝ් ේකොත්ළල ආරක්ක 

ිඩහල ිඩකයළය 

14 1,514.0
0 

06 - 05 - - 05 

රළජය බුධ ි  ේව ලළල 38 31.00 - - - - - 38 

උපළයමළයයගික ආරක්ක ව්නිේේකන 

ජළ ලයළපතිය 

02 240.00 - - - - - - 

පයයේලන ශළ වංලයයනන මනයවහථළනය 57 44.50 - - - - - 57 

 ඉ්දියළබද/ේලන්ත නය ේයෝජනළ ක්රමය යටේ්ත ක්රියළ්තමක කරබද බන රවම්පළකනය්  

රවම්පළකන මට්ටම- SCAPC 

 ේම් යටේ්ත මු.ේර.136 අබදමෆිය බළදිම සිදුකරබද බයි. ේමම ලවර තුමෂ පශත් පරිදි අබදමෆිය බළදිම් 

සිදුකර ඇත්. 

ආඹත්නඹ අනුභළතිඹ දු්ග ප්රභහණඹ 

ශ්රි ංකළ යුධ න ශමුකළල 88 

ශ්රි ංකළ නළිඩක ශමුකළල 13 

රළජය බුධ ි  ේව ලළල 13 

ශ්රි ංකළ ගුල් ශමුකළල 110 

ආරක්ක මවහථළනය ඉදිකිරිේම් ලයළපතිය 10 
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දළනට ඳතින ත්ත්ඹ 
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ශ්රි ංකළ යුධ න ශමුකළල 
 

01 (අදිඹය -i) – 462.00 - - -   - 

(අදිඹය -ii) - 1,562.00 - - -   - 

ශ්රි ංකළ ගුල් ශමුකළල 02 786.50 - - - -   
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 නයලර ලිළි වතශළ අබදමෆිය බළදිම 

 

ආඹත්නඹ අනුභළතිඹ දු්ග ප්රභහණඹ 

ශ්රි ංකළ යුධ න ශමුකළල 53 

ශ්රි ංකළ නළිඩක ශමුකළල 89 

ශ්රි ංකළ ගුල් ශමුකළල 71 

ආරක්ක මවහථළනය ඉදිකිරිේම් ලයළපතිය 02 
 

ීමට අභත්ය තෘිධ වමුඛදහට අදහශ හවන කුිබ ඳදනභ භත් රඵගළ.භට අනුභළතිඹ රඵහදිභ වහ CEPEC 

අනුභළතිඹ රඵහදීභ ඹන කහර්ඹඹ්ගද සිදුකයනු රඵ . 

 වෆපීමම් ශළ අළභශළනි අංය 

 ආයක්ක අභහත්යහංලේය වහ ඒ ඹටේත් ඳහරනඹ න ආඹත්නරට ත්භ කහර්ඹබහයඹ ඉටුකය ගළල භ උේදහ 

අලය බහ්ඩඩ වහ ේේහ .සි ප්රිනත්තිඹට අනුකර අභ පිරිළඹ දයින්ග , ප්රේඳහදන ළරළසභට අනු 

ි.ද බහඹකි්ග  යුතු රඵහදීභ. 

 2016 හර්ෂීක බහ්ඩඩ ීමක්ණ කටයුතු අඳවයණ කටයුතු .සි ඳරිදි ඉටු කය අලය දත්ත්ඹ්ග භවහ 

බහ්ඩඩහගහයඹ ේත් රඵහ දීභ. 

 මුඛ.ේය. 855 ඹටේත් අභහත්යහංලේය වහ ඊට අඹත් ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුරට අලය පුත්ඳත් ිනරදී ගළල භට 

අනුභළතිඹ රඵහදීභ. 

 රුපිඹේ රක් ේදකකට ඩහ ළඩි ඇසත්ේේ්ගතුගත් හවන වහ ඹ්ගත සත අලුත්ළඩිඹහ වහ ප්රේඳහදන 

භහර්ේග ඳේ ආල 9.3.1 (ආ) ඹටේත් අනුභළතිඹ රඵහදීභ. 

 2017 ප්රේඳහදන ළරළසභට අනු කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී අයුරි්ග බහ්ඩඩ වහ ේේහ ිනරදී ගළල භ ේඵදහදීභ 

වහ ගඵඩහ කිරීභ. 

 ආයක්ක අයමුඛදේේ 2016 හර්කාක  වණුේ පිිබේඹර කය ඉදිරිඳත් කය ඇත්.  හර්කාක ශියත් ප්රධහන 

ළඩටවන වහ රු.ිනලිඹන 1.93 ක් ිඹදේ කය ඇත්.   

 

 “අළි ේලබදේල් අළි” අරමුක 

“අපි ේනුේ්ග අපි” අයමුඛදර 2008 අංක 6 දයණ “අපි ේනුේ්ග අපි” අයමුඛදේ ඳනත් භ් ්ග පිහිටුහ ඇත්.  

 ්ගන ආධ ේේහර හභහජිකඹ්ග වට .හ ඉදිකිරීභ පිණි මුඛරයභඹ වහඹ රඵහදීභ වහ ේඹ ජනහ ක්රභ ඇති 

කිරීභ. 

 ්ගන ආධ වමුඛදහ හභහජිකඹ්ගවට .හ  ඳවසුකේ රඵහ ගළල භ වහ ආධහය රඵහදීභ. 

 ්ගන ආධ වමුඛදහ හභහජිකඹ්ග ිසි්ග මුඛරය ආඹත්න ලි්ග ණඹ රඵහ ගළල භ වහ ව එභ ණඹ ේගවීභ 

වහ එභ ්ගන ආධ වමුඛදහ හභහජිකඹ්ග වට ආධහය රඵහ දීභ වහ ිධිිධහන ළරළසවීභ. 

 ්ගන ආධ වමුඛදහ භහජිකඹකු ිනඹ ඹන අසථහේසඳදි ේව  තුහර සිදු න අසථහකදී ණඹ ආඳසු ේගනු 

රළීයභ වතික කය ගළල භ වහ ේඹ ජනහ ක්රභඹක් කස කිරීභ. 

යහජය ආයක්ක ිඹ බහය අභහත්යයඹහේ  අභහත්යහංලේය ේේකේයඹහේ  බහඳතිත්ේඹ්ග වහ ඳනත් 

භ් ්ග නේකයන රද ත්නතුරු දයණ වහ ල තිඹ මූරය ඹන ක්ේේත ර සුදුසුකේ ඳශපුරු ආද, ිේලේඥ දළනුභක් 

ඇති පු ආගරඹ්ගේග්ග භ්ගිත් කශභණහකයන භ්ඩඩරඹක් ේත් අයමුඛදේේ ඳරිඳහරනඹ, කශභණහකයණඹ 

ව ඳහරනඹ ඳළරී ඇත්. 

“අපි ේනුේ්ග අපි” අයමුඛදේේ ප්රධහන ඳයභහර්ථඹ්ග න ්ගන ආධ වමුඛදහ හභහජිකඹ්ග වට .හ ඳවසුකේ 

රහ දීභ වහ ඒ වහ ආධහය රඵහ දීභ ඹටේත්, ක්රිඹහ්ගිත් යහජකහරිේය ේඹදී සිටිඹදී දිි පිද යණිරු්ගේ  

ශඟභ ඥහතී්ග නින්ග වහ ක්රිඹහ්ගිත්ේයදී ආඵහධිත් ව්ග වහ ේේේය .යුතු යණිරු්ග ේනුේ්ග දීඳ 

යහේත් .හ ඉදි කය දීේේ යහඳෘතිඹ ආයේබ කය ක්රිඹහත්භක කයේගන ඹනු රළේේ. 

ඒ අනු 2017 ර්ඹ තුශදි  දීඳයහේත් යණිරු .හ 71 ක් ඉදිකිරීභ වහ රු.ිනලිඹන 77 ක් අයමුඛදලි්ග 

භ් ්ග රඵහදි ඇත්.  



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  37 
 

 

 නිලළව ලයළපතිය ඉදිකිරීම ළිගැබත ේත්ොරතුමරු 
 

දිසතෘක්ක .හ ගණන මුඛු  ිඹදභ(රු.ින) 

ව්තිඩරු ව් පක නිලළව ලයළපතිය (දිලයින පුරළ) 14 5,958 

රනිඩරු රියේ වහටළයය ගළයන ත්රු වකශළ 34 48,033 

දිලයන පුරළ නිලළව ලයළපතිය 23 23,478 

මුළු නිලළව ගනන/මුළු ිඩයකම 71 77,469 

 
 

.හ යහඳෘති්ගහි ප්රේඳහදන ලිපිේගොනු අභහත්යහංලඹ භ් ්ග අනුභත් කිරීේේදි සිදුන ප්රභහදඹ භඟවයහ 

ගළල භ වහ සිඹලුභ ප්රේඳහදන කටයුතු 2018 ර්ේය සිට තෘිධ වමුඛදහ්ගහි ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ප්රේඳහදන 

කිනටු භ් ්ග සිදු කිරිභට ේඹ ජනහ කිරීභ. එභ් ්ග යඳෘති්ගහි ඉදිකිරීේ කටයුතු ප්රභහදකි්ග ේත්ොය කඩිනින්ග 

සිදු කිරීභට අේේක්හ ේකේර්. 
 

7.3 අනළගත් අේේක්ළ 

ඉටුකිරීමට අේේක්ෂිත් කළයයයය් අරමුන අේේක්ෂිත් ඉක්කය 

වෆපයුම්කරුල් ලියළපදිංචි කිරීම ශළ 

අවළධු ේේඛනගත් කිරීම. 
ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ඹටේත් ඇති 
සිඹලුභ ආඹත්නර ප්රේඳහදන 
කටයුතු රට අලය ඳසුිමභ ළකසීභ. 

රුපිඹේ ිනලිඹන 45 කට 
ළඩි ආදහඹභක් 
අේේක්හ කය . 

රවම්පළකන කටයුතුම. කහර්ඹහර ඳරිශ්රඹ තුශ වහ ඉ්ග පිටත් 
ආඹත්නඹ්ගහි යහජකහරි කටයුතු 
ේනොපිරිේවරහ ඉටු කිරීභට අලය 
ඹටිත්ර ඳවසුකේ ළරසීභ. 

කහර්ඹක්භ 
ප්රේඳහදනඹක් රඵහ දීභ. 

භළණ්ඩ වෆපීමම, ගබඩළ කිරීම වශ 

ේබකළ ශෆරීම. 
කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී අයුරි්ග 
බහ්ඩඩ ිනරදී ගළල භ වහ ේඵදහ දීභ 
ගඵඩහ කිරීභ. 

නහසතිඹ වහ දණඹ 
අභ කය ගළල භ වහ .සි 
ඳරිදි හර්ත්හකයණඹ. 

භළණ්ඩ වමීක්නය, අේයෝගය කිරීම, 

ත්ක්ේව රු කිරීම ශළ ේල්ේධ සි 

කිරීම, රළ නන භළණ්ඩ ළිගැබතල 

අලය ක්තත් මශළ භළණ්ඩළගළරය 

ේලත් බළ දීම. 

යජඹට අඹත් ේබෞතික බහ්ඩඩ 
ආයක්හ කිරීභ ඳහිච්චිේඹ්ග ඉත් 
කයන බහ්ඩඩ අලය  ආඹත්නරට 
රඵහ දීභ ේව  ේ්ගේ ආසි කිරීභ, 
ඳහිච්චිඹට ගත් ේනොවළකි බහ්ඩඩ 
ිනහල කිරීභ. 

යහජය ේ ආඳර ආයක්හ 
කිරීභ, අඹථහ බහිත්ඹ 
ළරළක්වීභ, වුනනහ 
ගළල භ, ේේ ණගත් 
කිරීභ වහ යජඹට 
ආදහඹභක් රඵහ දීභ. 

නෆිමම ශළ අළභශළනි 

වම්බ්නේය් මුකේ ේරගුළසි අබදල 

කටයුතුම කිරීම. 

යජේය ේ ආඳරරට සිදුන 
අරහබවහ.ඹ ේඵ්ගධ ගකි යුතු 
ඳහර්ලඹ්ග ේොඹහ ඵරහ ඒ අනු 
අරහබඹ්ග අඹකය ගළල භ  වහ එේේ 
ේනොන  අසථහර මුඛ.ේය. ප්රකහය 
අලය පිඹය ගළල භ. 

යජේය ේ ආඳරරට 
සිදුන අරහබවහ. අභ 
කිරීභ. 

වහථළලර ල්තකම් කෂමනළකරන 

පධ නිය ක්රියළ්තමක කිරීම තුමගැ් 

ජංගම ේනොලන ල්තකම් 

කෂමනළකරනය කිරීම. 

අභහත්යහංලඹ ිසි්ග රඵහග්ගනහ රද 
ජංගභ ේනොන ත්කේ අලය 
අසථහ්ගහි අලය සථහනරට 
රඵහදීභ. ඒහේය චරනඹ්ග .ළයදි 
වුනනහ ගළල භ වහ .සි බහයකත්ඹ 
ත්වවුරු කය ගළල භ. 

යජේය ේ ආඳර 
සුයක්කාත් ඳරිවයණඹ 
කිරීභට ඳසුිමභ ළකසීභ. 

පුල්තප්ත  මිදී ගෆී ම මු.ේර. 855 

යටේ්ත 
.රධහරී්ගට අලය ේත්ොයතුරු වහ 
පුත් දළන ගළල භට ළරසීභ. 

.සි කශභණහකහරිත් 
ේඹ්ග යුතු පුත්ඳත් 
රඵහේගන ේඵදහවළරීභ 
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රුළියේ ක් ේකකකට ලඩළ ලෆඩි 

ඇවහත්ේම්්තුමගත් ලළශන ශළ ය්ත්ර 

සත්ර අලු්තලෆඩියළල වතශළ රවම්පළකන 

මළයයේගෝපේධ  වංග්රශේල 9.3.1 

යටේ්ත අබදමෆිය බළදීම. 

හවන ඹ්ගත සත උඳකයණ ර 
.ඹභ අලුත්ළඩිඹහ කටයුතු 
ප්රිනතිේඹ්ග යුතු කය ගළල භට ඉඩ 
ළරසීභ. 

අභ පිරිළඹකි්ග අදහශ 
කටයුතු සිදු කිරීභ වහ 
නහසතිඹ අභ කිරීභ 

  

 ආරක්ක රළජය අමළත්යළංය  

ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹට අදහශ අඹළඹ පිිබේඹර කිරීභ, අඹළඹ ප්රතිඳහදනඹ්ගට අනුකර ඳරිදි ිඹදේ 

දළරීභ, හර්කාක ිර්ජන  වණුේ ළකසීභට අදහශ ේත්ොයතුරු රඵහදීභ, ප්රේඳහදන කටයුතු සිදුකිරීභ ව යහජය 

අභහත්යහංලඹ ඹටේත් ඇති ආඹත්නඹ්ගහි මූරය කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ  

  

2017.12.31 දිනට රගිය (රු.මිලියන) 

 

  

ිඩවහත්රය ආරක්ක රළජය 

අමළත්යළංය 

ජළික ශියභට බකළය ආරක්ක ේව ලළ 

ිඩකයළය 

පුනරළලයයත්න ිඩයකම් 56.55 205.61 - 

රළ නන ිඩයකම්  2.94 13.71 126.30 
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8. අභය්ත්ර ිඩගනන අංය 

8.1 වමළේෝචනය 

ේමම අමළත්යළංේල වශ අමළත්යළංය යටේ්ත පලින ේකපළයයත්ේම්්තුම වශ වහථළළිත් ආයත්න ල අභය්ත්ර 

ිඩගනන කටයුතුම, ආරක්ක ේේකම් ේලත් ේයොමුකරන ේප්තවම් ළිගැබතල ිඩමයයනය කිරීම, ිඩගනකළි පි 

ිඩගනන ිඩමසුම් වතශළ ළිගැතුමරු වෆපීමම වම්බ්ධීකරනය කිරීම, ිඩගනන ශළ කෂමනළකරන කමිටු රැවහමම් 

වංිඩනළනය කිරීම, ත්රිිඩන ශමුකළල් ප ේපොදු භළණ්ඩ, ලළශන, අිඩ ශළ පත්ේරොම් වතශළ අපශරන මණ්ඩ ප්ත 

කිරීම, රළජය ගිණුම් කළරක වභළල ශළ රළජය ලයළපළර කළරක වභළල ේලත් ළිගැතුමරු බළදීම වම්බ්ධීකරනය 

කිරීම ආදී කටයුතුම අප අංය ිඩසි් සිදු කරබද බයි. 

8.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය  

2017 ේභභ ර්ේය ඳවත් දළක්ේන අබය්ගත්ය ිගණන ඳරීක්ණ සිදු කය ඇත්. 

 

ආයත්නය 
ිඩගනන ිඩය පථය ශළ ිඩගනන පරීක්නය සිදු 

කෂ දිනය 

ආයක්ක අභහත්යංලඹ  ලවුචයයප්ත පරීක්ළල (2017.01.23) 
ේව ලළ ලනිත්ළ ඒකකය (අරමුකේ පරීක්ළල) 
(2017.02.17) 
ගිණුම් අංය(බෆංකු වෆවඳුම්) (2017.02.17) 
ලවුචයයප්ත පරීක්ළල (2017.03.27) 
පළන අංය (නිලළඩු, අිකළ ශළ ත්ෆපෆේ අංය 
පරීක්ළල) (2017.06.20) 
රලළශන අංය  (2017.09.21) 

ජහතික ශියබට ඵරකහඹ ේව ලළ ලනිත්ළ ඒකකය (2017.03.06) 

ආයක්ක අභහත්යංලඹ වහ තෘිධ වමුඛදහ මූරසථහන 
ඉදිකිරීේේ යහඳෘතිඹ(අකුේර්ේගොඩ) 

 රවම්පළකන අංය (2017.09.19) 

යක්නහ ආයක්ක රංකහ (පු ආ) භහගභ  රනළන කළයයයළය  (2017.08.08) 

ශ්රි රංකහ නහික වමුඛදහ  රවම්පළකන අංය ( 2017.10.30) 

හිරුෆඹ ඉදිකිරීේේ යහඳෘතිඹ ගිණුම් අංය  (2017.10.20) 
ශ්රීභත් ේජ ්ග ේකොත්රහර ආයක්ක ිලස ිදයහරඹ රවම්පළකන අංය ශළ ගබඩළල (2017.06.27) 

අ්තිකළරම් පරීක්ළල 
බෆංකු වෆවඳුම් පරීක්ළල 

 ශ්රී රංකහ ුණ්ග වමුඛදහ රවම්පළකන අංය (2017.02.17) 

සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, රවම්පළකන අංය  (2017.04.03)  
මනයම ගබඩළල, ේල්නල්තත්  (2017.04.18) 
ිඩේප්තතුමල පු්තත්ම, ේකෝඩච්චිය බකළ 

කළයයයළ  (2017.05.15) 
බෆංකු වෆවඳුම් පරීක්ළල (2017.05.15) 

ේයශහයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේපොදු ත්ෆ්ප්ත ගිණුම, බෆංකු වෆවදුම් පරීක්ළල, 

ගබඩළ පරීක්ළල, බිේප්ත පරීක්ළල (2017.05.24) 

ශ්රී රංකහ යුධ වමුඛදහ බෆංකු වෆවඳුම් පරීක්ළල (2017.02.03) රවම්පළකන 
අංය (2017.02.20) 

යණිරු ේේහ අධිකහරිඹ රවම්පළකන අංය  (2017.08.08) 

යහජය ණි ආධිේේඹ රනළන කළයයයළය (2017.09.19) 
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8.3 ගෆටළු වශ අභිේයෝග 

 අදහශ ආඹත්නලි්ග .ඹිනත් ේසඳරහට ේත්ොයතුරු රඵහ ගළල ේේ අඳවසුත්හ 

 අබය්ගත්ය ිගණන ක්රිඹහලිේය ප්රභහණත් පුහුණු අසථහ ේනොභළතිවීභ 

 අදහශ අංල භඟ ේඵ්ගධීකයණ වහ ්ග.ේසඳදන අඳවසුත්හ 

 ඳතින ල ති වහ ේයුණරහසි ඹහත්කහලීන ේනොවීභ 
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9. ජහත්ය්ගත්ය ඵත්හ අංලඹ 

9.1 වමළේෝචනය 

ආයක්ක අභහත්යහංලේය ජහත්ය්ගත්ය ඵත්හ අංලඹ ආයක්ක ේේකේතුභහේ  ෘජු අධික්ණඹ ඹටේත් 

ක්රිඹහත්භක න අත්ය ආයක්ක ේේකේතුභහේ  ජහත්ය්ගත්ය ඵත්හ පිිබඵ වළසියවීභ කයන සහධින අංලඹක් 

ේර කටයුතු කයනු රඵ . ීමට අභත්ය යහජය ආයක්ක අභහත්යහංලේය ජහත්ය්ගත්ය ඵත්හ කටයුතු 

ේඵ්ගධේඹ්ග අලය වේඹ ගඹ රඵහ දීභ සිදුකයනු රඵ . 
 

ේභභ අංලේය මූලිකත්ඹ ිේ ආල කටයුතු අභහත්යහංලේය ේජයසඨ වකහය ේේකේ ේකේනක් භ් ්ග ඇති ව 

අත්ය දළනට ේභභ අංලේය සිඹලු ළඩ කටයුතු ජහතික ණි ආධි ප්රධහ. කහර්ඹහරඹට ඳළරි ඇති ඵළි්ග ජහතික ණි ආධි 

ප්රධහ. භ් ්ග ේඵ්ගධීකයණඹ කයනු රඵ . 
 

ජහත්ය්ගත්ය අංලඹ භ් ්ග ආයක්හ ේඵ්ගධේඹ්ග ිේ ආලඹ්ගර සිදුකයන ංචහයඹ්ග වහ ේභයටට ඳළිනේණන 

සහධීන අංලඹ්ගර ේඵ්ගධීකයණඹ, ආයක්ක ේේකේතුභහ භඟ ිේ ආශීඹ .ේඹ ජිත්ඹ්ග අත්ය 

ේඵ්ගධත්හ වළසියවීභ,ිේ ආල කටයුතු අභහත්යහංලඹ වයවහ ේඵ්ගධවීභ ව අලය කයන ආයක්ක ිධිිධහන 

ළඳයීභ,ආයක්ක ේේකේතුභහේ  ිේ ආල ංචහයඹ්ග වහ අලය කයන ංශිේත් හර්ත්හ, 

කථනඹ,ළඩටව්ග පිිබේඹර කිරීභ ව එභ ංචහයඹ්ග රදි ගනු රඵන ති්ගදු තියණ පිිබඵ ළඩිදුය අධයනඹ 

කිරීභ,අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ිේ ආල කටයුතු අභහත්යතුභහ ව ආයක්ක අභහත්යතුභහ වබහ ව න ිේ ආල 

ංචහයඹ්ග වහ අලය කයන ආයක්ක ේඹදවුේ පිිබේඹර කිරීභ,ිේ ආල යහජයඹ්ග භඟ ඇති කය ග්ගනහ 

ආයක්ක ේමුඛති්ග වහ අේඵ ධත්හ  විසුේ ේඵ්ගධ ේඵ්ගධීකයණ කිරීභ,එක්ත් ජහති්ගේ  භවහ 

භ්ඩඩර ළසිහය වහ අලයකයන ආයක්ක ේඹදවුේ පිිබේඹර කිරීභ,එක්ත් ජහති්ගේ  භහන හිිනකේ 

කවු්ගරේයදි ආයක්ක අංල ේඵ්ගධේඹ්ග ඳළන නළේගන ගළටු  රට පිිබතුරු රඵහ දීභ ේඵ්ගධීකයණඹ 

කිරීභ,ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ව එක්ත් ජහති්ගේ  භත්ද්රය වහ අඳයහධ පිිබඵ කහර්ඹහරඹ භඟ වහ එක්ත් 

ජහති්ගේ  යණහගත් ්ග පිිබඵ වු කහර්ඹහරඹ භඟ ඳතින ේඵ්ගධත්හ ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ,තසථහදඹ 

ළරළක්ිේේ ළඩ කටයුතු ේඵ්ගධේඹ්ග ජහතික ණි ආධි ප්රධහ. කහර්ඹහරඹ භඟ ේඵ්ගධීකයණඹ වහ එක්ත් 

ජහති්ගේ  තසථහදඹ ළරළක්ිේේ ිධහඹක අධයක්ක භ්ඩඩරඹ භඟ ේඵ්ගධිකයණ කිරීභ,ආයක්ක 

අභහත්යහංලේය  ආිඳහර්ශික ආයක්ක වේඹ ගඹ්ග නවීකයණඹ කිරීභ ව ආයක්හ පිිබඵ  කරුණු 

ේඵ්ගධේඹ්ග කරහපිඹ ංිධහන වහ ආඹත්න භඟ වේඹ  ව කටයුතු කිරීභ ඹන කරුණු පිිබඵ ිධිභත් 

ේර කටයුතු කයනු රඵ .  

ජඳහනඹ,චිනඹ ව ඉ්ගදිඹහ හර්කාක ඳත්නු රඵන ආයක්ක ංහදඹ්ගර ළඩකටයුතු 

ේඵ්ගධිකයණඹ කිරිභ,ඉ්ගදිඹහ,ශ්රිරංකහ ව භහරදි න අත්ය ඳතින තෘඳහර්ශික මුඛරිඹ ආයක්ක 

වේඹ  වත්හේය ළඩකටයුතු ේඵ්ගධිකයණඹ කිරීභ,ශ්රි රංකහ ව ඕසේරේලිඹහ අත්ය ඳතින ින.ස 

ජහහයභ ව අේනකුත් අඳයහධ ළරළක්ිභ ේඵ්ගධේඹ්ග සිදුකයනු රඵන ක්රිඹහභහර්ග 

ේඵ්ගධීකයණඹ,අිආයුධ ේශහභ වහ .යහයුධකයණඹ ේඵ්ගධේඹ්ග ඳතින ජහත්ය්ගත්ය  විසුේරට 

අලයකයණ ප්රතිඳත්ති පිිබේඹර කිරීභ,අ්ගත්ර්ජහතික ේමුඛති්ගරට අලය කයන ආයක්ක ේඹදවුේ පිිබේඹර 

කිරීභ,ආයක්හ ේඵ්ගධේඹ්ග ඳතින ිේ ආල ප්රතිඳත්ති වහ කළිමනේ ප්රකහල පිිබේඹර කිරීභ,අ්ගත්ර්ජහතික 

ලේඹ්ග ළදගත්න ආයක්හ ේඵ්ගධ කරුණු පිිබඵ කළිමනේ ප්රකහල පිිබේඹර කිරීභ,අතුරුදව්ගවු්ග වහ 

අත්ේත්ොේන භතික ේර රැදවුේ බහයේය යහේගන ඇති පු ආගර ්ග ේඵ්ගධේඹ්ග කටයුතු කයන එක්ත් 

ජහති්ගේ  ක්ඩඩහඹේ රට අලයඹ කයන ේත්ොයතුරු කස කිරීේේදි ජහතික ණි ආධි ප්රධහ. කහර්ඹහරඹ භඟ 

ේඵ්ගධීකයණඹ වීභ,රංකහ ේරොජිසටික් ඇ්ගඩ් ේටක්ේනොලිජිස භහගභ ිේදස යහජය්ග භඟ සිදුකයනු රඵන 

කටයුතු රදී එභ භහගේේ ඉේලිභ භත් අලයඹ කයන වඹ රඵහ දීභ,ආයක්ක අභහත්යහංලේය ප්රතිඳත්ති 

ළරසුේකයණ අංලඹට අලය කයන ප්රතිඳත්ති ේඹදවුේ ළඳයීභ ඹන කරුණු පිිබඵ ළඩි දුයටත්  කටයුතු 

කයනු රඵ . 
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9.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

 2017 මළයයතුම මව 19 ලන දින සිට 22 ලන දින කක්ලළ චීනේල රළජය ම්ත්රන වභික වශ ජළික ආරක්ළල 

ළිගැබත අමළත්ය අිගරු ේජනරළේ චෆ්ේ ල් ක්ලළ් මශත්ළේ  ශ්රි ංකළ වංචළරය, ආරක්ක 

වශේයෝගිත්ළල ආරක්ළල වම්බ්නේය් වු රැවහමම 

ආයක්ක අභහත්ය අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ මුඛලික කයග.ින්ග යහජය ආයක්ක අභහත්ය ගරු රු්ග ිේේර්ධන 

භවත්හේ  ආයහධනහක් භත් ේභභ ංචහයඹ සිදුිඹ. ේභභ ංචහයඹ අත්යතුයදි චීනේය යහජය භ්ගතණ භික ව 

ජහතික ආයක්හ පිිබඵ අභහත්යතුභහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ , යහජය ආයක්ක ඇභතිතුභහ ව ආයක්ක 

ේේකේතුභහ වමුඛිඹ. ේභභ වමුඛිභ අත්යතුයදි චීනඹ ව ශ්රිරංකහ අත්ය  විසුභක් අත්්ග ත්ළණි අත්ය චීනඹ 

භ් ්ග වමුඛදහ වනහධහය ේර යුහ්ග 100000000 ක මුඛදරක් ේනොිනේේ ප්රතිඳහදන ලේඹ්ග රඵහේදන රදී. ීමට 

අභත්ය චීන යජේය ආධහය භත් දිඹත්රහ ශ්රිරංකහ යුධ වමුඛදහ ිදයහ ඨේය  ඉදිේකේයින්ග ඳතින ශ්රනහගහයේය 

ේදන අධිඹය වහ යුහ්ග 180000000 ක මුඛදරක් රඵහදීභට මුඛේේකටුේඳත් අත්්ග ත්ඵන රදී. 

 ේනකයය්ත් ආරක්ක අමළත්යළං වශ ශ්රිංකළ ආරක්ක අමළත්යං වමඟ 2017 මෆයි මව 15 ලන දින 

අ්තව් ත්බන ක ඉ්දිය වළගරේල ළි පටි නළිඩක යළත්රළ ආරක්ළ කිරීේම් මනයවහථළන වතශළ පශසුකම් 

වෆසීම වතශළ වු අලේබෝනත්ළ ගිිඩසුම 

ේභභ  විසුභ භ් ්ග මූලිකභ අධහනඹ ේඹොමුඛකය ඇත්ේත් ශ්රිරංකහ නහික වමුඛදහේසඳ ේේඹ රඵහේගන 

ේ භහලිඹහ මුඛහුදු තීයඹ වයවහ ගභ්ග කයන ේනදර්ර්ගත් ේශ ේනෞකහ වහ ආයක්හ ළඳ භට ඉ්ගදිඹ්ග 

හගයඹ තුශ භධයසථහනඹක් ආයේබ කිරීභඹ, ේභභ අේඵ ධත්හ  විසුභ ක්රිඹහත්භක කය්ගන්ග ේර 

ේනදර්ර්ගත් ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ේනුේ්ග ේනදර්ර්ගත් නහික වමුඛදහද ශ්රිරංකහ ආයක්ක අභහත්යහංලඹ 

ේනුේ්ග ශ්රිරංකහ නහික වමුඛදහද ක්රිඹහ කයනු රඵ . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2017 ජුනි මව 27 ලන දින ජපළනය වශ ශ්රිංකළල අත්ර පල්තනළ ක වමුරිය ආරක්ළල වශ වළගරික ගෆටළු 

ළිගැබත වංලළකය 

ේභභ ංහදඹ ේදන යට ඳත්න රද අත්ය ජඳහන .ේඹ ජිත් භ්ඩඩරේය මූලිකත්ඹ .යත් දිග ආසිඹහනු 

කරහඳඹ බහය ිේ ආල කටයුතු අභහත්යහංලේය අධයක්ක ත්කහකා අයේඹ කා භවත්හ ිසි්ග ේවොඵන රදී. ශ්රි රංකහ 

ඳහර්ලේය මුඛලිකත්ඹ ආයක්ක අභහත්යහංලේය ළඩ ඵරන ේේකේ ආර්පිආර් යහජඳක් භවත්හ ිසි්ග 

ේවොඵන රදී. ේභභ ංහදඹ අත්යතුයදී ඉ්ගදිඹ ලහ්ගතිකය හගයේය මුඛරිඹ ආයක්හ ව හගරික ගළටු  

පිිබඵ හකච්ජහ කයන රදී. ේභඹට ඉ්ගදිඹ චීන මුඛහුදු කරහඳඹද අඹත් ිඹ. ේභහිදී ජඳහනඹ ිසි්ග ශ්රි රංකහේසඳ 

ප්රධහන යහඹ්ග පිිබඵ ිේලේ අධහනඹ ේඹොමුඛ කයන රදී. අනහගත්ේයදී ඉ්ගදිඹ්ග හගයඹ තුශ .දවස වහ 

ආයක්කාත් මුඛහුදු ප්රහවන කටයුතු සිදුකිරීභට ඉ්ගදිඹ්ග හගයේය ආයක්හ ත්වවුරු කිරීභ වහ ේභහිදී යටේ 

ේදේකහිභ .ේඹ ජිත් ්ග ිසි්ග එකඟත්හඹ ඳරකයන රදී. ීමට අභත්ය අනහගත්ේයදී ේදයට අත්ය භනහ 

වේඹ  වත්හඹක් ඳත්හ ගළල භ වහ ින.ස ජහහයේ භත්ද්රය ජහහයේ ව ණි ආධි ේත්ොයතුරු හුභහරු 

කයගළල භ පිිබඵ හකච්ජහ කයන රදී. 
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 2017 අේගෝවහතුම මව 02 ලන දින ශ්රිංකළල වශ ජපළනය අත්ර පෂමු ලරට පල්තලන ක ආරක්ක 

වශේයෝගිත්ළලය ලෆඩිදියුණු කිරීම වශ ආරක්ළල වම්බ්නේය් කෆබදම ශළ පපුරුධ ක හුලමළරු කර ගෆී ම 

වතශළ වු වංලළකය 

2017 අේප්රේේ භ ගරු අ්හභහත්ය ය.ේ ික්රභසිංව භවත්හේ  ජඳහන ංචහයේය ප්රතිපරඹක් ේර ජඳහනඹ ව 

ශ්රිරංකහ අත්ය ආයක්හ ේඵ්ගධේඹ්ග වු ආයේබක ංහදඹ 2017  අේග සතු භ 02 න දින ආයක්ක 

අභහත්යහංලේයදී ඳළළත්වුණි. ේභභ ංහදේය මූලිකත්ඹ අතිේර්ක ේේකේ ආයක්ක යත් කුභහය භවත්හ ව 

ජඳහනේය ආයක්ක ප්රතිඳත්ති පිිබඵ අභහත්යහංලේය ජහත්ය්ගත්ය ඵත්හ අංලේය අධයක්ක ේජනයහේ ඉහහ 

භවත්හ ිසි්ග ේවොඵන රදී. ේදයට අත්ය ඳතින මුඛරිඹ ආයක්හ ේඵ්ගධේඹ්ග වු ගළටු  පිිබඵ ේභහිදී 

හකච්ජහ ේකරුණි. ජඳහන ඳහර්ලඹ ිසි්ග ඳතින ල ති යහමුඛ තුශ ේයශ ආයක්ක ඵරකහේය ේභේවයුේ වහ 

ේයශ ආයක්ක ඵරකහේය ඳරිඳහරනඹ පිිබඵ ළඩි අධහනඹක් ේඹොමුඛ කයන රදී. ත් දුයටත් ජඳහන 

ඳහර්ලඹ ිසි්ග ේයශ ආයක්ක ඵරකහේය ව ශ්රිරංකහ නහික වමුඛදහේසඳ ේවීේේ වහ මුඛදහ ගළ.ේේ 

ේභේවයුේ ලක්තිභත් කිරීභට අලය වඹ රඵහ දීභට ේඳොේයෝගදු න රදී. ළඩිදුයටත් ශ්රිරංකහ ආයක්ක අංල 

ව ජඳහන ආයක්ක අංල අත්ය වේඹ  වත්හඹ සථහඳනඹ කිරීභ වහ හකච්ජහ කයන රදී. 

 ඇමරිකළ ආරක්ක ේකපළයයත්ේම්්තුමල වශ ශ්රිංකළ ආරක්ක ආමත්යළංය වමඟ 2017 අේගෝවහතුම මව 04 

ලන දින අ්තව් ත්බන ක අ්තප්ත කර ගෆනිේම් වශ ශරවහ ගිිඩසුම 

ඇභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ ේනුේ්ග ඇභරිකහේසඳ ශ්රිරංකහ ත්හනහඳති අතුර ේක්හ්ග භවත්හ ව ශ්රිරංකහ යජඹ 

ේනුේ්ග ආයක්ක ේේකේ කපිර මදයයත්න භවත්හ අත්ය ේභභ  විසුභ අත්්ග ත්ඵන රදී. ේභභ  විසුභ 

භ් ්ග ේදයේේ ආයක්ක අංල අත්ය ළඳයුේ වේඹ ගඹ, ළඳයුභ ව ේේහ පිිබඵ මුඛලික කරුණු ේකෝගේ ආසි 

ව ක්රිඹහ පිිබේශ පිිබඵ එකඟත්හඹකට එරේඵන රදී. 

 ඕවහේේලියළ ශ්රී ංකළ ඒකළබධ න ේමේශයුම් කමිටු රැවහමම 3 ලන ලරට්ත 2017 වෆේත්ෆම්බයය මව 06 ලන දින 

කෆ්බරළ බදලරදි පල්තලන දී. 

ේභභ මුඛු  වහ ශ්රිරංකහ .ේඹ ජනඹ කයින්ග ආයක්ක ේේකේ තුභහ ඇතුු  .ේඹ ජිත් පිරික් වබහ ව 

වු අත්ය ේභභ එකහඵ ආධ ක්රිඹහකහරී කිනටු වමුඛේසඳදී ිේලේේඹ්ග ල තිිේය ධී පු ආගර ජහහයේ පිිබඵ එනේ ඒ 

ේඵ්ගධ කටයුතු කිරීේේදී ඇතින ගළටු , ඒ පිිබඵ න නහික ේභේවයුේ වේඹ  වත්හ ේභ්ගභ 

ල තිිේය ධී පු ආගර ජහහයභට එේයහි ට්ග කිරීභ, එහිදී ඇතින ිිධහකහය ගළටු  පිිබඵ කරුණු 

හකච්ඡහට ඵුන්ග ිඹ 
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 මිනිවහ ජළලරම වශ අේනකු්ත අ්ත්යයජළික ේධ සීමළ අපරළන ලෆෆක්මම ළිගැබත ශ්රි ංකළ ආරක්ක 

අමළත්යළංය වශ ඕවහේේලියළබද රජේල ආගළමික වශ ේධ සීමළ ආරක්ක ේකපළයයත්ේම්්තුමල අත්ර ඇි 

කර ග්නළ ක අලේබෝනත්ළ ගිිඩසුම 

ල ති ිේය ධී ින.ස ජහහයභ, අ්ගත්ර් ජහතික අඳයහධරට එේයහි කටයුතු කිරීභ ව වහ න ේභේවයුේ 

වේඹ ගීත්හඹ ත්දුයටත් ලක්තිභත් කිරීභ” වහ ශ්රී රංකහ ව ඔසේරේලිඹහ අත්ය අේඵ ධත්හ  විසුභක් 

එශළඹි අත්ය ශ්රී රංකහ ේනුේ්ග ආයක්ක ේේකේ කපිර මදයයත්න භවත්හ ව ඕසේරේලිඹහේසඳ 

ංක්රභණික ව ේ ආලසීභහ ආයක්ෂක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ ේේකේ ිනේචේ ඳහසුේර  භවත්හ එභ  විසුභ වහ 

2017 ළේත්ළේඵර් භ 06 න දින අත්්ග ත්ඵන රදී.  
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10. ආරක්ක අමළත්යළංේල මළනය ේක්්්රය 

10.1 වමළේෝචනය 

සහධීන යටක ප්රමුඛ ත්භ අලයත්හඹක් න ජහතික ආයක්හ සුයක්කාත් කිරීභ පිණි ආයක්හට ේඵ්ගධ 

ේත්ොයතුරු රැසකිරීභ වහ ඒහ ිලසේේණඹ ේකොට .ළයදි, ගකීභකි්ග යුතු වහ කහර්ඹක්භ ේර ේ ආශීඹ 

ව ිේ ආශීඹ භහධය ේත් රඵහදීභත්, ිිධ භහධය තුිබ්ග ප්රචහයඹ කයනු රඵන ළයදි ේව  අතිේල ක්තිේඹ්ග යුතු 

ේත්ොයතුරු .ළයදි ේර වහ .සි අයුරි්ග ේ ආශීඹ ව ිේ ආශීඹ භහධය ේත් රඵහදීභත්, ේභභ ආඹත්නඹ ිසි්ග 

සිදුකයනු රඵ .   

 ජහතික ආයක්හට අදහශ ේත්ොයතුරු එක්රැස කිරීභ ව ඒහ කඩිනින්ග භහධය ේත් .කුත් කිරීභ. 

 ජහතික ආයක්හට ත්ර්ජනඹක් න ේත්ොයතුරු වුනනහ ගළල භ ව භහධය වයවහ ඒහ .ේලේධනඹ කිරීභ. 

 ජහතික ආයක්හට අදහශ ේත්ොයතුරු ේඵ්ගධේඹ්ග ආයක්ක අභහත්යහංලේය අදහශ අංල භඟ ව 

ේඵ්ගධත්හේඹ්ග යුතු කටයුතු කිරීභ. 

 ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ව ඒ ඹටේත් ඇති තෘිධ වමුඛදහ ඇතුු  අ.කුත් ආඹත්න භඟ ඇති 

ේඵ්ගධත්හ්ග ළඩිදියුණු කයගළල භ. 

 අනහගත් අලයත්හඹකදී ඳරිශීරණඹ වහ පුත්ඳත් දත්ත් මූරහශ්ර ගඵඩහක් ඳත්හේගන ඹහභ. 

 ආයක්ක අභහත්යහංලේය අයමුඛණු හක්හත් කයගළල භ වහ භහධය ආඹත්න ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 අලය අසථහ්ග රදී ලිඛිත් ව මුඛ ය ප්රකහල .කුත් කිරීභ ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 
 

  10.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 
 

 ේභභ භහධය ේක්්ගද්රඹ ිසි්ග ර්ඹ තුශ භහධය හකච්ජහ 07ක් ද භහධය ප්රචහය 55ක් ද භහධය ආයණ 59ක් 

ද  සිදුකය හර්ථක ප්රගතිඹක් රඵහ ඇත්. 
 

ආයත්නය මඟි් සිදුකෂ මළනය වළකච්ඡළ, මළනය රචළර වශ මළනය ආලරන ළිගැබත ිඩවහත්රය. 

භහඹ භහධය හකච්ඡහ භහධය ප්රචහය භහධය ආයණ 

ජනලළරි - 01 06 

ේපබරලළරි 01 - 07 

මළයයතුම 01 - 06 

අේර ේ - - 08 

මෆයි - - 03 

ජුනි 01 02 04 

ජලි 01 03 03 

අේගෝවහතුම - 09 05 

වෆේත්ෆම්බයය - 15 07 

ඔක්ේත්ෝබයය - 08 07 

ේනොලෆම්බයය 02 12 02 

ේකවෆම්බයය 01 05 01 

එකතුමල 07 55 59 

ආඹත්නඹ .රධහරී ේසු.ර 

ශ්රී ංකළ යුධ න ශමුකළල 08 16 

ශ්රී ංකළ නළිඩක ශමුකළල 03 18 

ශ්රී ංකළ ගුල් ශමුකළල 01 08 

ශ්රී ංකළ ේපොලීසිය 01 06 

ිඩේ  කළයයය බකළය - 02 

සිිඩේ ආරක්ක බකළය - 03 

එකතු 13 53 
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අ පත්කර පුල්ත  පත්කරපුල්ත බපමකි  ්ේත්ළරපුල්ත         

 

 2008 සිට 2014 ර්ඹ දක්හ භහධය ේක්්ගද්රේය අලයත්හ්ග වහ අදහශ මූරය ව ප්රහ ධන ිඹදේ ඍජු 

ළඹ ශිර්ඹක් ඹටේත් ේගන රද නමුඛත් 2015 ර්ේය සිට භහධය ේක්්ගද්රඹට අදහශ එභ ිඹදේ ආයක්ක 

අභහත්යහංලේය අංක 103-01-06 ඹටේත් එභ අභහත්යහංලඹ ේත් ඵළයකය ඇති අත්ය, භහධය ේක්්ගද්රේය 

අධයක්ේ  ලිඛිත් ඉේලීභක් භත් මූරය අලයත්හ ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ේති්ග රහේදනු රඵ . 

 රුපිඹේ ඳ්ගදවක මුඛදරක් (රු.5000ජ=)  සුු මුඛදේ අරිභඹ ලේඹ්ග ආඹත්නඹ ේත් රඵහේදන අත්ය, ඒහ 

ළඹ කිරිේභ්ග අනතුරු ිඹදේ ිසත්යඹ අදහශ ිමේඳත් භඟ ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ේත් .යවුේ කයනු 

රඵ . 

පුනරළලයයථන ිඩයකම්  - 2017 
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ජළික ආරක්ළල ශළ වම්බ්න ගුල් ිඩදුලි නළලිකළ රලත්ති ිඩමයයන වළරළංය - 2017 
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10.3 ගෆටළු වශ අභිේයෝග 

 භහධය ප්රචහයණඹ ව භවජන ේඵ්ගධත්හඹ ර්ත්භහනේයදී ඉත්හ ළදගත් කරුණක් න අත්ය, ේභභ 

ආඹත්නේය අයමුඛණු හක්හත් කයගළ.භ වහ ඳතින ගළටු  ව අභිේඹ ග රැක් භහධය ේක්්ගද්රඹ ිසි්ග 

වදුනහේගන ඇත්. ඒ අනු ජහතික අලයත්හඹ්ග වහ සිිේ ව වමුඛදහ ේඵ්ගධීකයණඹ ර්ධනඹ ේභභ 

ආඹත්නඹ භ් ්ග සිදුකය ඇත්. එභ් ්ග ඹවඳහරනඹ ඇති කිරීභ වහ ජහතික ආයක්හට ේඵ්ගධ 

ආඹත්න ේත් භවජනත්හේ  වේඹ ගඹ රඵහගළල භට වළකිඹහ රළේඵනු ඇත්.   

 ආයක්ක අභහත්යංලඹ ඹටේත් ඳහරනඹ න රඵන ේභභ භහධය ේක්්ගද්රඹ භවජනත්හට ජහතික ආයක්හ 

පිිබඵ ආඹත්නඹක් ලේඹ්ග කටයුතු කශ ද .ළයදි ේත්ොයතුරු ක්රභත් වහ ඉත්හ කඩිනින්ග රඵහගළල භට 

ඇති වළකිඹහ සීභහහිත් වීභ.  

 ේභභ ේක්්ගද්රඹ ේති්ග භහධය .ේසඳදන බහහ තුේන්ගභ .කුත් කශ ද දළනට දිනශ භහධය ේඵ්ගධීකයණ 

භහධයේසඳදිේඹකු ඳභණක් සිටින අත්ය, සිංවර වහ ඉංග්රීසි භහධය ේඵ්ගධීකයණ භහධයේසඳදී්ග ආඹත්නඹ තුශ 

ේනොභළති අත්ය, යේටහි ජහතික ආයක්හ ේනුේ්ග පරන ජහත්ය්ගත්ය භහධය ිසත්ය .ළයදි ව 

ක්රභත් රඵහගළල භ වහ ඉංග්රීසි, දිනශ නහලිකහ, .රීක්ණඹ වහ ෘත්තීභඹ අඹලු්ග ේනොභළතිවීභ. 

 භහධය අසථහ ව අේනකුත් භහධය කටයුතු හර්ත්හ කිරීභ ව ඡහඹහරඳකයණඹජවීඩිේඹ  කළභයහජ.ලසචර 

කළභයහජවඩ ඳටිගත් කිරීේේ ඹ්ගතජ.ේසඳදක වළකිඹහ ව හර්ත්හකයනේය වළකිඹහ ඇති අඹු ්ග ේභ්ගභ 

භහධය උඳකයණ බහිත්හ කිරීභට වළකිඹහ ඇති අඹලු්ග ේභභ භහධය ේක්්ගද්රඹ තුශ ේනොභළතිවීභ. 

 භවජනත්හ ව ආඹත්න භඟ ඇති වේඹ ගීත්හ ඉත්හභත් ළදගත් ව මනර් වක න ඵළි්ග ේභභ 

ආඹත්නේය කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ වහ භහධයකයණඹ පිිබඵ දළනුභක් හිත් අඹලු්ග ේනොභළති ේව ්ග 

ඉවත් ආඹත්න ව භවජනත්හ භඟ ඇති ේඵ්ගධත්හඹ සීභහ හිත් වී ඇති ඵළි්ග, භහධය ප්රචහයණඹ 

වහ රඵහගත් වළකි ේත්ොයතුරු අභ වීභ. 

10.4 අනළගත් අේේක්ළ 
 

 ජහතික ජනභහධය ිදයහරඹ භඟ ේභභ ේක්්ගද්රේය කහර්ඹ භ්ඩඩරඹට ජන භහධය ක්රිඹහකහයකේ පිිබඵ 
පුහුණු ඳහඨභහරහ ජළඩටව්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභට ේඹ ජනහ කිරීභ.   

 ජහතික ව ජහත්ය්ගත්ය ජහතික ආයක්හට අහිත්කය ඵරඳෆේ එේරන ආකහයේඹ්ග .කුත්න භහධය 
ප්රකහලන ඉත්හ ේසඳගත් වහ කහර්ඹක්භ ආකහයඹට .ේලේධනඹ කිරීභ වහ අදහශ භහධ් ඹ .ේසඳදන වහ 
ප්රකහල ක්ණික භහධය තුිබ්ග ප්රකහලඹට ඳත්කිරීභට ිේලේ ිභර්ලන භ්ඩඩරඹක් ආඹත්නඹ තුිබ්ග 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ.  

 සිඹලු ිදයෘත් වහ මුඛරිත් භහධයේසඳදී්ග භඟ සුවදත්ඹජදළනුභජර්ධනඹ කය ගළල භ වහ 
ේභ්ගතණජළඩමුඛු  ංිධහනඹ කිරීභ.   

 තෘිධ වමුඛදහ, ශ්රී රංකහ ේඳොලිසිඹ, සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භහධය ඒකකඹ්ග ඒකයහශිේකොට ඔවු්ග 
ේනුේ්ග පුහුණු ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ ංිධහනඹ කිරීභ. 

 යේටහි ජහතික ආයක්හ වහ ේඵ්ගධ ගළටු  ඳළන න වන අසථහ්ගහි අදහශ සථහනඹ්ග ේත් ේගොස 
.ළයදි ේත්ොයතුරු භහධයඹ්ග ේත් .කුත් කිරීභ වහ කළභයහකරු්ගජ හර්ත්හකරු්ගජ ඵරඹ රත් 
.රධහරි්ග ේග්ග භ්ගිත් ක්ණික ිහිදුේ භහධය ක්ඩඩහඹේ සථහපිත් කිරීභට ේඹ ජනහ කිරීභ. (ප්රහවන 
ඳවසුකේ හිත්)  

 යහජය බහහ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ වහ වඹ ඇති භහධය ේක්්ගද්රේඹහි කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ ේත් මත බහහ 
පුහුණුක් රඵහදීභට ළරසුේ කිරීභ.  

 තෘිධ වමුඛදහ, ශ්රී රංකහ ේඳොලිසිඹ, ිේලේ කහර්ඹ ඵරකහඹ, සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, ේයශ 
ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග සිදුකයනු රඵන ජහතික ආයක්හ වහ ේඵ්ගධ ක්රිඹහකහයකේ වහ 
අදහශ භහසික ේව  මත භහසික ගයහජපුත්ඳත් එිබ දළක්වීභට ේඹ ජනහ කිරීභ. 

 ජහතික ආයක්හ වහ ේඵ්ගධ ේත්ොයතුරුහි ආයක්හ ත්යකය ගළල භ වහ ( ඵර් ප්රවහය) සුදුසු ිේලේඥ 
දළනුභක් ඇති ේඳත් දහඹකි්ග වහ දියුණු උඳකයණ ේක්්ගද්රඹ ේත් රඵහගළල භට ේඹ ජනහ කිරීභ. 
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11. ශමුකළ වම්බ්නත්ළ කළයයයළය 

11.1 වමළේෝචනය 

ේමම අංේය ප රමුඛත්ම භූනමිකළල ල්ේ් අේනයෝනය අලේබෝනය වශ වක්රිය ක්රියළකළරි්තලය ත්ශවුරු කර 

ගෆී ම් ලවහ ආරක්ක අමළත්යලරයළ ලේය් අිගරු ජනළි පිතුමම් ශළ ආරක්ක ේේකම් ිඩසි් නිකු්ත 

ේකේරන කෆබදම් දීම් තීරන ශළ නිේයෝග, ත්රිිඩන ශමුකළ වශ ේලන්ත ආයත්න අත්ර වම්බ්ධීකරනේය් 

වංනිේේකනය කරලීමයි. 

මීට අමත්රල, රජය වශ ආරක්ක අමළත්යළංය ිඩසි් නිකු්ත ේකේරන රිප්තිමය තීරන ක්රියළ්තමක කිරීම 

අධීක්නය වශ අබදමත් කළයයයභළයයය් ශළ ලෆඩවටශ් ේල්කර දී ඇි වම්ප්ත ේනොඉක්මලළ ක්රියළ්තමක 

කිරීමයි. 

 ත්රිිඩන ශමුකළ උ්තවල කටයුතුම වම්බ්ධීකරනය කිරීම ශළ ඊට අකළෂ උපේකවහ වශ අබදමෆිය බළදීම. 

 රළජය උ්තවල කටයුතුම සුදුසු පරිදි වම්බ්ධීකරනය කිරීම. 

 ිඩේධ  අමු්තත්්,රළජයත්රළ්ිකය් වශ ත්රිිඩන ශමුකළ උවවහ නිනළරි්ේ  පෆමිම ම වම්බ්ධීකරනය 

කිරීම වශ වශේයෝගය බළදීම.  

 ත්රිිඩන ශමුකළල් ේ  ිඩිඩන අලයත්ළ වතශළ ඒ ඒ අමළත්යළං/ආයත්න ශළ වම්බ්නත්ළලේය් කටයුතුම කර 

එම අලයත්ළලය් වපුරළදීමට කටයුතුම කිරීම. 

 ිඩිඩන අමළත්යළං/ේකපළයයත්ේම්්තුම/ආයත්නය් ේ  අලයත්ළ වතශළ ත්රිිඩන ශමුකළ කෆබදම ශළ වම්ප්ත භළිඩත්ළ 

කරමි් ඇලෆසි වශළය බළදීම ශළ වම්බ්ධීකරනය කිරීම.  

 ශ්රී ංකළ ත්ළනළපි කළයයයළය ල ේව ලේල ේයදී සිටින ිඩේධ ශීය ආරක්ක උපේධ කයි්/ 

වම්බ්ධීකළරකයි් (රටලේ 11 ක් නිේයෝජනය ලන පරිදි 15 ේකේනකු පමන) වමඟි් ශමුකළ ආනළරක 

ලෆඩවටශ් ආරක්ක ේේකම්තුමමළේ  රනළන්තලේය් ආරක්ක උපේධ ක/ වම්බ්ධීකළරක 

වම්ම්ත්රන පෆලෆ්තමමට කටයුතුම කිරීම. 

 ත්රිිඩන ශමුකළ මවහථළන ේලත් ේධ ශීය/ ිඩේධ ශීය අයලළු් ඇතුමේමම වතශළ අබදමෆිය බළදීම වශ ආරක්ක 

මළණ්ඩලික රනළනි/ත්රිිඩන ශමුකළි පි ලරු් ශළ ේජයහඨ නිනළරි් ශමුමම/වළකච්ඡළ කිරීම වතශළ අලවරය 

බළදීම. 

 ආරක්ක මළණ්ඩලික රනළනි ේම්ම ත්රිිඩන ශමුකළපිලරු් ේජයහඨ නිනළරි් ිඩිඩන උ්තවලය් වතශළ 

වශභළගිමම ශළ ිඩේධ ශීය ත්ළ්ත්රිකයි් ිඩසි් පල්තලබද බන රිය වම්භළන/උ්තවල වතශළ වශභළම මම 

වතශළ වූ අබදමෆිය බළදීම ශළ ත්රිිඩන ශමුකළ නිනළරි් ශමුකළ ේනොලන උ්තවල අලවහථළල් ප රනළන 

අමු්තත්ළ ලේය් වශභළගිමේම්දී වශ එකී උ්තවල අලවහථළල් නිේයෝජනය ලන පරිදි නි ඇඳුමි් 

වශභළගිමම වතශළ ඒ ඒ ේව ලළල් ිඩසි් ඉේළ සිටින ිඩටදී අබදමෆිය බළදීම. 

 අමළත්යළංේල පෆලෆ්තේලන ශමුකළ රැවහමම්/වළකච්ඡළ ශළ ේධ න වංිඩනළනය ශළ වම්බ්ධීකරනය කිරීම. 

 ිඩේධ  කටයුතුම අමළත්යළංය ේලි් කරබද බන නියයේධ යට යට්තල නියමිත් කළවටශනට නළලනය 

ේනොලන ිඩේධ ශීය නළිඩක යළත්රළ/ගුල් යළනළ ේලබදේල් රළජය ත්ළ්ත්රික නිහකළන බළදීම (Diplomatic 

Clearance)  

 ආරක්ක ශමුකළල්ට අකළෂ ආනයනය කර ඇි භළණ්ඩ ේයයගුේල් මුකළ ගෆී ම වශ ේලන්ත 

පුධ ග/ආයත්න ේලබදේල් ආනයනය කරබද බන රළජය ආරක්ළලට ත්යයජනයක් ේගනදිය ශෆකියෆයි 

වෆේකන සියලු උපකරන, ගුල් යළනළ, ගුල් යළනළ උපකරන වශ ේබෝට්ටු එංජි් ලෆනි භළණ්ඩ 

ේයයගුේල් මුකළගෆී මට කරබද බන ඉේලීම් වතශළ අබදමෆිය බළදීම. 

 රළජයත්රළ්ික රභූනලරු් වතශළ ගුල් පශසුකම් වවළදීම වශ වකනිකල නියමිත්ල ගම් ග්නළ ගුල් 

ශමුකළ ගුල් යළනළ මඟි් ගුල් පශසුකම් වවළදීමට අමත්රල ේශලිේකොේටයය යළනළ ල අලයත්ළලය 

වතශළ කරබද බන ඉේලීම අබදල අලය පරිදි කටයුතුම සිදුකිරීම. 

 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 අමළත්යළංයට පෆමිේනන සියලු අමු්තත්්/ලළශන පෆමිම මට අලවරය බළදීම - ඒ ඒ අංය ිඩසි් කරබද 

බන ඉේලීම අබදල ේේ. 

 සිියම්/ගුල් සිියම් බළගෆී ම වතශළ වයයේේයයය ජනරළේ ඇමතීම. 

 වත පරුවය ඉදිකිරීම් කටයුතුම - ේමේශයමම වශ අධීක්නය. 

 අමළත්යළංයට අබදයුක්ත්ල ේව ලේල ේයදී සිටින සියලුම ත්රිිඩන ශමුකළ නිනළරි්/ේවසුනියි් ේ  

පරිපළනමය කටයුතුම සිදුකිරීම/අමළත්යළංේල ිඩිඩන අංය් වතශළ ත්රිිඩන ශමුකළ ලත්තිය අයලළු් 

බළදීම/මළරු කිරීම් කටයුතුම සිදුකිරීම. 

 ශමුකළල්ට අය්ත ිඩිඩන ආයත්න ේලත්ට ිඩේ ේය් අභිමංව/රනිඩරු ේවලන, මි පදුේව්ත මෆදුර ආදී 

ත්ෆ් ලට සිිඩේ පුධ ගයි්ේ  පෆමිම ම ශළ ඔවු් ිඩසි් සිදුකරබද බන වංග්රශ කටයුතුම පරිත්යළග කිරීම 

වතශළ වූ අබදමෆිය බළදීම. 

 ේකොෂඹ නගරය අංකරනය කිරීේම් කටයුතුම වකශළ ේලනම ඒකකයක් (CCSCBU) වහථළළිත්කර ඇි අත්ර 

එමඟි් අකළෂ කටයුතුම සිදුකිරීම ළිගැබක අධීක්නය කිරීම. 

 අිගරු ජනළි පිතුමමළ වශභළම ලන රළජය උ්තවල වතශළ අි වශළයක නිනළරී් නම් කිරීම - ජනළි පි 

කළයයයළේය් කරබද බන ඉේලීමකට අබදල ත්රිිඩන ශමුකළ මවහථළන කෆබදල්ත කිරීේම් පසුල එම 

මවහථළනය් ිඩසි් ඉඳුරළම අකළෂ නළමේයෝජනළ ජනළි පි කළයයයළය ේලත් බළේකබද ඇත්. 

 ආගමික සිධ නවහථළන/රජේල ලෆකග්ත ේගොඩනෆගිලිල නඩ්තතුම/නල ේගොඩනෆගිලි ඉදිකිරීම ආදිය වතශළ 

ආරක්ක ේේකම්තුමමළේ  අබදමෆියට යට්තල ත්රිිඩන ශමුකළ වශළය බළදීම. 

 රජේල ේශෝ ේලන්ත ආයත්න මඟි් සිදුකරබද බන ජ ආශ්රිත් ක්රීඩළ/ගම් බිම් ශළ ේලන්ත කටයුතුම 

වතශළ නළිඩක ශමුකළ වශළය බළදීම. 

 රජේල පළවේ ේලත් උපේධ ක ේව ලළ වශළය බළදීම (තූයයය ලළකන/බළකක්/ේධ න වශළය) ආදී 

ලේය්. 

 ිඩේධ ශීය ත්රිිඩන ශමුකළ ේජයහඨ නිනළරි්ේ  ශ්රී ංකළ වංචළරය වම්බ්ධීකරන කටයුතුම සිදුකිරීම ේම්ම 

ිඩේධ ශීය ශමුකළල්ේ  පුහුණු කටයුතුම වතශළ දිලයිේ් වංචළර වතශළ වම්බ්ධීකරන කටයුතුම වතශළ 

ළිගැේලලි් ත්රිිඩන ශමුකළ මවහථළන ේලත් පෆලරීම වශ ඒ වතශළ පරිපළනමය වශළය ශළ අධීක්නය 

සිදුකිරීම. 

 ේඩංගු ලව්ගත්ය තුමර් කිරීම වතශළ ත්රිිඩන ශමුකළ වශ සිආේක කළයක්තලය වෆපීමම (පළවේ 

මට්ටමි්/රළේධ ශීය මට්ටමි්/දිවහත්රික්ක මට්ටමි් දිලයින පුරළ ආලරනය ලන පරිදි ේවෞඛය අමළත්යළංේල 

ඉේලීම පරිදි සිදුකිරීම). 

 සියලු උ්තවල වතශළ අලවහථළබදකල ත්රිිඩන ශමුකළ තූයයය ලළකන කණ්ඩළයම් ල ේව ලය බළදීම.  

 ගළලුමුලේකොර ළිටිේල කරබද බන සියලුම උ්තවල වතශළ ලරළේල අි කළරිේල අබදමෆියට යට්තල 

අබදමෆිය බළදීම. 

 රළජය උ්තවල වතශළ ශමුකළ වශළය බළදීම (නිකශවහ දින ේපෂපළලිය/රනිඩරු වෆමරුම් දිනය) ශළ පෂළ්ත 

මට්ටමි් පෆලෆ්තේලන රනිඩරු වෆමරුම් උ්තවල වතශළ අලෆසි අබදමෆිය ේව ලළ වශළය වශ භට ළිරිවහ බළ 

දීම වම්බ්ධීකරනය කරදීම මියේගොවහ සිටින රළජය නළයකයි්ේ  ඡ්මදින උ්තවල වශ මියගිය දින 

වෆමරුම් උ්තවල ේලබදේල් (ගුන වෆමරුම් උ්තවල) පෆලෆ්තේලන උ්තවල අලවහථළල් වතශළ කරබද බන 

ඉේලීම් අබදල අලය බියුගේ ලළකකයි් වශ අලය පරිදි වශළය බළදීම. 
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 නමකරනය කරබද බන ේබෝට්ටු අපනයනය කිරීම වශ ම්තවය කයයමළ්ත්ය වතශළ ේබෝට්ටු අපනයනය 

ළිගැබතල අලවරය බළදීම.(අලය ලියකියිඩලි වනළථ කර ගෆී ේම් අනතුමරුල) 

 ගළලුමුලේකොර ළිටිය වශ රදීපළගළර පරිශ්රේල සිදුකරබද බන ඡළයළරපගත් කිරීම වශ ේටලි නළටය චිත්රපට 

වතශළ රගත් කිරීම ලට අබදමෆිය බළදීම(ගුලේ් සිට සිදුකරබද බන ඡළයළරප ගත් කිරීම වතශළ 

ආරක්ක මළණ්ඩලික රනළී  කළයයයළේය් අබදමෆිය බළේකබද ෆේේ.) 

 චිත්රපට රගත් කිරීම වතශළ කරබද බන ඉේලීම් - ත්රිිඩන ශමුකළ ඇදුම් ආයි්තත්ම්/යළන ලළශන ඇතුමෂ්තල 

කරබද බන කයයන වශ ත්රිිඩන ශමුකළ ලනේගොත් ඇතුමෂ්ත කයයනය් ේලේත්ෝත ශමුකළ කකවුරු තුමෂ කරබද 

බන රගත් කිරීම් වම්බ්නේය් අකළෂ ේව ලළල් ේලි් ේශෝ අනයක් ජනමළනය ේග් අකශවහ 

නිරීක්න බළේගන අබදමෆිය බළදීම. 

 ත්රිිඩන ශමුකළල් ේලත්ට අලය අමත්ර ේකොටවහ/ආම්ප්න ිඩේධ ශීය මිදී ගෆී ම වතශළ වු ේයයගු නිහකළන 

වශික කිරීම. 

 ශ්රී ංකළ ධීලරය් ඉ්දියළබද  මුහුදු සීමළේේදී ඉ්දීය ආරක්ක අං ිඩසි් අ්ත අඩංගුලට ග්ත ිඩට ශ්රී 

ංකළේේ ඉ්දියළබද ත්ළනළපි කළයයයළේල ආරක්ක උපේධ ක ිඩසි් නළිඩක ශමුකළලට ළිටප්ත ව පත්ල 

ේමම අමළත්යංය ේලත් කෆබදම් දු් අලවහථළේේදී ඒ බෆේ ිඩේධ  කටයුතුම අමළත්යංය කෆබදල්ත කිරීම. 

 ිඩිඩන උ්තවලය් වතශළ ආරක්ළල බළේකබද බන ේව කරබද බන ඉේලීම් ී ිය ශළ වළමය වශ 

කක්ෂින වංලයයනන අමළත්යංය ේලත් ේයොමු කිරීම. 

 මළනය මනයවහථළනේල අලයත්ළ වශ ඔවු් ිඩසි් මළනය රචළර බළදිම වම්බ්නේය් ශමුකළ වම්බ්නත්ළ 

නිනළරීේ  අබදමෆිය සුදුසු පරිදි බළදීම. 

 ත්රිිඩන ශමුකළ රකයයන කුටි බළ ගෆී මට කරබද බන ඉේලීම් වතශළ අලය පරිදි කටයුතුම සිදු කිරීම. 

 ත්රිිඩන ශමුකළල් මඟි් සුභවළනන කටයුතුම ළිිවව මුකේ ඉපීමම වතශළ පල්තලබද බන 

වංකයයන/ේොත්රැයිප්ත/ේමෝටයය රථ නළලන ත්රඟ ආදිය පෆලෆ්තමම වතශළ ේකෝේධ සි්ට යට්තල 

අබදමෆිය බළදීම. 

 ිඩිඩන පුධ ගය් ේ  ේලෂත ලයළපළර නිහපළකන කටයුතුම ආරක්ක ශමුකළ අයලළු් අත්ේයය ේලෂතළම් 

කිරීමට කරබද බන ඉේලීම් ත්රිිඩන ශමුකළි පතී් ේලත් ේයොමු කිරීම. 

 දිලයිේ් සිදුලබද වහලභළිඩක ිඩප්ත ශළ මළනල ආපකළල්ට ක් වූ එම ජනත්ළල ේලබදේල් ආරක්ක අං 

වමළජිකයි්ේ  ේව ලය බළදීම. 

 ේලවක් උ්තවල ලෆනි පුේනයෝ්තවල වතශළ ආරක්ක අංල ේව ලළ වශළය් ේනොඅඩුල බළදීමට කටයුතුම 

සිදුකිරීම. 

ේමම අංය මගි් සිදු කරබද බන කළයයයය් පශත් පරිදි ේේ. 

 ශමුකළ වම්බ්නත්ළ නිනළරී කළයයයළයට අය්ත ිඩය පථයට ගෆේනන සියලුම ිඩය් නිසි අයුරු ඉටුකිරීම. 
 ආරක්ක ඇමිතුමමළ, ආරක්ක රළජය අමළත්යතුමමළ, ආරක්ක ේේකම් තුමමළ ගබද බන තීරන යුක, නළිඩක 

වශ ගුල් ශමුකළ ේලත් කෆබදම්දීම වශ වම්බ්ධීකරනය කිරීම වශ රළජය ශළ අේනකු්ත ආයත්න වමඟි් 

වශේයෝගේය් ක්රියළ කිරීම ශළ අමළත්යංේල අරමුණු වළක්ළ්ත කර ගෆී ම වතශළ ක්රියළ කිරීම. 

 රජය ශළ ආරක්ක අමළත්යළංය ිඩසි් ගබද බන රිප්තිමය ක්රියළ මළයයග ක්රියළේේ ේයකමම ශළ 

අධීක්නය කිරීම. 
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11.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

 මශජනත්ළල ේලබදේල් කරබද බන මළබදෂික ව්තකළරක ේව ලළල් 

ේමම කළයයයළය ිඩසි් බළේකබද බන උපේකවහ ලට අබදල වහලභළිඩක ිඩප්ත ලදී ආරක්ක අං ේව ලළ 

වශළය් බළදී ඇත්. ිඩේ ේය්ම ේඩංගු ලව්ගත්ය ශළ ගංලතුමර නළයයම්/නියං ත්්ත්තලේලදී වපයළ ඇි 

ේව ලළල් මශජනත්ළලේ  පෆවසුමට ක්ම ඇත්. 

 2017 මෆයි මව 14 දින ේකොේෝනළල මීේත්ොටමුේ අප්රලය බශලුම් වහථළනේල සිද වූ නළයයළම් 

ත්්තලේය් ිඩපත්ට ප්තවූල්ට වශන වෆසීම වකශළ ත්රිිඩන ශමුකළ ශ්රම කළයක්තලය බළදීම. 

 2017 මෆයි මව දිලයින පුරළ පෆලි අපශප්ත කළගුිවක ත්්ත්තලය ේශ තුමේල් ඇි වූ ගංලතුමේර් අලත්ෆ් 

වූ ජනත්ළල ේලබදේල් වශන වෆසීම වතශළ ත්රිිඩන ශමුකළ ශ්රමකළයක්තලය බළදීම. 

 
 
 
 
 
 

 බවහනළ පර පෂළේ්ත ජළික ේරෝශේල ේඩංගු ේරෝම ් බහුල ේ්ලළසිකල රිකළර ගෆී ම ේශ තුමේල් 

අලය ලන ේගොඩනෆගිලි අඩු පළඩුල මකකි් ේශෝ වපුරළ ගෆී ම වතශළ ආරක්ක ේේකම්තුමමළේ  උපේකවහ 

පරිදි  අංේගොඩ,කළුේබෝිඩ, රළගම, මීගමුල වශ ගම්පශ යන ේරෝශේ ලට ත්ළලකළලිකල ේගොඩනෆගිලි 

ඉදිකර දී ඇි අත්ර ශෆකි වම අලවහථළලකදීම ේශක ේව ලළ වශළය් බළදීමට කටයුතුම කර ඇත්. ත්ලක 

ේරෝශේල සුළු ේව ලක ලෆඩලයයජන අලවහථළලදී අලෆසි වශළය බළදී ඇත්. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 නියං කළය තුමෂ අවරන වූ ජනත්ළල ේලත් පළී ය ජ පශසුකම් වෆපීමම වතශළ අලය කටයුතුම කර ඇි 

අත්ර ඒ වතශළ ජ බේවයය රථල ේව ලයක බළදී ඇත්.  

 

 

 

 

 ලකුගඩු ේරෝගය බහුල පලින රේධ  වතශළ පළී ය ජ පශසුකම් වතශළ ජ ේපරනය් නළිඩක ශමුකළල 

ිඩසි් ත්නළදීමට ක්රියළකර ඇත්. 

 ේඩංගු ේරෝගය පෆිරයළම ලෆෆක්මම වතශළ ේමම ලවර තුමෂදී පශත් වතශ් භට ළිරිවහ ේයොකලළ වශළය 

කක්ලන දී. 
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අ. යුධ න ශමුකළල   -  67,427 
ආ. නළිඩක ශමුකළල-  25,087 
ඇ. ගුල් ශමුකළල   -  21,436 
ඈ. සිආේක    -  33,935 

 
 
 

 ිඩිඩන අලවහථළල් වතශළ තූයයය ලළකන ශළ වංවහකතික කණ්ඩළයම් ල ේව ලළ බළ ගෆී මට කරබද බන 

ඉේලීම් ලට අබදල එම ේව ලළ අලයත්ළලය් පලින රිප්තතී්ට යට්තල බළ දීමට කටයුතුම කර ඇත්. 

 රජේල ිඩිඩන අමළත්යළං/ේකපළයයත්ේම්්තුම මඟි් පල්තලබද බන උ්තවල අලවහථළල් පදී ආරක්ක අං 

ිඩසි් වපයබද බන කළයක්තලය 

 රජේල ිඩිඩන අමළත්යළං/ේකපළයයත්ේම්්තුම මඟි් ේම්ම ිඩිඩන ආයත්න ේලි් පල්තලබද බන ිඩිඩන 

උ්තවල අලවහථළල් පදී ආරක්ක අං ිඩසි් වපයබද බන කළයක්තලය ශළ වශේයෝගය ේලබදේල් එම 

අමළත්යළං/ේකපළයයත්ේම්්තුම ශළ ආයත්න රනළී ්ේ  ිඩේ  රංවළල  පමි ම ඇත්. 
 

 වත පරුව ලයළපතිය  

 වත පරුවය උසි් අඩි 285 ක් වූ්ත ිඩහකම්භය අඩි 255 වූ්ත වහතූපයකි. වහථූප කයයමළ්ත්යට ආේේනිකල 

ඉදිලන ේමම වහථූපය ේම් ලන ිඩට උසි් අඩි 60 ක් නිම කර ඇත්.ේමම ඉදිකිරීම් වතශළ ත්රිිඩන ශමුකළල වශ 

සිිඩේ ආරක්ක ේකපළයයත්ේම්්තුමේේ 1779 පමන භට ළිරිවහ රමළනයක් ේයොකලළ ඇත්.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ේකොෂඹ නගර අංකරන ඒකකය 

 ේකොෂඹ නගර අංකරන ඒකකය මඟි් ේකොෂඹ ශළ අලට නළගරිකය් තුමෂ වහථළළිත් ඇිඩදින මංතීරු 11 

ක නඩ්තතුම කටයුතුම නිරීක්නය කරන අත්ර නගරේල අංකරනයට ශළනිලන පරිදි අලවර ේනෝත 

වහථළනල කලි කවෂ කම්න් අ්තඅංඩගුලට ගෆී ම කළයයය වතශළ සිිඩේ ේපොලිසිය ේලත් වශළයමම. 
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 ේකොෂඹ ශළ ත්කළව්න රේධ ල අනලවර කවෂ බෆශෆර කිරීම ලෆෆක්මේම් ේමේශයුම් මෆදිරියක් පෆය 24 

පුරළලටම ක්රියළ්තමක ලන ේව  පෂළ්ත වභළ වශ පෂළ්ත පළන අමළත්යළංය යටේ්ත කෆනට ආරම්භ කර ඇි 

බෆිඩ් එම මෆදිරිය යටේ්ත නිරීක්න රළජකළරී කටයුතුම වතශළ ත්රිිඩන ශමුකළේල් 30 ේකේනකුේග් (එක් 

ේව ලළලකි් 10 ේකේනකු බෆගි්) වම්ිඩත් කණ්ඩළයමක් අනියුක්ත් කිරීම වම්බ්නේය් ඒකළබධ න 

අමළත්ය මණ්ඩ වංේධ ේය් දී ඇි උපේකවහ ලට අබදල ක්රියළකර ඇත්. 

 

 

 

 

 

 ේලේශර ිඩශළරවහථළන වංලයයනනය වතශළ ශ්රම කළයක්තලය වෆපීමම 
 

 දිලයිේ් ේලේශර ිඩශළරවහථළන වංලයයනනය වතශළ ේම් ලන ිඩට ේකකශවකට ලෆඩි රමළනයකේ  ශ්රම 

කළයක්තලය වපයළ ඇත්. 
 

 ේමම ලවේයය පශත් වතශ් පරිදි ිඩේධ ශීය නළිඩක යළත්රළ ලට රට තුමෂට පෆමිම ම වතශළ රළජයත්ළ්ත්රික 

නිහකළන බළදී ඇත්. 

 
යට නළසඳ ං යහ 

ඉ්ගදිඹහ 6 
ඳහකිසථහනඹ 8 
ඉ්ගදුල සිඹහ 1 
ජඳහනඹ 3 
රුසිඹහ 1 
ප්රංලඹ 2 
චීනඹ 4 
ඵංගරහේ ආලඹ  2 

ඕසේරලිඹහ 2 

ඇභරිකහ එක්ත් ජනඳද ේනෞකහ 4 

කළනඩහ 1 

ජර්භ.ඹ 2 

එකතු 36 

 

 ේමම ලවේයය  පශත් වතශ් ිඩේධ ශීය ගුල් යළනළ ලට දිලයිනට පෆමිම මට ශළ රට ශරශළ ගම් කිරීමට 

රළජය ත්ළ්ත්රික නිහකළන බළ දී ඇත්. 

 

යට නළසඳ ං යහ 

ඇභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ 71 

ඳහකිසථහනඹ 5 

බ්රිත්හනය 6 

ජඳහනඹ 15 
කුේසඳේ 7 

සවීඩනඹ 1 
චීනඹ 6 

ඉ්ගදිඹහ 15 
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සිේඵහේේසඳ 5 

ඕභහනඹ 8 
ජර්භ.ඹ 2 
එක්ත් අයහීය එීමර් යහජය 2 
නසීර්ගත්ඹ 4 
භළේේසිඹහ 7 

ඕසේේ්රලිඹහ 7 

රුසිඹහ 8 

ේඹභනඹ 1 

අර්ඵ ජහනඹ 1 

සඳහඤසඤඹ 2 

ප්රංලඹ 7 

ඊශ්රඹරඹ 1 

බ්රසීරඹ 3 

ඇංේග ලිඹහ 3 

සි සටර්ර්ගත්ඹ 1 

ඵේේ රිඹහ 1 

ඉ්ගදුල සිඹහ 5 

සිංගේපූරු 1 

කටහර් 5 

දකුණු අප්රිකහ 1 

යුේර්නඹ 1 

න ජීරිඹහ 2 

ේභොේයොක්ේක  1 

එකතුමල 205 

 ලවර තුමෂදී පශත් වතශ් ිඩේධ ශීය රභූනලරු් - රළජත්ළ්ත්රික ශළ ත්රිිඩන ශමුකළ උවවහ නිනළරී්ේ  ශ්රී 

ංකළේේ වංචළරය වතශළ අලය වම්බ්ධීකරන වශළය බළ දීම.  
 

 ිඩේධ ශීය රභූනලරු් 

 චීන ආරක්ක අමළත්යලරයළේ  වංචළරය - 2017.03.19-22 

 ඉ්දියළබද අග්රළමළත්යලරයළේ  වංචළරය - 2017.05.11 -12 

 ේ්පළ ජනළි පි ශළ දත් ළිරිවේ  වංචළ -  2017.05.13 – 16 

 මෆේේසියළබද අග්රළමළත්යලරයළේ  වංචළරය -  2017.12.17 – 19   

 ිඩේධ ශිය ජළික ආරක්ක ිඩකයළය 

 ඕමළ් ජළික ආරක්ක ිඩකයළේල ශ්රී ංකළ වංචළරය  - 2017.05.18 – 25 

 පකිවහථළ් ජළික ආරක්ක ිඩකයළේල ශ්රී ංකළ වංචළරය - 2017.04.23 – 27 

   බංගළේධ  ජළික ආරක්ක ිඩකයළේල ශ්රී ංකළ වංචළරය - 2017.08.12 – 18 

 චීන ජළික ආරක්ක ිඩකයළේල ශ්රී ංකළ වංචළරය   - 2017.11.21 – 24 

 ඉ්දියළබද Higher Command Course    - 2017.09.25 – 29 

 ිඩේධ ශීය ත්රිිඩන ශමුකළ උවවහ නිනළරී් 

 පළකිවහථළබද නළිඩක ශමුකළ රනළී ේ  වංචළරය  - 2017.06.10 – 14 

 ඉ්දියළබද යුන ශමුකළ රනළනිේ  වංචළරය   - 2017.08. 10  

 සඩළ් ශමුකළ රනළනිේ  වංචළරය    - 2017.09.17 -21 
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 ඉ්දියළබද කකුණු ේපේකව භළර යුන අඥළපිේ  වංචළරය - 2017.08.17 – 19 

 ඉ්දියළබද කකුණු ේපේකව භළර නළිඩක අඥළපිේ  වංචළරය - 2017.08.01- 04 

 ඉ්දියළබද ගුල් ශමුකළ රනළී ේ  වංචළරය    - 2017.12.11- 15 

11.3 අනළගත් අේේක්ළ  

 2019 ලවේයය අමළත්යළංය බ්තත්රමුේ - අකුේයයේගොඩ නල ේගොඩනෆගිේක වහථළළිත්මම අේේක්ළ 

ේකේයය. 

 ේමම ලවේයයදී ඉටුකෂ ේව ලළල් ේම්ම 2019 - 2021 ලවරලදී ක සිදුකිරීමට බළේපොේරෝතතුමේේ. 

 ේපොදු මශජනත්ළලේ  සුභ සිධ ි ය උේකවළ ආරක්ක ශමුකළල් ිඩසි් සිදුිඩය යුතුමල ඇි ේව ලළල් 

ේනොළිරිේශළ සිදුකිරීමට කටයුතුම කිරීම. 

 

 

  



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  57 
 

12. ආරක්ක මළණ්ඩලික රනළනි කළයයයළය  

12.1 වමළේෝචනය 
 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහර ේය ආයේබඹ ර් 1985 දක්හ දිේන අත්ය, ආයේබේයදී ඒකහඵ ආධ 

ේභේවයුේ ිධහනඹ ේර සථහඳනඹ කයනු රළණිේය එකට සිදුකයනු රළණි ක්රිඹහ්ගිත්ඹ්ගහිදී තෘිධ වමුඛදහ්ග 

ව ේඳොලිස ේඵ්ගධීකයණකටයුතු සිදුකිරීභ වහඹ. ර් 1999 ජනහරි භ 04 න දින ඒකහඵ ආධ 

ේභේවයුේ කහර්ඹංලඹ පිහිටුනු රළණිේය එකට ඳළති ඒකහඵ ආධ ේභ ේවයුේ ිධහනඹ ප්රතිසථහඳනඹ කයින්ග 

න අත්ය, ර් 2000 දී ේකටිකරක් ඳළති ඒකහඵ ආධ ේභ ේවයුේ කහර්ඹහරඹ ඹලිත් යක් සථහඳනඹ කයින්ග 

ඒකහඵ ආධ ේභ ේවයුේ මුඛරසථහනඹ ේර පිහිටුන රදී. භහනුකාක ේභේවයුේ අහනේය ඒකහඵ ආධ ේභ ේවයුේ 

මුඛරසථහන ඹ පුු ේ කයින්ග 2009 අංක 35 දයණ ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. ගළේ ඳතඹ භ් ්ග ඳලසචහත් 

යුධභඹ අභිේඹ ගඹ්ගට රිරන ආකහයඹට ත්භ්ග ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරඹ ර් 2009 ජුලි 15 

න දින සථහඳනඹ කයන රදී.  

 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. ත්නතුය ර්ත්භහන ශ්රී රංකහ තෘිධ වමුඛදහ්ගේ  උසභ .රධහරී ත්නතුය  ේසඳ. ඒ 

අනු ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. ඳත්කිරීභ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ිසි්ග සිදුකයනු රඵන අත්ය, 

අසථහනුකර යුධ වමුඛදහධිඳතියඹහ, නහික වමුඛදහධිඳතියඹහ ේව  ුණ්ග වමුඛදහධිඳතියඹහ අත්රි්ග එක් 

.රධහරිේඹකු ඒ වහ ඳත්කයනු රඵ . ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ., ආයක්ක ිඹබහය අභහත්යහංලේය 

ේේකේ යඹහේ  ිධහනඹ, අධීක්ණඹ ව ඳහරනඹ ඹටේත් ක්රිඹහකශ යුතුඹ.  

 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහර ේය ඳයභහර්ථඹ නුේය ශ්රී රංකහ ්ගන ආධ වමුඛදහර ක්රේභ ඳහඹ පිිබඵ 

ිධහන ළඳයීභ ව ්ගන ආධ වමුඛදහර ඒකහඵ ආධ .යුක්තිඹ වහ වු නයහඹ්ග ර්ධනඹ කිරීභ. 
 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ.ේ  ගකීේ ඳවත් ව්ග ඳරිදි ේසඳ. 
 

 ්ගන ආධ වමුඛදහර ක්රේභ ඳහඹ පිිබඵ ිධහනඹ ළඳයීභ ව ඒකහඵ ආධ ේේහ .යුක්තිඹ වහ වු නයහඹ්ග 

ර්ධනඹ කිරීභ. 

 ්ගන ආධ වමුඛදහ අත්ය ණි ආධිභඹ අංලඹ්ගට අදහශ කර්ත්යඹ්ග ේඵ්ගධ කහයණහ ේඵ්ගධීකයණඹ, 

්ගන ආධ වමුඛදහ ේභේවයුේ ර ව ඒකහඵ ආධ ේේහ .යුක්තිඹ වහ වු ළශසුේ කස කිරීභ ව ඒහ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 ක්රේභ ඳහඹ ළරසුේ රට අදහශ මුඛදේ ර්ඹ්ග වහ ්ගන ආධ වමුඛදහර ළඩටව්ග, .ර්ේ ආල වහ 

අඹළඹ ේඹ ජනහ පිිබගත් ප්රමුඛ  කරුණු රට ේකොේත්ක් දුයට අනුකර ්ගේ්ගද ඹ්ගන පිිබඵ උඳේදස 

දීභ.  

 ින.ස ඵරඹ උඳකයණරට අදහශ, ්ගන ආධ වමුඛදහර භවහ ඳරිභහණ ළඩටව්ග වහ ප්රතිඳත්ති 

ේකොේත්ක් දුයට ක්ර ේභ ඳහඹ ළරසුේ රට අනුකර්ගේ්ගද ඹ්ගන පිශඵ උඳේදස දීභ. 

 ්ගන ආධ වමුඛදහර ඒකහඵ ආධ පුහුණුවීේ වහ ප්රතිඳත්ති ළශසුේ කිරීභ ව ්ගන ආධ වමුඛදහ ිසි්ග 

හභහධක ේභේවයුේ සිදුකිරීභ වහ අලය ප්රතිඳත්ති කස කිරීභ. 

 ේඹ ජිත් ආයක්ක ප්රේඳහදන ළශසුේ රට අනු යුධභඹ අලයත්හඹ්ග ත්ක්ේේරු කිරීභ. 

 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරඹ ේ යධහන ලහ හ්ග 4 කි්ග ව අබය්ගත්ය ඳහරන කටයුතු වහ ඳහරන 

ලහ හකි්ග භ්ගිත්ඹ. ීමට අභත්ය ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. ේේකේ කහර්ඹහරඹ ේති්ග ආයක්ක 

භහ්ඩඩලික ප්රධහ.ේ  ේඵ්ගධීකහයක කටයුතු සිදුකයනු රඵ . 
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12.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය  

 මුය රගිය  

2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 කක්ලළ ක රිපළකන ශළ ිඩයකම් වළරළංය 

ලෆය ශීයයය  

 

(අ) 

ළඹ ිසත්යඹ 
(ආ) 

2017 
ප්රතිඳහදනඹ  

(ඇ) 

2017 
අභත්ය 
ප්රතිඳහදන 

(ඈ) 

මුඛ.ේය.66 
ඹටේත් 
භහරු 

කිරීභ (-) 

(ඉ) 

මුඛු  
ප්රතිඳහදනඹ 

(ඊ) = 

(ඇ)+(ඈ)+ 

(ඉ) 

2017.12.31 
දිනට ිඹදභ  

(උ) 

ඉතිරිඹ  
(ඌ)= 

(ඊ)-

(උ) 

පුනරළලයයථන ිඩකයම් 

ගම් ිඩයකම්             

103-01-07-

1102 

ිේ ආල ගභ්ග 
ිඹදේ 

7.0 0.00 0.00 7.00 5.1 1.9 

වෆපයුම්             

103-01-07-

1201 

ලිපි ද්රය වහ 
කහර්ඹහලීඹ 

2.5   0.42  2.92 2.8 0.7 

103-01-07-

1202 

ඉ්ගධන 10.0   0.00  10.0 7.0 3.0 

103-01-07-

1205 

ේනත් 4.5   0.00  4.5 4.0 0.5 

නඩ්තතුම ිඩයකම්             

103-01-07-

1301 

හවන  5.3   0.00  5.3 3.0 2.3 

103-01-07-

1302 

ඹ්ගත වහ 
ඹ්ගේත ඳකයණ  

0.2   0.52  0.72 0.72 රු.85.6

8 

103-01-07-

1303 

ේගඩනළ වලි 
ඉදිකිරීේ වහ 
නඩත්තු 

0.1     0.1 0.03 0.7 

ේව ලළ             

103-01-07-

1401 

ප්රහවන 0.5   0.00 0.5 0.24 0.26 

103-01-07-

1402 

ත්ළඳළේ වහ ිදුලි 
ංේ ආල 

2.5     2.5 2.1 0.31 

103-01-07-

1403 

ිදුලිඹ වහ ජරඹ 6.2   (0.245) 5.96 3.5 2.5 

103-01-07-

1404 

ඵදුකුලී වහ ඳශහත් 
ඳහරන ඵදු 

39.8 0.00 (1.4) 38.4 38.3 0.065 

103-01-07-

1409 

ේනත් 0.6   (0.23) 0.37 0.24 0.13 

මුඛරධර්භ වහ 
පුහුණු 
ලහ හ 

 

 

 

 

ක්රිඹහ වහ 

ළරසුේ 
ලහ හ 

නහික වහ ුණ්ග ේභේවයුේ  
ලහ හ 

ආමළරකළ 

ේේකේ කහර්ඹහරඹ 

ේඵ්ගධීකයණ ලහ හ 

ඳහරන ලහ හ 
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රනරළලයයථන එකතුමල 79.2 0.00 (0.935) 78.27 67.1 11.1 

රළ නන ිඩයකම් 

පුනරු්තථළපන ශෆ ලෆඩිදියුණු කිරීම් 

103-01-07-

2002 

ඹ්ගත වහ 
ඹ්ගේත ඳකයණ 

0.06     0.06 0.029 0.03 

103-01-07-

2003 

හවන 0.3     0.3 0.00 0.3 

ල්තකම් අ්තප්තකර ගෆී ම             

103-01-07-

2102 

ගෘව බහ්ඩඩ වහ 
කහර්ඹහලීඹ 
උඳකයණ 

1.0   0.8 1.8 1.8 0.001 

103-01-07-

2103 

ඹ්ගත වහ 
ඹ්ගේත ඳකයණ 

0.3   0.1 0.4 0.4 0.015 

නළරිත්ළ වංලයයනනය             

103-01-07-

2401 

කහර්ඹ භ්ඩඩර 
පුහුණුවීේ  

2.0   0.035 2.0 2.0 0.003 

  එකතු 3.7 0.00 0.9 4.6 4.2 0.04 

  මුඛු  එකතු 82.9 0.00 0.00 82.9 71.4 11.4 
 

 ක්රියළ වශ වෆසුම් ළඛළල 
 

 ීමගමුඛ දිසතෘක් භව ේය වේේ ේඩංුණ ේය ගී්ග ළඩි වීභ ේවේතුේ්ග ඔවු්ග වට අලය ේේහ්ග ළඳයීභ 

වහ ේය වේේ ේවද කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ ප්රභහණත් ේනොන ඵළසඳ දළනුේ දීේභ්ග ඳසු ආයක්ක 

අභහත්යහංලේය අනුභළතිඹ භත් 2017.03.22 දින සිට තෘිධ වමුඛදහ ේවද කහර්ඹ භ්ඩඩරඹක වඹ ේඩංුණ 

ේය ගී්ගේ  ං යහ  අඩුන ේත්ක් රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 ීමගමුඛ දිසතෘක් භව ේය වේේ ේඩංුණ ේය ගී්ගේ  ං යහ ළඩිවීභ ේවේතුේ්ග පිහිටුන රද මදය 

යහඹනහගහය වහ 2017.06.29 දින සිට යු ආධ වමුඛදහ ේති්ග යහඹනහගහය ශිේපිේඹකු වහ ේවද 

වඹක ්ග 02 ක්ද, නහික වමුඛදහ ේති්ග නහික ්ග 08 ේදේනකු ව මදය වඹක නහික ්ග 07 

ේදේනකු ේග්ග භ්ගිත් කහර්ඹ භ්ඩඩරඹක් ේඩංුණ ේය ගී්ගේ  ං යහ  අඩුන ේත්ක් රඵහදීභට කටයුතු 

කයන රදී. 

 තෘකුණහභරඹ දිසතෘක්කේය සිදුකයන ංර්ධන කටයුතු .භහේ්ග අනතුරු සිිේ ජනත්හේ  ජීන 

ත්ත්ඹ නගහ සිටුවීභට තෘිධ වමුඛදහ ඉටු කයනු රළබූ කහර්ඹබහයඹ අරරහ  සහධීන රඳහහිල  ේේඹ 

ේති්ග 2017.03.31 දින සිට 2017.04.02 දින දක්හ ප්රෘත්ති ආයණ කටයුතු සිදුකිරිභටත්, හේපූර් වහ 

හකේර් ප්රේ ආලර ආදීහසී ජනත්හ පිිබඵ ප්රෘත්ති ළඩ ටවනක් කස කිරීභටත් අලය ආයක්ක 

අංලර වඹ රඵහදීභ වහ අළසි ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදුකයන රදී. 

 ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ිසි්ග ංිධහනඹ කයනු රළණි ඉ්ගදිඹහනු ංගීත් ප්රංගඹ 2017.03.11 දින ගහලු 

මුඛේදොය පිටිේයදී ඳළළත්වු අත්ය, එහිදී සිිේ ේඳොලිස .රධහරි්ගේ  වඹ වහ තෘිධ වමුඛදහ ේඳොලිස 

බට ්ගේ  ේේඹ ආයුධ යහිත් ඳවත් ව්ග ඳරිදි  රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 හිරු රඳහහිණී නහලිකහ ේති්ග ංිධහනඹ කයන රද හිරු ේභගහ ේරහසේ ංගීත් ප්රංගඹ 2017.03.24 

දින නහඋර භවජන ්රීඩහංගනේයදී ඳළළත්ව අත්ය, එහිදී සිිේ ේඳොලිස .රධහරි්ගේ  වඹ වහ යු ආධ 

වමුඛදහ ේති්ග ශ්රීරයුේඳොේවේඵ බට ්ගේ  වඹ රඵහේදන රදී. 

 තෘකුණහභරේයදී 2017.03.28 දින සිට 2017.04.01 දින දක්හ ඳළළත්වු ේඹොවු්ගපුය උත්ේය ආයක්ක 

යහජකහරි්ග ඉටු කිරීභ වහ ේඳොලිස .රධහරි්ගේ  වඹට යු ආධ වමුඛදහ ේති්ග බට පිරිස රඵහේදන රදී. 

 ඳඹහගර ේඳොලිස ේේ අලුත් අවුරුදු උත්ඹට භගහීම 2017.04.23 ව 2017.04.27 දිනඹ්ගහි ංගීත් 

ංදර්ලණ 03 ක් අංග්ගේගොඩ, පිණිදිඹමුඛේර ව ේරිලිඹ්ගත්ත් වේකදිර ඹන ්රීඩහංගනඹ්ගහිදී 

ඳළළත්වු අත්ය, එඹට වබහගී ව භවජනත්හේ  ආයක්හ ේනුේ්ග සිිේ ේඳොලිස .රධහරි්ගේ  වඹ 

වහ තෘිධ වමුඛදහ ේඳොලිස බට ්ගේ  ේේඹ රඵහේදන රදී. 

 උතුරු ඳශහේත් වදුනහගත් පුයහිදයහ සථහන පිිබඵ ඳසු ිඳයභ වහ න සථහන වුනනහ ගළල භට පුයහිදයහ 

ේදඳහර්ත් ේේ්ගතුේසඳ .රධහරි්ග පිරික් 2017.04.20 දින සිට 2017.12.31 දින දක්හ කහරඹ තුශ අධිඹය 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  60 
 

කිහිඳඹක් ඹටේත් උතුරු ඳශහේත් සඳ.ඹහ, භ්ගනහයභ, මුඛරතිසඳ, කිිබේනොච්චිඹ ව ඹහඳනඹ ඹන 

දිසතෘක්කඹ්ගහි (අධි ආයක්කාත් කරහඳඹද ඇතුු ) අධීක්ණ ංචහයඹක .යත්  සිටින අත්ය, එභ කටයුතු 

ර .ඹලීභ වහ පුයහිදයහ .රධහරි්ග වට අලය භහර්ේග ඳේ ආලකත්ඹ, ආයක්හ, නහත්ළ්ග ඳවසුකේ 

වහ ේනත් අලයත්හ යු ආධ වමුඛදහ ේති්ග ළඳයීභට අලය ිනඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදුකයන රදී. 

 ේනත් FM ුණ්ග ිදුලි නහලිකහ භ් ්ග ක්ගත්ේේ ේඳොලිස ේභහි අ්ේඵ ධි ිදයහලීඹ ්රීඩහංගණේයදී 

2017.04.22 දින ංගීත් ංදර්ලණඹක් ඳළළත්ව අත්ය, එහිදී භවජනත්හේ  ආයක්හ ේනුේ්ග සිිේ 

ේඳොලිස .රධහරි්ගේ  වඹ වහ යු ආධ වමුඛදහ ේති්ග ශ්රීරයුේඳොේවේඵ බට ්ගේ  වඹ රඵහේදන රදී. 

 ගරු අ්හභහත්ය තුභ්ගේ  ප්රධහනත්ේඹ්ග 2017.05.01 දින ඳළළති භළ  දින රැිබඹ වහ භළති 

ඇභතිරු්ග, ඳහර්ලිේේ්ගතු .ේඹ ජිත් ්ග ව ප්රභූරු්ග ඇතුු  ිලහර ජනත්හක් වබහගී ව ඵළි්ග එහිදී 

සිිේ ේඳොලිස .රධහරි්ගේ  වඹ වහ යු ආධ වමුඛදහ ේති්ග ශ්රීරයුේඳොේවේඵ බට ්ගේ  ේේඹ ආයුධ 

යහිත් රඵහේදන රදී. 

 ආඵහධිත් යණිරු්ගේ  ංගභේය හභහජික ්ග ිසි්ග ළටුේ ිභත්හ ේනොරළීයභ ේවේතුේ්ග 

භහලිගහත්ත් ිශ්රහභ ළටුේ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, ජනහධිඳති ේේකේ කහර්ඹහරඹ, ආයක්ක අභහත්යංලඹ ව 

අයලිඹගව භ්ගදියඹ ේත් 2017.06.28 දින ඳහ ගභ.්ග ඳළිනණ ිේය ධත්හක් ඳළළත්ව අත්ය, එභ 

ිේය ධත්හඹ අත්යතුය ඹේ කරවකහරී ත්ත්ඹක් ඇතිවුේවොත් එඹ භළඩඳළළත්වීභට ව ඳහරනඹ කිරීභ 

වහ අධිකහරීරත් .රධහරී්ගේ  අධීක්ණඹ ඹටේත් තෘිධ වමුඛදහ ිනඹහයක්ක .රධහරී්ගේ  වඹ 

ඳවත් ව්ග ඳරිදි  රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 අලුත්ගභ නගයේය යහඳහරික ප්රජහ ිසි්ග යක් ඳහහ ංිධහනඹ කයනු රඵන ේගොේඩ් පිස ේභගහ න ේ 

ංගීත් ප්රංගඹ අලුත්ගභ භවජන ්රීඩහංගණේයදී 2017.07.21 දින ඳත්න රදී. එඹට ගරු ේෞ ය 

ේඳ ණ වහ ේ ආශීඹ මදය අභහත්ය යහජිත් ේේනහයත්න භවත්හ වබහගීවු අත්ය, එහි ආයක්හ වහ 

ේඳොලිස .රධහරී්ගේ  වඹට තෘිධ වමුඛදහ ිනඹහයක්ක .රධහරී්ගේ  වඹ ඳවත් ව්ග ඳරිදි 

 රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 ඓතිවහසික රුහුණු කත්යගභ භවහ ේ ආහරේය හර්කාක ඇශ උත්ඹ 2017.07.24 දින සිට 2017.08.08 

දින දක්හ ඳළති අත්ය, ඒ   වහ තෘිධ වමුඛදහ ිනඹහයක්ක .රධහරී්ග ආයුධ යහිත් ඳවත් ව්ග ඳරිදි 

 රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 අ.ේඳො. (උ.ේඳශ) ිබහගඹ ව 5 ේශ්රේණිඹ ශියත් ිබහගඹ 2017.08.05 දින සිට 2017.09.03 දක්හ ව 

කහරඹ තුශ ඳළති අත්ය, ඒ වහ අලය ආයක්ක කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ කයන රදී. 

 යණිරු්ග සුරැකීේේදී ජහතික ඵරේසඳගඹ ිසි්ග ේකොටු දුිනරිඹේඳොර ඉදිරිපිටදී 2017.08.08 දින ඳළති 

උ ආේඝ ණඹට ව ඉ්ග අනතුරු ඳළති ඳහගභේ්ගදී ඹිනකිසි ගළටලුකහරී ත්ත්ඹක් ඇතිවුේවොත් එඹ 

භළඩලීභ වහ යු ආධ වමුඛදහ ේති්ග ිනඹහයක්ක අධිකහරී .රේය .රධහරිේඹකුේ  අධීක්ණඹ ඹටේත්   

.රධහරී්ග ක්ඩඩහඹේ 02 ක් ේඳොලිස .රධහරී්ගේ  වඹ වහ ආයුධ යහිත් රඵහදීභට කටයුතු කයන 

රදී. 

 ඳවත් ව්ග ප්රේ ආලඹ්ග තුශ ඳළති ිඹිබ කහශුණණික ත්ත්ත්ඹ ේවේතුේ්ග 2017.01.13 දින සිට ිඹිබ 

කහශුණණික ත්ත්ත්ඹ ඳව ඹනේත්ක් තෘිධ වමුඛදහට අඹත් ජර ඵවුර් භ් ්ග දක්හ ඇති ඳරිදි ජරඹ 

ේඵදහවළරීභට කටයුතු කයන රදී. 

 ගේඳව දිසතෘක්කඹ ේත් ඳහල ඹ ජරඹ ළඳයීභ වහ 2017.02.17 දින සිට ති 02 ක කහරසීභහක්  නහික 

වමුඛදහ ේති්ග ජර ඵවුර් 02 ක් රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 අමත්ේේ ජර ඳිතහගහයේය පිහිටි ිදුලි රහ්ගසේඳ භර් ඹ්ගතර අත්යහලය වදිසි කටයුත්ත්ක් ේවේතුේ්ග 

2017.03.28 දින  සිට 2017. 03.29 දින දක්හ ජරඹ ළඳයීභ අත්හිටවු අත්ය, එභ ජර ළඳයීභ නළත් 

ඹථහ ත්ත්ඹට ඳත්කයන ේත්ක් ජරඹ ළඳයීභ වහ .ේඹ ජය හභහනයහධිකහරි (ඵටහිය - භධයභ) 

කහර්ඹහරඹ, භහලිගහක්ගද ේත් ඵවුර් 05 ඳවත් ඳරිදි රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

ව්නධ න ශමුකළ ේව ලය ජනළි පි ේේකම් 

කළයයයළය  

අරලියගශ ම්දිරය මළලිගළල්තත් ිඩශ්රළම ලෆටුේ 

ේකපළයයත්ේම්්තුම ල 

ශ්රී ංකළ යුධ න ශමුකළල 30 20 25 

ශ්රී ංකළ නළිඩක ශමුකළල 10 05 05 

ශ්රී ංකළ ගුල් ශමුකළල 10 05 05 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  61 
 

 ආඳදහ්ගට ඳත්ව්ගට වන ළරසීභ වහ ිේ ආශීඹ ප්රධහනඹක් ේර ශ්රී රංකහ යජඹ ේත් රඵහදු්ග වේ 

ේත්ොග 2017.03.31 දින ඔරුේගොඩත්ත් අංක 07 ගඵඩහේසඳ සිට තෘකුණහභරඹ දිසතෘක්කඹ ේත් ප්රහවනඹ 

කිරීභ වහ තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග වහ සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග ප්රහවන ඳවසුකේ 

රඵහේදන රදී.  

 .ඹගේඹ්ග  ඩහට ඳත් ජනත්හට වන ළරසීභ වහ ඳකිසථහනු යජේඹ්ග රඵහේදන රද වේ ේත්ොගඹ 

2017.04.07 දින ඔරුේගොඩත්ත් අංක 09 ගඵඩහ ේසඳ සිට අනුයහධපුය දිසතෘක්කඹ ේත් රැේගන ඹහභට 

අලය ප්රහවන ඳවසුකේ තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 අලුත් අවුරුදු භඹ ේනුේ්ග ේත්ො  ි සි්ග ඳහරිේබ  වක ජනත්හ ේත් අත්යහලය ආවහය භලු රඵහදීේේ 

ළඩටවන වහ 2017.04.08 දින සිට රංකහ ේත්ො ිසි්ග භළක්රේ ආවහය  ගඵඩහේසඳ සිට  

ේභොණයහගර, අනුයහධපුය ව පුත්ත්රභ ඹන දිසතෘක්ක ේත් ප්රහවනඹ කිරීභ වහ තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග 

ඳවසුකේ රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 
 ේකොශම දිසතෘක්කේය ළේරේපිටිඹ ප්රහේ ආශීඹ ේේකේ ේකොේටහලේය ීම ේත්ොටමුඛේර කුණු ක්ගද 

2017.04.14 දින කඩහ ළටීේභ්ග ඇති ව ආඳදහ ත්ත්ඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ තෘිධ වමුඛදහ බට පිරිස ව 

අලය ඹ්ගත සුත රඵහදිභට කටයුතු කයන රදී. 
 ඔරුේගොඩත්ත් අංක 09 ගඵඩහේසඳ සිට ේභොණයහගර, අනුයහධපුයඹ ව පුත්ත්රභ ඹන දිසතෘක්කඹ්ග ේත් 

.ඹගේඹ්ග  ඩහටඳත් ජනත්හ වහ ඳකිසථහනු යජේඹ්ග රද වේ ේත්ොගඹ ප්රහවනඹ කිරීභට තෘිධ 

වමුඛදහ ේති්ග 2017.04.18 දින සිට 2017.04.20 දින දක්හ ප්රහවන ඳවසුකේ වහ සිිේ ආයක්ක 

ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග බට පිරිස රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 
 ේභොණයහගර වහ කුරුණෆගර ඹන දිසතෘක්කඹ්ග ේත් ඳකිසථහනු යජේඹ්ග රද වේ ේත්ොගඹක් ප්රහවනඹ 

කිරීභ වහ 2017.05.19 දින සිට 2017.05.24 දිනඹ්ග වහ තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග ප්රහවන ඳවසුකේ 

රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 ේඩංුණ ංගත් ත්ත්ත්ඹ ඳහරනඹ වහ 2017.06.28 දින සිට ති  02 ක කහරඹක් වහ ේකොශම භව 

නගය බහ ප්රධහන ඵසනහහිය ඳශහත් තුශ ේඳොලිස සථහන භේටින්ග සිදුකයන රද ිේලේ ඳිතත්හ 

ේභේවයුභට ව අනය කර ඵළවළය කය්ගන්ග අත්අඩංුණට ගළල ේේ ිේලේ ේභේවයුභ වහ තෘිධ 

වමුඛදහ .රධහරී්ගේ  වඹ රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 ිඹිබ කහශුණණික ත්ත්ත්ඹ .හ  ඩහට ඳත් ජනත්හට වන ළරසීභ වහ වහ ඔවු්ගේ  ජීන 

ත්ත්ත්ඹ සුයක්කාත් කිරීභ ස 2017.08.09 දින අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහේ  ප්රධහනත්ේඹ්ග ඳළති 

හකච්ජහේසඳදී ගත් තීයණ ඳරිදි අදහශ ප්රේ ආලඹ්ගහි එක් ප්රහේ ආශිඹ ේේකේ කහර්ඹහරඹකට එක් තෘිධ වමුඛදහ 

.රධහරිේඹකු ඵළ ව්ග ඳත් කිරීභට කටයුතු කයන රදී. 

 ගරු අ්හභහත්යතුභහේ  ව භළති ඇභතිරු ඇතුලු ඳහර්ලිේේ්ගතු .ේඹ ජිත් ්ගේ  වබහගීත්ේඹ්ග 

එක්ත් ජහතික ඳක් ේේේරනඹ 2017.09.10 දින යත්නපුය සීලී ්රීඩහංගේණයදී ඳළළත්ව අත්ය, එහිදී 

සිිේ ේඳොලිස .රධහරී්ගේ  වහඹ වහ ශ්රී රංකහ යු ආධ වමුඛදහ ේඳොලිස .රධහරී්ග 10 ේද නකුේ  ේේඹ 

ආයුධ යහිත් රඵහදීභට කටයුතු කයන රදි. 

 2017.09.13 දින රංකහ ිදුලි ඵර භ්ඩඩරේය ෘත්තීඹ ිනති කිහිඳඹක් භ් ්ග ක්රිඹහත්භක කර ෘත්තීඹ 

ක්රිඹහ භහර්ග අත්යතුය යජේය ේ ආඳශ රට ආයක්හ ළඳයීභට තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග බට පිරිස සදහනේ කය 

ත්ඵන රදී. 

 2017.10.28 දින සිට 2017.10.31 දින දක්හ ේභයටට ඳළිනණි ඇභරිකහනු “USS NIMITZ” ප්රවහයක ුණ්ග 

ඹහනහ ප්රහවන ේනෞකහ ක්ඩඩහඹභට අඹත් කහර්ඹ භ්ඩඩරේය ේකොශම නගය ංචහයඹ වහ තෘිධ 

වමුඛදහේසඳ ේඵ්ගධත්හේඹ්ග ි ේලේ ආයක්ක ළඩ පිිබේරක් ක්රිඹහත්භක කිරීභට කටයුතු කයන රදී. 
 ජහතික භහනසික ේෞ ය ිදයහත්නේය කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ ිසි්ග ක්රිඹහත්භක කයන රද අකුයට ළඩ කිරීේේ 

ක්රිඹහභහර්ග ේවේතුේ්ග අඩහර වු වදිසි ේේහ වහ 2017.11.22 දින නහික වමුඛදහ ේති්ග යහතෙ යහජකහරි 

කටයුතු ඉටුකිරීභ වහ ේවද .රධහරී්ග 10 ේදේනකු ජහතික භහනසික ේෞ ය ිදයහත්නඹ ේත් රඵහේදන 

රදී. 
 ීමගමුඛ දිසතෘක් ේය වේේ ේවද වහ සිඹලුභ ඳරිපූයක මදය ෘත්තීඹ ිනති ිසි්ග ග්ගනහ රද ෘත්තීඹ ක්රිඹහ 

භහර්ගඹක් ේවේතුේ්ග 2017.11.22 දින 0700 ඳළේය සිට 2017.11.23 දින 0700 ඳළඹ දක්හ කහරඹ තුශ එහි 

කටයුතු අ ්ඩඩ ඳත්හේගන ඹහභ වහ තෘිධ වමුඛදහ ේති්ගඳවත් ව්ග ඳරිදි ේවද කහර්ඹ 

භ්ඩඩරඹක් ීමගමුඛ දිසතෘක් භව ේය වර ේත් අනුයුක්ත් කිරීභට කටයුතු කයන රදි. 
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 අමත්ේේ ජර ඳිතහගහයේය වදිසි නඩත්තු කටයුත්ත්ක් ේවේතුේ්ග 2017.11.25 දින සිට 2017.11.26 ඹන 

ේදදින ජරඹ ේඵදහවළරීභ අත්හිටුන රද අත්ය, එභ දිනඹ්ගහි ජරඹ ේඵදහවළරීභ වහ ජර ඵවුර් 04 ක් 

භහලිගහක්ගද ජර ේඳහදන ේඹ ජනහ ක්රභඹ ේත් යු ආධ වමුඛදහ ේති්ග රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 2017.12.12 දින සිට 2017.12.21 දින දක්හ ව කහරඹ තුශ ඳළති අ.ේඳො. (හ.ේඳශ) ිබහගඹ වහ 

අලය ආයක්ක කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ සිදු කයන රදී. 

 දි ේ්ග ඳළති අඹවඳත් කහශුණණික ත්ත්ඹ භත් නහික ප්රහවන භහර්ගඹ්ගහි ඇතිවු අහියත්හ ේවේතුේ්ග 

2017.12.20 න දින අ.ේඳො. (හ.ේඳශ) ිබහගේය ප්රලසණ ඳත් ර ුණ්ග භ් ්ග ඳරහලි ුණ්ග වමුඛදහ කවුේර් 

සිට ප්රහවනඹ කිරීභට අලය ඳවසුකේ ුණ්ග වමුඛදහ ේති්ග රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 
 

 මුනයයම ශළ පුහුණු ළඛළල 

 103-01-07-2401 ළඹ ශිර්ඹ භ් ්ග 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දින දක්හ තෘිධ වමුඛදහ 

.රධහරි්ගේ  පුහුණු කටයුතු වහ ප්රතිඳහදන ලේඹ්ග රු 2,000,000.00ක මුඛදරක් ේභභ කහර්ඹහරඹ ේත් 

රඵහදී ඇත්. 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ිනඵ්ගධීකයණේඹ්ග ිශ්රහභ ගළල භට .ඹිනත් යුධ වමුඛදහ, 

නහික වමුඛදහ වහ ුණ්ග වමුඛදහ හභහජික ්ග වහ ශ්රි රංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිකහරිඹ භ් ්ග එක් අවුරුදු 

ව ඹ භහසික ෘත්තීඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ්ග ඳත්නු රඵන අත්ය, ඳශමුඛ අර්ධ ර්ේය හභහජික ්ග 

187ක් වහ 2017.01.17 දිනද, ේදන අර්ධ ර්ේය හභහජික ්ග 175 ක් වහ 2017.07.10 දින ද 

ෘත්තීඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ ආයේබ කයන රදී. 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ේඵ්ගධීකයණේඹ්ග බ්රිත්හනය භවහ ේකොභහරිස කහර්ඹහරේය 

අනු්වේඹ්ග බ්රිත්හනය ආයක්ක ිලස ිදයහරඹ භ් ්ග තෘිධ වමුඛදහ .රධහරි්ග 32ක් ව ආයක්ක 

අභහත්යංලේය .රධහරි්ග ේදේදේනකුේ  වබහ වත්ේඹ්ග 2017.03.06 දින සිට 10 දින දක්හ Managing 

Defence in Wider Security Context(MDWSC) ඳහඨභහරහද,  තෘිධ වමුඛදහ .රධහරි්ග 29 ක් වහ 

2017.03.13 දින සිට17 දින දක්හ Military Legal course ඳහඨභහරහද සිනභ්ග ්ෆ්ගඩ් ේව ටරේයදී 

ඳත්න රදී. 

 

 

 

 

 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ේඵ්ගධීකයණේඹ්ග 4 Round of Pakistan - Sri Lanka 

Armed Forces Staff Talks හකච්ජහ ඳහකිසථහනේය ඉසරහභහඵහ ආ නගයේයදී 2017.03.14 දින සිට 16 

දින දක්හ තෘිධ වමුඛදහ  ේජයසඨ .රධහරී්ග 05 ේදේනකුේ  වබහගීත්ේඹ්ග  ඳත්න රදී. 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ිනඵ්ගධීකයණේඹ්ග තෘිධ වමුඛදහ .රධහරී්ග 30 ක්  වහ ශ්රි 

රංකහ ඳයභහණක ඵරලක්ති භ්ඩඩරඹ, ශ්රි රංකහේසඳ යහඹ.ක අි ේමුඛතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරිේේ ජහතික 

අධිකහරිඹ ව ේර ක ේෞ ය ංිධහනේය ශ්රිරංකහ .ේඹ ජිත් කහර්ඹහරඹ එකතු ංිධහනඹ කයන රද 

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) First Responder ළඩමුඛු  2017.05.15 

දින සිට 2017.05.19  දින දක්හ ේයොක් වවුස යුධ වමුඛදහ කවුය ශ්රණහගහයේයදී ඳත්න රද අත්ය, ඒ 

වහ රු. 143,899.00 ක මුඛදරක් ළඹ කයන රදී. 
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 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ේඵ්ගධීකයණේඹ්ග ිශ්රහභ ගළල භට .ඹිනත් යුධ වමුඛදහ, 

නහික වමුඛදහ වහ ුණ්ග වමුඛදහ හභහජික ්ග 151 ක් වහ ේඩ්ිඩ්  රිස ආඹත්නඹ භ් ්ග ඳත්නු රඵන 

තෘේය ද යථ වහඹතුරු ඳළදි ඳහඨභහරහ 2017.06.13 දින සිට 2017.10.20 දින දක්හ ඳත්න රදී. 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ංිධහනේඹ්ග තෘිධ වමුඛදහ .රධහරී්ග 60 ේදේනකු වහ 

Computer Emergency Readiness Team (SLCERT) ආඹත්නඹ භ් ්ග ඳත්න රද Cyber Security 

ළඩමුඛු  ේයොක් වවුස යුධ වමුඛදහ කදවුය ශ්රණහගහයේයදී  2017.07.11 දින 0900 ඳළේය සිට 1600 ඳළඹ 

දක්හ ඳත්න රද අත්ය ඒ වහ රු. 23,843.76 ක් ළඹ කයන රදී. 

 
 
 
 
 
 

 2017 ේදළේඵර් භ 04 දින සිට 08 දින දක්හ ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය 

ේඵ්ගධීකයණඹ ඹටේත් සි සටර්ර්ගත්ේය Geneva Centre for Security Policy (GCSP) ආඹත්නඹ 

භ් ්ග ංිධහනඹ කයන Defence Attach Orientation Course ේදන ඳහඨභහරහ ළඵළඳි හකච්ජහ 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ.ේ  ප්රධහනත්ේඹ්ග සි සටර්ර්ගත් ත්හනහඳති ව සි සටර්ර්ගත් ආයක්ක 

උඳේ ආලකේ  වබහගීත්ේඹ්ග 2017.07.21 දින ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේයදි ඳත්න 

රදී. 

 ආයක්ක අභහත්යහංල ේය උඳේදස භත් ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ේඵ්ගධීකයණඹ 

ඹටේත් ශ්රි රංකහේසඳ ඇභරිකහනු ත්හනහඳති කහර්ඹහරඹ ව ංහිදිඹහ ඹහ්ගතණ පිිබඵ ේඵ්ගධීකයණ 

ේේකේ කහර්ඹහරඹ එක් ංිධහනඹ කයන රද Programme on Sharing of Transitional Justice 

Processes By the Defence Institute of International Legal Studies (DILLS) ළඩමුඛු  2017.08.17 

දින තෘිධ වමුඛදහ  ේජයසඨ .රධහරී්ග 15 ේදේනකුේ  වබහගීත්ේඹ්ග ේයොක් වවුස යුධ වමුඛදහ කවුේර්දි 

ඳත්න රද අත්ය ඒ වහ රු. 21,608.10 ක් ළඹ කයන රදී. 

 

 

 
 
 
 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ංිධහනේඹ්ග තෘිධ වමුඛදහ .රධහරී්ග 40 ේදේනකු වහ 

Project Management Programme ඳහඨභහරහ ශ්රී ජඹර්ධනපුය ිලස ිදයහරඹ භ් ්ග 2017.10.16 න 

දින සිට 25 න දින දක්හ 0900 ඳළේය සිට 1600 ඳළඹ දක්හ ශ්රී ජඹර්ධනපුය ිලස ිදයහලීඹ 

කශභණහකයණ අධයන වහ හණිජ ිදයහ  ඨේඹහි ඳත්නරද අත්ය, ඒ වහ රු. 800,000.00 ක් ළඹ 

කයන රදී. 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ංිධහනේඹ්ග තෘිධ වමුඛදහ .රධහරී්ග 30 ේදේනකු වහ 

Executive Development Programme ඳහඨභහරහ Postgraduate Institute of Management (PIM), 

ආඹත්නඹ භ් ්ග 2017.11.21 දින සිට 27 දින දක්හ 0900 ඳළේය සිට 1600 ඳළඹ දක්හ ේනො 28, ේරසලි 

යණගර භහත්, ේකොශම 08 හිදී ඳත්න රද අත්ය, ඒ වහ රු. 892,500.00 ක් ළඹ කයන රදී. 

 

 
 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  64 
 

 
 
 
 
 
 

 2017.12.04 දින සිට 08 දින දක්හ ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ේඵ්ගධීකයණඹ ඹටේත් 

සි සටර්ර්ගත්ේය Geneva Center for Security Policy (GCSP) ආඹත්නඹ භ ව්ග ංිධහනඹ කයනරද 

DefenceAttache Orientation Course ේදන ඳහඨභහරහ දකුණු ව අ .දිග ආසිඹහනු යටේ 12ක් 

.ේඹ ජනඹ කයින්ග යහජත්හ්ගතෘක .රධහරි්ග ව ආයක්ක ේජයසඨ .රධහරි්ග 15 ේදේනකු ව ේ ආශිඹ 

.රධහරි්ග14 ේදනකුේ  වබහ වත්ේඹ්ග ේකොත්රහර ආයක්ක ිලස ිදයහරේයදි ඳත්න රදී. 

GCSP ආඹත්නඹ ිසි්ග ඳහඨභහරහ වහ ළඹවු සිඹලු ිඹදේ දයන රදී. 

 
 
 
 
 
 

 ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ේඵ්ගධීකයණඹ ඹටේත්Adams Skills Development Centre, 

Academy of Financial Studiesේනො 03, බ්රිසටේ වීදීඹ, ේකොශම 01 ආඹත්නේයදී ඳත්න රද Microsoft 

Excel Advanced AnalysisTools ඳහඨභහරහ 2017.12.11ව 12ඹන දිනඹ්ගහි ඳත්න රදී.එභ 

ඳහඨභහරහ වහ තෘිධ වමුඛදහ ේසු.ර ්ග 08 ේදේනකු වබහ ව වු අත්ය, ඒ වහ      රු. 128,000.00 ක් 

ළඹ කයන රදී. 

 නළිඩක ශළ ගුල් ේමේශයුම් ළඛළල  

 2017.01.01 දින සිට 2017.08.31 දින දක්හ කහරඹ තුශ යට තුශ ඇතිවු නහඹඹෆේ වහ වදිසි  ව. ගළල ේ 

ත්ත්ේයදි ආඳදහ කශභණහකයණ භධයසථහනේඹ්ග කයන රද ඉේලීින රට අනු අලය යුද වමුඛදහ බට 

පිරිස වඹ රඵහදීභ වහ යු ආධ වමුඛදහ මුඛරසථහනඹ භ් ්ග කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ කයන රදී.  

 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31දින දක්හ කහරඹ තුශ යට පුයහ ඇතිවු වදිසි ගංතුය ත්ත්ත්ේයදී අලය වු 

නහික වමුඛදහ ේඵ ේටු වඹ රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. ත්ද සිඹදිි වහ. කය ගළල ේ, අතුරුදව්ග වු්ග 

ව ධීය කටයුතු රදි සිදුන අනතුරුරදී කිිනදුේ කරු්ගේ  වඹ ව ජීිත් ආයක්ක ක්ඩඩහඹේර 

වඹ රඵහ දීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු කයන රදී. 

 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31දින දක්හ කහරඹ තුශ යට පුයහ ඇති වු ගංතුය වහ වදිසි රළසඳ ව. 

ත්ත්ත්ඹ්ග ේවේතුේ්ග අත්ළ්ග ව්ග ේොඹහ ගළල භ, ඔවු්ග එ ්ග මුඛදහ ගළල භ ව රළසඳ ව. අසථහ්ග 

රදි එභ  ව. .හ දළීමභ වහ ුණ්ග වමුඛදහ ේවලි ඹහනහ වඹ රඵහදීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු 

කයන රදී. 

 යේේ ඳළති අඹවඳත් කහශුණණික ත්ත්ත්ඹ ේවේතුේ්ග අත්ළ්ගවු්ගේ  ල ඳහයක්ක කටයුතු  සිදුකිරීභ 

වහ යුධ වමුඛදහ තු ගලි ඵවුර් යථ 2017.06.02 දින සිට භහත්ය දිසතෘක් ේේකේ කහර්ඹහරඹ ේත් 

රඵහදීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කයන රදි. 

 2017.05.26 දින සිට යට තුශ ඳළති වදිසි ගංතුය වහ ආඳදහ ත්ත්ත්ඹ ේවේතුේ්ග ආඳදහ කශභනහකයණ 

භධයසථහනේය සථහපිත් ේඵ්ගධීකයණ කහර්ඹහර ේය යහජකහරී වහ  ේභභ කහර්ඹහරේඹ්ග .රධහරිේඹකු 

අනුයුක්ත් කයන රදී. 

 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දින දක්හ ආභහප්රකහ ේති්ග .ඹමුඛ්ග යහිත් ඹහනහ ක්රිඹහකයවීභ පිිබඵ 

අනුභළතිඹ රඵහගළල භ වහ අඹදුේකරු්ග 871 ේදේනකු ඉේලුේකර අත්ය, එභ අඹදුේකරු්ග අතුරි්ග 

826 ේදේනකු වහ අනුභළතිඹ රඵහ  ේදන රදී.  
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යුන ශමුකළල 

නළිඩක ශමුකළල 

ගුල් ශමුකළල 

සිිඩේ ආරක්ක  

ේකපළයයත්ේම්්තුමල 

 .ඹමුඛ්ග යහිත් ඹහනහ වළසියවීේේදි ඇති වී තිේඵන ගළටලු ේඵ්ගධේඹ්ග ේභභ කහර්ඹහරේය 2017.11.27 

දින ඳළති හකච්ඡහේසඳදී ේඳොලිස ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු දළනුත් කිරීභට ේඹ ජනහ වු ඵළි්ග 2017.12.11 දින 

සිට 2017.12.31 දක්හ ඵසනහහිය ඳශහත්ට අඹත් ේඳොලිස සථහන 163 ක ේඳොලිස සථහනහධිඳතිරු්ග 

දිනකට 25 ේදනහ ඵළ ව්ග 163 ේදේනකු ේභභ කහර්ඹහරඹ ේත් ේග්ගහ එක්දින ළඩමුඛු  ඳත්හ දළනුත් 

කිරීභට කටයුතු කයන රදී. 

 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දින දක්හ ජහතික ේඩංුණ භර්ධන ළඩටව්ග වහ තෘිධ වමුඛදහ ව 

සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ේේ්ගතු බට පිරිස ර වඹ රඵහදීේ ේඵ්ගධීකයණඹ කශ අත්ය, ඒ පිිබඵ ිසත්ය 

ඳවත් ව්ග ඳරිදි ේසඳ. 

 

 

 

 

 

 ත්රිිඩන ශමුකළල වශ සිිඩේ ආරක්ක වළමළජිකයි්ේ  වශභළගි්තලය - 147885 
 

 

 

 

 
 

 

පරීක්ළ කරන ක වහථළන රමළනය -1,799,627 

 2017 ජු. ජුලි ඹන භහ රදී ේඩංුණ උදුය සී්ේඹ්ග ළඩි වු අත්ය ඒ වහ ඳහේ දරු්ග ිලහර ලේඹ්ග 

ේගොදුරුවීේේ අදහනභක් ඇති ඵළි්ග අධයහඳන අභහත්යහංලඹ ිසි්ග ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ේති්ග කයන 

රද ඉේලීභට අනු ේභභ කහර්ඹහරඹ ිසි්ග 2017.07.29 ව 30 ඹන දිනර සිඹලුභ ඳහේ ආයණඹ න 

ඳරිදි ඳත්න රද ේඩංුණ භර්ධන ළඩටවන වහ තෘිධ වමුඛදහේසඳ ව සිිේ ආයක්ක 

ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ දහඹකත්ඹ රඵහදීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කයන රදී. 
 2017 අේග සතු භහේයදි ඳත්න රද අේඳො උස ේඳශ ව ඳව ය ශියත් ිබහගඹ ආයේබ වීභට 

ප්රථභ එභ ිබහගඹ ඳත් න රද ඳහේ ේක්්ගද්ර කය ග.ින්ග තෘිධ වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක 

ේදඳහතූේේ්ගතු ේඹොදහ කයන රද ිේලේ ේඩංුණ භර්ධන ළඩටවන ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කයන 

රදී. 

 ේකොශම භව නගය බහ සිභහ තුශ (ේභ දය භේටක්කුලිඹ භවත්ත් ්ෆ්ගඩ්ඳහස ේඵොරැේර ේදභටේගොඩ 

භහලිගහක්ගද නහයහේවේ්ගපිට) යුධ වමුඛදහේසඳ 200 ඳභණ බට පිරික් වට ිේලේ පුහුණුක් රඵහදී ඔවු්ග  

ේඹොදහ කයන රද ිේලේ ේඩංුණ භර්ධන ළඩටව්ග හි ිසත්ය ඳවත් ව්ග ඳරිදි ේසඳ. 

ිඩේ  ේඩංගු මයයනන ලෆඩවටශන 

NIHS/RD

HS 

භවජන ේෞ ය 
.රධහරි ප්රේ ආල 

ආයණ ප්රේ ආල ආයේබක 
ේසඳරහ  

යු ආධ 
වමුඛදහ 

නහික 
වමුඛදහ 

එකතු 

ේකොශම 
භවනගය 
බහ 

මට්ටක්කුලිය  0900 200  200 

මශල්තත්  200 15 215 

ේමෝකර  200  200 
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ග්ර්ඩ් පළවහ  200  200 

ේබොරැේ/ේකමටේගොඩ  200  200 

කිරුෂපන/පළමංකඩ  200  200 

මළගැගළල්තත්, 

පංචිකළල්තත් 

මළගැගළල්තත්, 

පංචිකළල්තත් 

0845 206  206 

මළගැගළක්ක, 

කුරුඳුල්තත් 

මළගැගළක්ක, 

කුරුඳුල්තත් 

233  233 

නළරළේශ ්ළිට, 

ිඹිරිගවහයළය, 

කිරුෂපන 

නළරළේශ ්ළිට, 

ිඹිරිගවහයළය, 

කිරුෂපන 

205  205 

එකතු 1844 15 1859 
 

 2017 අේප්රේේ භ සිට ජුලි භ දක්හ වු කහරඹ තුශදී ඳහනදුය භහයිර ෆත්ය ත්රංගභ ඹන ේය වේ ව  

මුඛේේේරිඹහ (අ ඩිඑචි) ඹන ේය වර ේත් ේඩංුණ ේය  ව්ග අධික හර්ත්හවීභ ේවේතුේ්ග එභ ේය වේ 

කහර්ඹ භ්ඩඩර වට .සි ඳරිදි ප්රතිකහය කටයුතු කයේගන ඹහභට අඳවසු වීභ ේවේතුේ්ග තෘිධ වමුඛදහ ව 

සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග අලය බට පිරිස වහ ඇද්ග ේභේට වහ ත්හකහලික කුඩහයේ 

රඵහදීභට ව ඳළිනේණන ේය ගී්ග ලිඹහඳදිංචි කය ඳරිගණකගත් කිරීභට ත් රිිධ වමුඛදහ ේති්ග ඳරිගණක 

ක්රිඹහකරු්ග රඵහදීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදුකයන රදී. 

 ේඩංුණ භර්ධන කටයුතු වහ අනුයුක්ත් කයනු රඵන බට පිරිස ඒ වහ ේඹොමුඛ කයවීේේදි .සි පුහුණුක් 

රඵහදීභ සුදුසු ඵ 2017.07.08 දින ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය ඳළති හකච්ඡහේසඳදී තීයණඹ 

ිඹ. ඒ අනු 2017.07.11 දින යුද වමුඛදහ ේති්ග 200 ක්, නහික වමුඛදහ ේති්ග 100 ක් ව ුණ්ග 

වමුඛදහ ේති්ග 100ක බට පිරිස ප්රභහණඹක් ඳශමුඛ අධිඹය ලේඹ්ග පුහුණු කයන රද අත්ය, ේදන අධිඹය 

ලේඹ්ග 2017.08.01 යුද වමුඛදහ ේති්ග 100ක්, නහික වමුඛදහ ේති්ග 50 ක් ව ුණ්ග වමුඛදහ ේති්ග 

50ක බට පිරිස ප්රභහණඹක් ව එහි තු්ගන අධිඹය ලේඹ්ග 2017.08.24 දින යුධ වමුඛදහ ේති්ග 100 ක්, 

නහික වමුඛදහ ේති්ග 50 ක් ව ුණ්ග වමුඛදහ ේති්ග 50ක බට පිරිස ප්රභහණඹක් පුහුණු කයන රදී. එභ 

සිඹලු කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ ේභභ කහර්ඹහරඹ ේති්ග සිදු කයන රදී. 

 

 අපිභ අයමමුඛ ේඩංුණ දුයරමුඛ ජහතික ක්රිඹහ්ගිත්ඹට එක්ේමුඛ අතිගරු ජනහධිඳති තුභහේ  ංකේඳඹකට අනු 

යහජය ආඹත්න ේඳෞ ආගලික ආඹත්න ව දි ේ්ග සිඹලුභ .හ ර 2017.07.15 දින ේඩංුණ භර්ධන 

ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කශ අත්ය, සිඹලුභ ිදයෘත් භහධය ආඹත්න එභ ළඩටවන ඔවු්ග ිසි්ග 

ේත් යහගත් ප්රේ ආලඹ්ග හිදි ජීවී ිකහලඹක් භ් ්ග ජනත්හ දළනුත් කිරීභට කටයුතු කයන රදී. ඒ වහ 

අලය බට පිරිස රඵහදීභ ව භහධය ආඹත්න ේත් අළසි වේඹ ගඹ රඵහදීභට අදහශ ේඵ්ගධීකයණ 

කටයුතු ේභභ කහර්ඹහරඹ ේති්ග සිදු කයන රදී. එහි ේදන අධිඹය 2017.07.21 දින ඉවත් ව්ග ඳරිදිභ 

සිදුකයන රද අත්ය ඒ වහ අළසි ේඵ්ගධීකයණ කටයුතුද සිදුකයන රදී. 

 ජහතික ේඩංුණ භර්ධන ළඩටව්ගජිේලේ ේඩංුණ භර්ධන ව ජු. ජුලි ව අේග සතු භහඹ්ග හිදි ේඩංුණ 

ේය  ව්ග අධික ේර හර්ත්හ වීභ ේවේතුේ්ග අතිගරු ජනහධිඳති තුභහ ිසි්ග ඉවත් භහඹ්ග වහ ිේලේ 

ේඩංුණ භර්ධන ළඩටව්ග ඳත් න ේර දළනුේ දු්ග අත්ය, එභ භහ තුේ්ගදී ඳත්න රද ළඩටව්ග 

ර ිසත්ය ව 2017.01.01 සිට 2017.08.31 දක්හ අත්ය කහරේයදී ඳත්න රද ළඩටව්ග වහ තෘිධ 

දිනය රළජකළරි කෂ ළිරිව එකතුමල 

යුධ න ශමුකළල නළිඩක 

ශමුකළල 

ගුල් ශමුකළල 

11.07.2017 200 100 100 400 

01.08.2017 100 50 50 200 

24.08.2017 100 50 50 200 

එකතුමල 400 200 200 800 
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වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ේේ්ගතු බට පිරිස ර වඹ රඵහදීේ ේඵ්ගධීකයණඹ කශ අත්ය, ඒ 

පිිබඵ ිසත්ය ඳවත් ව්ග ඳරිදි ේසඳ. 

 ශ්රී රංකහ ටහ ඇති මුඛහුදු තීයේය මුඛහුදු ක්කායඳහ  තු්ග .රීක්ණඹ කිරීභ, මුඛහුදඹට ඡහඹහරඳ ගළල භ, 

මුඛද්රීඹ ිදයහත්භක ඳරික්ණ වහ මුඛහුදු ජර ්රීඩහ ඹන ිිධ ක්රිඹහ්ග .සි ඳරිදි ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ .සි 

ප්රතිඳත්තිඹක් කස කිරීභට ආයක්ක ආභහත්යහංලඹ ිසි්ග ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරඹ ේත් 

ඳයන රද අත්ය, එභ කහර්ඹ්ග වහ ෘජුභ ේඵ්ගධ න ආඹත්නර වබහගීත්ේඹ්ග ේභභ 

කහර්ඹහලීඹ ශ්රණහගහයේයදී හකච්ඡහ ට කීඳඹක් ඳත්න රදී. එහිදි එක් එක් ඳහර්ලඹ්ග ිසි්ග ඉදිරිඳත් 

කයන රද අදවස වහ ේඹ ජනහ අනු ේකටුේඳත්ක් කස කයන රදී. එභ කන රද ේකටුේඳත් ඒ වහ 

වබහ ව වු ආඹත්න ර ේකොටස කරු්ග ේත් රඵහදු්ග අත්ය, ඔවු්ගේ  එකඟත්ඹ රළීයේභ්ග ඳසු .සි 

කටයුතු වහ ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ේත් 2017.08.02 දින රඵහදී ඇත්.  
 2017.11.29 න දින ේකොශම වහ කු ත්ය ඹන දිසතෘක්කඹ්ග තුශ ඇති වු වදිසි ආඳදහ ත්ත්ේයදී අලය බට 

පිරිස වඹ ආඳදහ කශභණහකයන භධයසථහනේඹ්ග ඉේලුේ කයන අසථහ රදි යුධ වමුඛදහ මූරසථහනඹ 

ේති්ග එභ බට පිරිස රඵහදීභට  අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු කයන රදී.  

 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දක්හ ේකොශම, ගේඳව, කු ත්ය, ගහේර, කෆගේර, යත්නපුය, භහත්ය ව 

නුයඑිබඹ ඹන ප්රේ ආලඹ්ග හි ඇති වු වදිසි ගංතුය ත්ත්ත්ඹ්ග රදී අළසි නහික වමුඛදහ ේඵ ේටු වඹ 

රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. ත්ද සිඹදිි වහ. කය ගළල ේ වහ අතුරුදව්ග වු්ග ව ධීය කටයුතු රදී 

සිදුන අනතුරු රදි කිිනදුේ කරු්ගේ  වඹ ව ජීිත් ආයක්ක ක්ඩඩහඹේ ර වඹ රඵහ දීභට 

අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු කයන රදී. 

 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දක්හ ේකොශම, ගේඳව, කු ත්ය, ගහේර, කෆගේර, යත්නපුය ව භහත්ය 

ඹන ප්රේ ආලඹ්ග හි ගංතුය ත්ත්ත්ඹ්ග ේවේතුේ්ග අත්ළ්ග ව්ග ේොඹහ ගළල භ වහ ව ඔවු්ග එ ්ග 

මුඛදහ ගළල භටත් ධීය කටයුතු ර .ඹළලීේේදී සිදුන අනතුරුරදී ඒ වහ ුණ්ග වමුඛදහ ඹහනහ වඹ 

රඵහදීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු කයන රදී. 
 2017.09.06 දින සිට ේකොශම, ගේඳව, කු ත්ය, ගහේර, කෆගේර, යත්නපුය, භහත්ය ව නුයඑිබඹ ඹන 

ප්රේ ආලඹ්ග හි ඳළති වදිසි ගංතුය වහ ආඳදහ ත්ත්ත්ඹ ේවේතුේ්ග ආඳදහ කශභනහකයණ භධයසථහනේය 

සථහපිත් ේඵ්ගධීකයණ කහර්ඹහර ේය යහජකහරී වහ  තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග .රධහරිේඹකු ඵළ ව්ග  

අනුයුක්ත් කයන රදී. 

 2017.09.07 දින යත්නපුය සුභණ ඵහලිකහ ිදයහරේය ව ේකොශම කළසඵෆ ප්රේ ආලේය ඳස කදු කඩහ ළටීභ 

ේවේතුේ්ග ඇති වු ආඳදහ ත්ත්ත්ඹ වහ යුධ වමුඛදහේසඳ බට පිරිස ේඹදවීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ 

කටයුතු කයන රදී.  

 ආඳදහ කශභනහකයණ භධයසථහනේය තෘිධ වමුඛදහ ේඵ්ගධීකහයක ත්නතුය 2017.10.12 දින සිට පුයේඳහඩු 

වු අත්ය, ඒ ත්නතුය වහ නහික වමුඛදහ ේති්ග ේජයසඨ .රධහරිේඹකු අනුයුක්ත් කයදීභට 

ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු කයන රදී. 

 2017.12.01 දින රදි කු ත්ය ගහේර වහ ේකොශම ප්රේ ආලේය වදිසි ආඳදහ ත්ත්ත්ඹ ේවේතුේ්ග ඇති වු 

ිදුලි ිමදළටීේ නළත් ඹථහ ත්ත්ඹට ඳත් කිරීභ වහ ආඳදහ කශභණහකයන භධයසථහනඹ ේති්ග ව 

යත්භරහන ිදුලි ඉංජිේ්ගරු ිසි්ග ඉේලුේ කශ ඳරිදි අලය යුධ වමුඛදහ බට පිරිස වහඹ රඵහදීභට 

ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු කයන රදී. 

 ජහතික සුනහින ේඳයහුරු ළඩටවන මුඛහුදු ඵඩ දිසතෘක්ක14 ක 2017.11.05 දින  ඳළළත් වු අත්ය, ඒ වහ 

තෘිධ වමුඛදහ වඹ රඵහදීභට වහ එහි ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු වහ .රධහරි්ග ඳත්කයන රදී. 

 ේකොශම නගයඹ ආශ්රිත් ගහලු මුඛේදොය, ඵේඵරපිටිඹ, යත්භරහන ව ේභොයටු ඹන ේයශ තීයඹ්ග පිරිසිදු 

කිරිේේ ළඩටවනක් 2017.10.28 දින 0630 ඳළේය සිට 0900 ඳළඹ දක්හ ඳළළත්වු අත්ය, ඒ වහ තෘිධ 

වමුඛදහ වඹ රඵහදීභට ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු කයන රදී. 

 අ්ගත්ර් ජහතික ආඳදහ අභ කිරීේේ දිනඹ .ිනත්ේත්්ග 2017.10.13 දින 1000 ඳළේය සිට 1300 ඳළඹ දක්හ 

ඹහඳනඹ දිසතෘක්කේය ඳත්න රද ළඩටවන වහ තෘිධ වමුඛදහ වඹ රඵහදීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ 

කටයුතු සිදුකයන රදී. 

 දළනට සථහපිත් කය ඇති ේිේ වහ මුඛදහ ගළ.ේ ක්ඩඩහඹේ රට අභත්ය ආයක්ක ේේනහ ආඥහ 

මූරසථහනඹ - ඵටහිය වහ  ්ඩඩ 16 ක් අනුයුක්ත් කිරීභට ව ඔවු්ග වට පුහුණුක් රඵහදිභට අළසි 

කටයුතු ආඳදහ කශභණහකයන භධයසථහනඹ භඟ එක් ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු කයන රදී. 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  68 
 

 ජහතික ේඹොවු්ග ේේනහංකඹ්ගහි ත්රුණ ත්රුණිඹ්ග වහ  ව. .වීභ පිිබඵ ප්රහේඹ  වක පුහුණුක් රඵහදීභ 

2017.12.05 දින 1300 ඳළේය සිට 1700 ඳළඹ දක්හ ඳළළත් වු අත්ය, ඒ වහ ුණ්ග වමුඛදහ 

උඳේ ආලකයේඹකුේ  වඹ රඵහදිභට කටයුතු කයන රදී. 

 ඵසනහහිය ඳශහත් තුශ ව ේනත් ඳේ ආලඹ්ග තුශ ඉදි කිරීභට ේඹ ජිත් ත්ේටු ේගොඩනළ වලි වහ එභ 

ේකෝගතහත් භහගේ ිසි්ග ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ලිපි ේභභ කහර්ඹහරඹ ේත් 

රඵහදීේභ්ග ඳසු තෘිධ වමුඛදහේසඳ ආයක්ක .ලසකහලණඹ්ග රඵහ ගළල ේභ්ග අනතුරු ආයක්ක 

භහ්ඩඩලික ප්රධහ. කහර්ඹහරේය .ර්ේ ආලඹ්ග භඟ .සි කටයුතු වහ නළත් ආයක්ක අභහත්යහංලඹ 

ේත් ඹනු රඵ . 
 

 වම්බ්ධීකරන ළඛළල  

2017 ලයයේල ජනලළරි මව 01 ලෆනි දින සිට 2017 ේවකෆම්බයය මව 31 ලෆනි දින කක්ලළ ේමම අංය මගි් 

පශත් වතශ් ක්රියළකළරකම් සිදු කරන දී. 

 නිකශවහ වෆමරුම් උ්තවලය 

 2017 ේඳඵයහරි භ 04 න දින .දවස ළභරුේ උත්ඹ තෘිධ වමුඛදහ‚ ේඳොලීසිඹ‚ සිිේ ආයක්ක 

ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු‚ ජහතික ශියබට ඵශකහඹ ව අේනකුත් යහජය ආඹත්න භඟ ේඵ්ගධීකයණඹ වී 

කටයුතු කයන රදී. 

 
 
 
 

 

  

 

 රනිඩරු වෆමරුම් උ ේෂ  වශ වංවහකතික වංකයයනය 2017 

 2017.05.19 න දින අතිගරු ජනහධිඳතිතුභ්ග ව ගරු අ්හභහත්යතුභ්ගේ  ප්රධහනත්ේඹ්ග ජහතික 

යණිරු ළභරුේ උ ේශර ඵත්ත්යමුඛේර යණිරු සභහයකඹ අභිඹදී ඳත්න රද අත්ය, ඒ වහ 

යණිරු ේේහ අධිකහරිඹ ව තෘිධ වමුඛදහ අත්ය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කයන රදී.  

 යණිරු අනුසභයණ උේරශට භගහීම අතිගරු ජනහධිඳතිතුභ්ගේ  ප්රධහනත්ේඹ්ග “ංහිදිඹහ  

ං්හභ ලක්තිඹ ” ංසකෘතික ංදර්ලනඹ 2017.06.14 දින .දවස චතුයශ්ර ඳරිශ්රේයදී ඳළළත්වීභ වහ 

ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කයන රදී. 

 යණජඹපුය තෘිධ වමුඛදහ .හ ංකීර්ණඹ තුශ සථහපිත් ක්ගේ ආ ිවහයසථහනේය ධහනඳතිේඹකුේ  

ආධහය භත් ඉදිකයින්ග ඳතින යණිරු ෆඹ ඉදිකිරීභ වහ තෘිධ වමුඛදහ ශ්රභ දහඹකත්ඹ රඵහදීභ 

ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 අේනකු්ත ආයත්න වමග සිදු කරන ක ක්රියළකළරකම් 

ආයක්ක අභහත්යහංලේය අනුභළතිඹ භත් තෘිධ වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ 

හභහජික ්ගේ  වහඹ භත් ඳවත් ව්ග ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු කයන රදී. 

 එක්ත් ජහතී්ගේ  වබහගීත්ේඹ්ග ඳත්නු රඵන ජහත්ය්ගත්ය ේක් ළභරුේ උත්ඹ වහ 

ේඵෞ ආධ මුඛු  වහ තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග වහඹ රඵහදීභ වහ අදහශ කටයුතු ේඵ්ගධීකයණ 

කිරීභ.   

 2017.07.29 න දින ඳත්න රද අනුයහධපුය පිච්ච භේ  පූජහ වහ තෘිධ වමුඛදහ ව සිිේ 

ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග වහඹ රඵහදීභ වහ අදහශ කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 ප්රධහන ේඳේේ ඳහළේ ේති්ග ංිධහනඹ කයනු රඵන අධයහඳ.ක ප්රදර්ලනඹ්ගට භගහීම තෘිධ 

වමුඛදහ ප්රදර්ලන කුටි සථහපිත් කිරීභට කටයුතු ංිධහනඹ කිරීභ. 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  69 
 

 දිංගත් රලිත් ඇතුරත්මුඛදලි භවත්හේ  24 ළ. ුණණහනුසභයණඹ ේනුේ්ග 2017.04.29 න දින 

රලිත් ඇතුරත්මුඛදලි ඳදනභ භ් ්ග ංිධහනඹ කයන රද ේේ ද්ගදීේේ ළඩටවන වහ තෘිධ වමුඛදහ 

වහඹ රඵහදීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කයන රදී. 
 අඳත් වී දහර ශ්රී රංකහ අභයපුය භවහ ංඝ බහේසඳ උත්ත්රීත්ය භවහ නහඹක අති පූජය දවුේේ දන 

ඤහණිසය භවහ නහඹක නහහිිනඹ්ගේ  අ්ග කටයුතු 2017.04.06 දින .දවස චතුයශ්ර ඳරිශ්රේයදී 

පුර්ණ යහජය ේගෞය හිත් සිදුකිරීභට අලය තෘිධ වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 

වහඹ රඵහදීභ ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ.  

 2017.04.01 දින ේකොශම යත්නහලී ිදයහරේය ඳළති ේර ක ශභහ දින ළඩටවනක් වහ තෘිධ 

වමුඛදහ වහඹ රඵහදීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදුකිරීභ.  

 ශ්රී ඳහදසථහන ිවහයසථහනේය ංඝහහඹ ව ධර්භ භ්ගදියේය ංර්ධන ළඩටවන වහ තෘිධ 

වමුඛදහ ශ්රභ දහඹකත්ඹ රඵහදීභ ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 .ර ේභේවය ජනඳති ජනත්හ ේේඹ ජහතික ළඩටවන වහ තෘිධ වමුඛදහ .රධහරී්ගේග්ග 

භ්ගිත් ක්ඩඩහඹභක් ඳත්කිරීේේ ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 2017.03.20 දින අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහේ  ප්රධහනත්ේඹ්ග ඳළති ජහතික ේභහන ප්රධහනඹ කිරීේේ 

උත්ඹ වහ තෘිධ වමුඛදහ බට පිරිස වබහගී කයවීභට ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කිරීභ.  

 1818 ඌ ේේරස .දවස අයගරඹට ේඵ්ගධව ිරු්ග ේ ආලේප්රේීම්ග ේර 2017.03.01 න දින 

නේකය ප්රකහලඹට ඳත්කිරීේේ යහජය උත්ඹ වහ තෘිධ වමුඛදහ තුර්ඹ හදක ක්ඩඩහඹේ ර ේේඹ 

රඵහදීභ වහ අදහශ කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

  වරිළසිපුය චිතඳටේය ර ගත්කිරීේ රට අලය ේසු චරිත් වහ 2017.04.19 න දින සිට 

2017.06.29 දින දක්හ තෘිධ වමුඛදහ බටපිරිස වබහගී කයවීභට ේඵ්ගධීකයණඹ සිදු කිරීභ.  

 2017.04.09 දින ආයක්ක යහජය අභහත්යතුභ්ගේ  ප්රධහනත්ේඹ්ග ආයක්ක අභහත්යහංලඹ 

අනු්වේඹ්ග හර්කාක ඳත්න ිජඹ උදහන ඵක්භව උේරශ වහ තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග ේේහ 

අලයත්හ රඵහදීභ ේඵ්ගධීකයණ සිදු කිරීභ. 

 2017.06.04 දින ශ්රී රංකහ මදය ංගභඹ භ් ්ග ඳත්න රද Health  Run And Walk වහ තෘිධ 

වමුඛදහ බටපිරිස වබහගී කයවීභට ේඵ්ගධීකයණ සිදු කිරීභ. 

 භසථ රක් ළසිඹ්ගට ේත් ඳත්හ වසශ්රහධික භවහ ඝරුනිසි්ග සිදුකයන භවහ ඳරිතහන ධම 

ේ ආලනහ වහ තෘිධ වමුඛදහ ේති්ග ේේහ අලයත්හ රඵහදීභ ේඵ්ගධීකයණ සිදු කිරීභ. 
 

 ආපකළ අලවහථළල් පදී වශළය මම  

 කෆගේර අයණහඹක නහඹඹෆේභ්ග ිඳත්ට ඳත්ව්ග ේනුේ්ග න .හ ඉදිකිරීභ වහ 

ශ්රභදහඹකත්ඹ රඵහදීභට අලය ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කයන රදී. 

 ීමේත්ොටමුඛේර කර ක්ගද නහඹඹෆේභ්ග අත්ළ්ගව්ගට .හ රඵහදීභ වහ තෘිධ වමුඛදහ 

ේඳද ේර්රු්ග, ිදුලි කහර්ිනක ්ග, ඩු කහර්ිනක ්ග රඵහදීභ ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කිරීභ.  

 අධික ර්හ ේවේතුේ්ග වේඵ්ගේත්ොට දිසතෙක්කේය ආඳදහ ත්ත්ඹ .හ වහ.ඹට ඳත් ඳහරභ ඹථහ 

ත්ත්ත්ඹට ඳත්කිරීභ වහ යුද වමුඛදහ ේති්ග ක්ණික ිකර වළකි ඳහරේ ිකිරීභ වහ 

ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 උභහ ඔඹ ඵහුකහර්ඹ ංර්ධන යහඳෘතිේය ප්රධහන උභේ  ඇති ව ජර කහ්ගදු ේවේතුේ්ග ඵරඳෆභට 
රක්ව .හ හිිනඹ්ගට වන ළරසීභ වහ යු ආධ වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 

ේති්ග බටපිරිස ේඹදවීභට අදහශ ේඵ්ගධීකයණ කටයුතු සිදුකිරීභ.  

 සිඹලු ආගේ .ේඹ ජනඹ න ඳරිදි ආගිනක සි ආධසථහන ේති්ග ඉේලුේ කයන රද ේේහ්ග තෘිධ 

වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග අසථහ 06 කදි රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 ප්රධහන ේඳේේ ඳහළේ ේති්ග ංිධහනඹ කයනු රඵන අධයහඳ.ක ප්රදර්ලනඹ්ගට භගහීම තෘිධ 

වමුඛදහ ප්රදර්ලන කුටි සථහපිත් කිරීභ අසථහ 16 කදි කටයුතු ංිධහනඹ කිරීභ. 

 සිය භහධය ජහරඹ ේති්ග ඉදිරිඳත් කයන රද නත්භ ජහත්ය්ගත්ය රිඹළලිටි ළඩටවනක් න SRI 

LANKA‟S GOT TALENT ත්යඟහලිඹ වහ ිේලේ දක්ත්හ ඇති තෘිධ වමුඛදහ ව සිිේ 

ආයක්ක ඩේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග බට පිරිස ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  70 
 

 ශ්රී රංකහ ජඳ්ග ිනතත් ංගභඹ ේති්ග 2017.12.30 ංිධහනඹ කයනු රළණි ේේ ද්ගදීේේ ළඩටවන 

වහ තෘිධ වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග බට පිරිස වබහගී කයවීභට කටයුතු 

ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 ශ්රී රංකහ ඳර්ලිේේ්ගතුට ය 70 ක් පිරීභ .ිනත්ේත්්ග ඳළළති උත්ඹට 2017.09.03 දින ඳළති 

අත්ය, ඒ වහ තෘිධ වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග බටපිරිස වබහගී කයවීභට 

කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 ශ්රී රංකහ ේේහ මුඛක්ත් බට ංගභඹ ේති්ග ංිධහනඹ කයනු රළණි ජහතික ේඳොපි භේ ළභරුේ 

උත්ඹ වහ තෘිධ වමුඛදහ ව සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේති්ග බට පිරිස 

ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 ත්රිිඩන ශමුකළ  ේකෞතුමකළගළරය- දියගම 

 2011 ර්ේයදී යහජය ආයක්ක අභහත්යහංලේය උඳේදස ඳරිදි දිඹගභ තෘිධ වමුඛදහ  ේකෞතුකහගහයඹ 

ඉදිකිරීභට ළරසුේ කර අත්ය, ඒ වහ න අක්කය 10 කි්ග යුතු භූින ප්රභහණඹක් ේව භහගභ ප්රේ ආශීඹ 

ේේකේ ේකොේඨහලඹට අඹත් දිඹගභ ්හභේේහ ේභ්ග ේ්ගකය ගත් අත්ය, එහි භූිනඹ කස කිරීේේ 

කටයුතු සිදුේකොට ඉඩභ ඳහයහ ගළල  ේේ කටයුතු සිදුකයින්ග ඳතී. 
 

 ිඩේධ ශීය රභූනලරු් වශ රළජය අමු්තත්්ේ  පෆමිම ම්  

 ඉ්ගදිඹ භවේකොභහරිස කහර්ඹහර ේය ආයක්ක උඳේ ආලක කපිත්්ග Ashok Rao භවත්හ ව ආයක්ක 

භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.02.13දින ඳත්න රදී.  

 

 

 

 

 

 ඳහකිසථහන ජහතික ආයක්ක ිලසිදයහරේය කකයකහචහර්ඹ ේකොභේද රු Shahid Sohail Rao භවත්හ 

ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.04.25 දින ඳත්න රදී. 

 ඳහකිසථහනු ශ්රීරංකහ භව ේකොභහරිස ේේජර් ේජනයහේ (ිශ්රහිනක) Syed Shakeel Hussain භවත්හ ව 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.05.05 න දින ඳත්න රදී. 

 ඳහකිසථහන නහික කහර්ඹ භ්ඩඩර ප්රධහල  අ ආිනයහේ Muhammad Zakaullah NI (M) භවත්හ ව 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.06.12 න දින ඳත්න රදී.  

 
 

 

 

 

 

 ඇභරිකහ එක්ත් ජනඳද ආයක්ක උඳේ ආලක ලුතිත්්ග කර්නේ Robert Knox Rossභවත්හ ව 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.07.12දින ඳත්න රදී.  

 සි සටර්ර්ගත් ත්හනහඳති Heins Walker Nederkoorn භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය 

වමුඛ 2017.07.21 දින ඳත්න රදී.  

 ඇභරිකහ එක්ත් ජනඳද ආයක්ක ඇකඩිනේය ලුතිත්්ග කර්නේ Douglas Hees භවත්හ ව ආයක්ක 

භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.07.26 න දින ඳත්න රදී.  
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 භවහ බ්රිත්හනය වහ උතුරු දි ේ්ග භව ේකොභහරිස Jemes Dauris භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික 

ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.07.28 දින ඳත්න රදී. 

 ඳහකිසථහනු ශ්රී රංකහ භව ේකොභහරිස  කහර්ඹහරේය න ආයක්ක උඳේ ආලක කර්නේ Sajjad Ali 

භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.08.02 දින ඳත්න රදී. 

 ඳහකිසථහන ජහතික ආයක්ක ිලස ිදයහරේය උඳහඹ භහර්ග අධයඹන ඳර්ේයණ ව ිලසේේණ 

ආඹත්නේය ප්රධහල  ේේජර් ේජනයහේ Muhammad Samraz Salik භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික 

ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.08.02 න දින ඳත්න රදී. 
 

 

 

 

 

 

 ඵංගරහේ ආල භව ේකොභහරිස Riaz Hamidllah භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 

2017.08.10 දින ඳත්න රදී. 

 ඉ්ගදිඹහනු දකුණු ආඥහඳති ලුතිත්්ග ේජනයේ PM Hariz භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. 

අත්ය වමුඛ 2017.08.17 අේග සතු භ 17 න දින ඳත්න රදී. 

 යුක්ේර්න උඳ ත්හනහඳති කර්නේ Oleh Hulak භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 

2017.08.31 දින ඳත්න රදී. 

 USARPAC ප්රධහ. ේේජර් ේජනයහේ Nobel ව ඇභරිකහනු ත්හනහඳති කහයූහරේය ආයක්ක 

උඳේ ආලක ලුතිත්්ග කර්නේ Douglad Hess භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 

2017.08.31 දින ඳත්න රදී. 

 තුර්කි ත්හනහඳති කහර්ඹහර ේය ආයක්ක උඳේ ආලක කර්නේ Kemal Kahraman භවත්හ ව ආයක්ක 

භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.09.12 දින ඳත්න රදී.  

 සුඩහ්ග තෘිධ වමුඛදහ ඒකහඵ ආධ පුහුණු අධයක් ේේජර් ේජනයහේ Isam Mohamed Hassan Karar 

භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.09.18 දින ඳත්න රදී. 

 රුසිඹහනු ත්හනහඳති කහර්ඹහර ේය ුණ්ග වහ නහික උඳේ ආලක කර්නේ Dmitry A. Mikhaylovskly 

භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.09.18  දින ඳත්න රදී. 

 ඳහකිසථහනු ඉසරහීමඹ මූව ආ්ඩඩුේසඳ ේේජර් ේජනයහේ Hafeez Ur Rehman භවත්හ ව ආයක්ක 

භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.09.21 දින ඳත්න රදී.  

 ශ්රී රංකහ ඉ්ගදිඹහනු භව ේකොභහරිස  කහර්ඹහරේය ආයක්ක උඳේ ආලක කපිත්්ග Ashok Rao භවත්හ 

ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.09.22 දින ඳත්න රදී.   

 ඕසේේලිඹහනු ශ්රී රංකහ භව ේකොභහරිස ගරු Bryce Hutchesson භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික 

ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.09.22 දින ඳත්න රදී. 
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 ඉ්ගදිඹ වමුඛදහ උස අණේද්ගන්ගේ  ඳහඨභහරහ .ේඹ ජිත් එඹහර් ේකොභේද රු Suresh Hollannavar 

භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.09.22 දින ඳත්න රදී.  

 සි සටර්ර්ගත්ේය ආයක්ක ප්රතිඳත්තී පිිබඵ  ජීල හ භධයසථහනේය වකහය හභහජික කර්නේ 

(ිශ්රහිනක) Andre H. Zumstein භවත්හ ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.09.25  දින 

ඳත්න රදී. 

 ඇභරිකහේසඳ ශ්රීරංකහ ත්හනහඳති  කහර්ඹහරේය හිටපු .ේඹ ජය ආයක්ක උඳේ ආලක Jacob 

Englishභවත්හ ව නත්භේඹ්ග ඳත්වුනු ආයක්ක උඳේ ආලක Karen Giesner භහ්ඩඩලික ප්රධහ. 

අත්ය වමුඛ 2017.10.02 දින ඳත්න රදී. 

 ඉ්ගදිඹ නහික වමුඛදහ උඳ භහ්ඩඩලික ප්රධහල   ස අ ආිනයහේ Karambir Singh, AVSM ව ආයක්ක 

භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.10.09 න දින ඳත්න රදී.  

 රුසිඹහනු නහික වමුඛදහ .ේඹ ජය භහ්ඩඩලික ප්රධහ. රිඹර් අ ආිනයහේ A. Shtukaturov ව ආයක්ක 

භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.10.10 න දින ඳත්න රදී.  

 ඉ්ගදිඹහනු හගය පිිබඵ ේේඹ කශ ප්රංල වමුඛදහ ඒකහඵ ආධ ප්රධහ. රිඹර් අ ආිනයහේ Didier Piaton ව 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.10.10 දින ඳත්න රදී.  

 බ්රිත්හනය ්ගන ආධ වමුඛදහ ි.සුරු උඳේ ආලක ව භව ේකොභහරිස ි.ලසචකහය ගරු Jeffrey Blackett 

ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.10.10  දින ඳත්න රදී. 

 ඳහකිසත්හනු ේයශ ආයක්ක ප්රධහ. රිඹර් අ ආිනයහේ Abdul Aleem HI (M) ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික 

ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.10.10 දින ඳත්න රදී. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 දකුණු ව  ව.ේකොනදිග ආසිඹහ ආයක්ක .ේඹ ජය වකහය ේේකේ  Joseph H. Felter භවත්හ ව 

ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.10.13 දින ඳත්න රදී. 
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 ඵංගරහේ ආල ආයක්ක උඳේ ආලක ේකොභේද රු Syed Maksumul Hakim ව ආයක්ක භහ්ඩඩලික 

ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.10.16 න දින ඳත්න රදී. 

 ඉයහකේය ඵළ ඩෆ හී එක්ත් ජනඳද .ේඹ ජය අණේදන .රධහරී බ්රිේ ඩිඹර් ේජනයහේ Rick Uribe 

Along ව ඇේභරිකහ .ේඹ ජිත් පිරික් භඟ ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. අත්ය වමුඛ 2017.11.11  

දින ඳත්න රදී. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ත්රිිඩන ශමුකළ වළමළජිකයි්ේග් වෆදුම්්ත මණ්ඩ ප්තකර අලය නියයේධ  ආරක්ක අමළත්යළංය ේලත් 

ඉදිරිප්තකිරීම 

 යජයට නේ දඹ ජනඳති ළඩටවන පිිමේදමුඛ ේඳොේශෝගනරු දිසතෙක් ංර්ධන යහඳෘතිඹ ේේහ 

මුඛක්ත් බට උඳවහය පිිබරුක් ඉදිකිරීභ වහ තෘිධ වමුඛදහ ේජයසඨ .රධහරී්ගේග්ග ළදුේරත් 

භ්ඩඩරේය හර්ත්හ ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

 1989 ේර් සිට 2006 ය දක්හ කහරඹ තුශ ය 12 ට අඩු ේේහකහරඹක් හිත් ිශ්රහභ රළබූ 

ආඵහධිත් යණිරු්ග වට ය 12 පුයන දිනට හිින ඒකහඵ ආධ ළටුඳට අදහශ ිශ්රහභ ළටුඳ රඵහ 

ගළල භ වහ තෘිධ වමුඛදහ ේජයසඨ .රධහරී්ගේග්ග ළදුේරත් භ්ඩඩරේය හර්ත්හ ආයක්ක 

අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳත් කයන රදී.  

 2014 ව 2015 ර් ේනුේ්ග තෘිධ වමුඛදහ .රධහරි්ග ව ේකොින්ග ේනොරත් .රධහරී්ග වහ 

උත්ත්භ ේේහ ඳදක්කභ ප්රධහනඹ කිරීභට තෘිධ වමුඛදහ ේජයසඨ .රධහරී්ගේග්ග ළදුේරත් භ්ඩඩරඹක් 

ඳත්කය එභ භ්ඩඩර හර්ත්හ අනුභළතිඹ වහ ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ේත් ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

 ිඩ ේධ  ව්නධ න ශමුකළ වළමළජිකයි්ේ  අනයයන වංචළර වම්බ්ධීකරනය කිරීම  

 ි ේ ආල ්ගන ආධ වමුඛදහ හභහජික ්ගේ  අධයඹන ංචහය ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ ඹටේත් ඳකිසත්හනු 

ජහතික ආයක්ක ිලසිදයහරේය හභහජික ්ග 17 ේදේනකුේග්ග භ්ගිත් අධයඹන ංචහයඹ 

2017.04.25 දින ේභභ කහර්ඹහරඹ ේත් ඳළිනේණන රදී.  

 ඉ්ගදිඹ යු ආධ වමුඛදහ උස අණේදන ඳහඨභහරහට අඹත් හභහජික ්ග 16 ේදේනකුේග්ග භ්ගිත් 

.ේඹ ජිත් භ්ඩඩරඹක් 2017.09.25 දින ේභභ කහර්ඹහරඹ ේත් ඳළිනණ ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහල  

වමුඛ ිඹ.  

 චීන ජහතික ආයක්ක ිලස ිදයහරේය .ේඹ ජිත් ්ග පිරික් 2017.11.22 දින ේභභ කහර්ඹහරඹ ේත් 

ඳළිනණ ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහල  වමුඛ ිඹ. 
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12.3 ගෆටළු වශ අභිේයෝග 

 සීභහහිත් ඉඩ ප්රභහණඹක ආභහප්රකහ කහර්ඹහරඹ ඳත්හේගන ඹහභ ව කහයයය භ්ඩඩරඹ  වහ නහත්ළ්ග 

ඳවසුකේ ේනොභළතිවීභ. 

 ඵ්ඩඩහයනහඹක අනුසභයණ ජහත්ය්ගත්ය ේභ්ගතණ ලහරහේසඳ ඳළළත්ේන ිිධ උත් ේභභ 

කහයයයළරේය ඳළිනේණන ි ේ ආල .ේඹ ජිත්ඹ්ග ත්හනහඳතිරු්ග ේ ආශීඹ ිේ ආශීඹ වමුඛදහ .රධහරී්ගේ  

කටයුතු රට ඵහධහ ඳළිනණවීභ. 

12.4 අනළගත් අේේක්ළ 

 නහඹකත් ළඩමුඛු  තෘිධ වමුඛදහ හභහජික ්ග වහ ඳත්හේගන ඹහභ. 

 ඳවත් ව්ග පුහුණ ළඩමුඛු  ආයේබ කිරීභ. 

 ශ්රී රංකහ  ඵර්  සිකියුරිටි ළඩටවන තෘිධ වමුඛදහ .රධහරී්ග 40 ක් වහ ඳළත්වීභ. 

 තෘිධ වමුඛදහ කහ්ගත්හ .රධහරී්ග 30 ේදේනකු වහ දළනුේ ගේභහනඹ නින්ග ිේලේ ළඩටවනක් 

ංිධහනඹ කිරීභ. 

 ආඳදහ කශභණහකයන ආඹත්නඹ භඟ ේඵ්ගධත්හේඹ්ග තෘිධ වමුඛදහ .රධහරී්ග 50 ේදේනකු වහ 

ේෞ ය ක්ේේතේය ආඳදහ කශභණහකයණඹ වහ ළඩටවනක් ඳළළත්වීභ. 

 Orientation Module for New Defence Attachés and Civil Servants Involved in International 

Relations ේභභ ය අහනේයදි ඳළළත්වීභ. 

 ජහතික/යහජය උත් අසථහ රදී අළසි කටයුතු ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 ආයක්ක අභහත්යහංල අනුභළතිඹ භත් සිිේ ඳරිඳහරන .තිඹ වහ හභඹ ඳත්හගළල භ දවහ වේඹ ගඹ 

රඵහදීභ. 

 ළඩ ර්ජන ව ේනත් වදිසි අසථහ්ග රදී ඇළසි ින.ස ඵරඹ ිිධ ආඹත්නඹ්ග ේත් රඵහදීභ. 

 ජහතික ආයක්ක ේකෞතුකහගහයේය කටයුතු ඉදිරිඹට ඳත්හ ේගන ඹහභ. 

 ිේ ආශීඹ ප්රභූරු්ග ත්හනහඳතිරු්ග ව ිේ ආශීඹ වමුඛදහ .ේඹ ජිත් ්ගේ  ශ්රී රංකහ ංචහයඹ්ග ව තෘිධ 

වමුඛදහ අත්ය හකච්ඡහ ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 

 ජහතික ආඳදහ්ග භළඩඳළළත්වීභ වහ ළඩටව්ග ංිධහනඹ කිරීභ. 

 ේනත් යටේ භග වමුඛදහ වේඹ ගඹ දියුණ කිරීභ වහ භහ්ඩඩලික හකච්ජහ ඳළළත්වීභ. 

 ජහතික ේඩංුණ භර්ධන යහඳහයඹ වහ තෘිධ වමුඛදහ ව ේඵ්ගධීකයණඹ කිරීභ. 
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13. ේලරෂ ආරක්ක ේකපළයයත්ේම්්තුමල  

13.1 වමළේෝචනය 

 

2009 ේදළේඵර් භ 09 න දින ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු  පිහිටුිේභ්ග ඳසු 2009 

ේදළේඵර් භ 09 න දින ේභභ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ිසි්ග මුඛහුේ ආ දී ජීිත් වහ ේ ආඳශ ආයක්හ කිරීභ, මුඛද්රීඹ  

කරහඳ ර ජහතික අධිකයණ ඵරඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ ව අ්ගත්යහඹ්ග පිිබඵ දළනුත් කිරීේ මුඛද්ර දණේඹ්ග 

හගය ේඳත් ව මුඛද්රීඹ ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභ, සුයක්කාත්බහඹ ව ්ගසු්ග බහඹ පිිබඵ දළක්භ ව 

ේභේවය වතික කිරීභ වහ මද.ක ේභ්ගභ ර්ඹ පුයහ සිදු කයනු රඵ . ශ්රී රංකහ මුඛහුදු තීයේය ල ති 

ිේය ධී ක්රිඹහකහරිත්ේය .යත් සිටින ේනෞකහ, ඹහතහ වහ පු ආගර ්ග අත්අඩංුණට ගළල භ ව මුඛහුේ ආ ල තිඹ 

ක්රිඹහත්භක කිරීේේ ආඹත්නඹක් ේර ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ඵරඹ රඵහ දී ඇත්. 

ළයදිකරු්ගට එේයහි ල තිභඹ ක්රිඹහභහර්ග ගළල භ වහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ ෆභ 

.රධහරිේඹක්භ 1979 අංක 15 දයණ අඳයහධ නඩු ිධහන ං්වේය කහර්ඹඹ වහ අර්ථකථන කයනු රඵනුේය 

හභ .රධහරිේඹකු ේරඹ. 2010 භහර්තු භ 03 න දින ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 

උත්හකහයේඹ්ග සථහඳනඹ කයන රද අත්ය, එත්ළ්ග සිට ඳසු වඹ ය කිහිඳඹ තුශ ේසඳගත් ප්රගතිඹක් රඵහ 

ඇත්. අද ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ගළඹුරු මුඛහුේ ආ ඹහතහ කයන ේනෞකහ (OPV), ේසඳගත් මුඛය ඹහතහ 

(FPC), ේයශ ආයක්ක ඹහතහ (IPC) ව ේයශ තීයේඹහි සථහපිත් කය ඇති ධීය .රීක්ණ භධයසථහන ව 

ජීිත්හයක්ක මුඛයකුටි මූවඹකි්ග භ්ගිත්ඹ. 

13.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ිසි්ග ඳවත් ව්ග ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු වහ ප්රේ ආශීඹ අධයක්රු්ග 

ව ේභභ ක්ේේතේයභ ිිධ අභහත්යහංල වහ .ේඹ ජිත්හඹත්න භඟ කටයුතු කයන අත්ය, ිිධ ිඹඹ්ග 

පිිබඵද හකච්ඡහ කයනු රඵ . 
 

 ඉංජිේ්රු / ිඩදුලි  ේකපළයයත් ේම්්තුමල 

 2017 ජනහරි භ 01 න දින සිට 2017 ේදළේඵර් භ  31 න දින දක්හ ඉංජිේ්ගරු අංලේය ප්රගතිඹ  
  

යහඳෘතිඹ ිසත්යඹ 

ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුට අඹත් ඹහතහ අලුත් 
ළඩිඹහ ව ේේහ කටයුතු  

අදහශ කටයුතු වහ ළඹකය ඇති මුඛදර රු. 
2,999,999.70 

ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේත් ජඳ්ග යජඹ 
භ් ්ග පිරිනභන ීමටර් 30 ක් දිගළති ඹහතහ ේදේකහි ඉදිකිරීේ 
කටයුතු සිදු ේින්ග ඳති  

39.7%  .භකය ඇත් 

ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේත් අලය 
ඹ්ගත සත ිනරදී ගළල භ  

ේේ වහ ළඹකය ඇති මුඛදර  
රු. 436,857.96 

ශ්රී රංකහ නහික වමුඛදහ ේති්ග රඵහ ගළල භට .ඹිනත් ේයශ 

ආයක්ක මුඛය ඹහතහ (IPC) ේදකක් වහ ඇසත්ේේ්ගතු 
පිරිළඹ රු. 75,181,365.50 න අත්ය, ඉදිකිරීේ කටයුතු සිදු  
ේින්ග ඳතී.  

ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක අංලඹ භ ව්ග 
රු.75,181,365.50(ේපූර්ණ මුඛදර) 
මුඛදරක් ේගහ අ්ග කය ඇත් 

ේත්ේ ිසිරුේ කශභණහකයණ කටයුතු වහ යථ හවන වහ 
ඹ්ගත සුත ිනර දී ගළල භ   

ේේ වහ ළඹ කය ඇති මුඛදර ිනලිඹන  රු. 
44 

ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුට අඹත් යථ 
හවන අලුත්ළඩිඹහ වහ ේේහ කටයුතු  

අදහශ කටයුතු වහ ළඹ කය ඇති මුඛදර 
රු. 7,041,533.98  

ශ්රීරංේආ සුයක්හ ේනෞකහේසඳ අලුත්ළඩිඹහ කටයුතු ව 
චර්ඹහ්ග සිදු කිරීභ  

ේන ේස 20 ක ේසඳගඹක් රඵහ ගළල භ 
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 2017 ජනලළරි මව 01 ලන දින සිට 2017 ේකවෆම්බයය මව  31 ලන දින කක්ලළ ඉංජිේ්රු අංේල ශළ  

ිඩදුලි  ේකපළයයත් ේම්්තුමේේ රගිය 

යහඳෘතිඹ ිසත්යඹ 

කිරි්ක ේලරෂ ආරකක වහථළනේල ිබ ේයයඩළයය කුළුන 

අලු්තලෆඩියළ කිරීම 

අලුත්ළඩිඹහ කටයුතු වහ ළඹව 
මුඛදර රු. 50,000.00 

40 Mbps  ක්්ර ත්රංග ේයයඩළයය වම්බ්නත්ළලය මඟි් ශ්රී 

ංකළ නළිඩක ශමුකළ ව්නිේේකන ජළය  ශ්රී රංකහ ේයශ 
ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ ්ග.ේසඳදන ජරඹ භඟ 
ේඵ්ගධ කිරීභ  

ේේ යහඳෘතිඹ හර්ථක .භකය ඇති 
අත්ය, ඒ වහ ළඹව  මුඛදර රු. 
ිනලිඹන 04  

බළිටිය ජීිඩත් ආරක්ක පුහුණු පළවේ ප 30 W එකළ 

ිඩදුලිය වම්බ්නත්ළලය 60 W ේත්කළ ිඩදුලි වම්බ්නත්ළලය 

කක්ලළ ලෆඩි දියුණු කිරීම   

ේේ වහ ළඹකය ඇති මුඛදර රු. 
80,000.00  

ශ්රීංේලආ ලරුන ආයත්නය වතශළ කුඩළ දුරකථන 

මනයවහථළනයක් මිදී ගෆී ම වශ විඩ කිරීම  

ේේ වහ ළඹකය ඇති මුඛදර රු. 
250,000.00  

ේලආ පළනදුර වශ කිරි්ක යන ආයත්නය් ප ඉදිකරණු ෆබ 

නළිඩකය්ේ  ේපොදු ේභෝජනළගළරේය ප ිඩදුලි ලෆඩකටයුතුම 

කිරීම.  

ේේ වහ ළඹකය ඇති මුඛදර  
රු. 600,000,00  

දික්ඕිඩට ේත්ේ ිඩසිරුම් අංගනය වතශළ 1 KW 

නළරිත්ළලයකි් යු්ත සයයයය බ පධ ි ියක් විඩකරීම 

ේේ වහ ළඹකය ඇති මුඛදර  
රු. 350,000.00 

ලෆේල්තත් ජීිඩත්ළරක්ක මුරකුටිේල 140 W නළරිලයකි් 

යු්ත සයයයය බ පධ නියක් විඩ කිරීම  

ේේ වහ ළඹකය ඇති මුඛදර  
රු. 90,000.00  

ශ්රීංේලආ සුරක්ළ ේනෞකළේල ප බළ පර ිඩදුලි වම්බ්නත්ළලය 

වතශළ  158 Kva ිඩදුලි ජනක ය්ත්රයක් මිදී ගෆී ම  

ේේ වහ ළඹකය ඇති මුඛදර  
රු. ිනලිඹන 3.8  

ශ්රී ංකළ ේලරෂ ආරක්ක ේකපළයයත්ේම්්තුමේේ ේත්ේ ිඩසිරුම් 

අංේය ප ක්රියළකළරකම් වතශළ 05  Kva නළරිත්ළලයකි් යු්ත 

අඛණ්ඩ ිඩදුලි ජනක ය්ත්ර 03 ක් මිදී ගෆී ම  

ේේ වහ ළඹකය ඇති මුඛදර  
රු. 520,000.00 
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 සිිඩේ ඉංජි ේ්රු ේකපළයයේත්ම්්තුමල  

ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ සිිේ ඉංජිේ්ගරු ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ඳතින අලයත්හ භත් ඉදිකිරීේ 

කටයුතු රට දහඹකේසඳ. න ේගොඩනළ වලි නඩත්තු කිරීභ ධීය .රීක්ණ භධයසථහන,  ජීිත්හයක්ක 

ආයක්ක කුටි ඉදිකිරීභ වහ ඳතින ේගොඩනළ වලි නඩත්තු කිරීභ සිිේ ඉංජිේ්ගරු ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භ් ්ග 

සිදුකයනු රඵ . දළනට සිිේ ඉංජිේ්ගරු ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු මුඛහුණ ඳහ්ගනහව ගළටු  ්ගේ්ග ේගොඩනළ වලිර 

ඇති ේර වභඹ ේකොටස දියහඳත්වීභ . ේභඹ මුඛහුද ආ්ගන ේයශ ආයක්ක කවුරු පිහිටීභ .හ මුඛහුදු සුශං 

ඵරඳෆභ භ ව්ග සිදුේසඳ. එඵළි්ග ළභිටභ ඉදිකිරීේ කටයුතු වහ ේකෝග්රීේ වහ දළ ේඹොදහ ගළල භ සිිේ 

ඉංජිේ්ගරු ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ත්ටයුතු කය . සිිේ ඉංජිේ්ගරු ඉදිකිරීේ ලි්ග ළඩි ප්රතිලත්ඹක් කයනු රඵ්ගේ්ග 

භනහ පුහුණුක් ඇති ඳරපුරුදු නහිකඹ්ග ිසි.. ඔවු්ග එභ ක්ේේතර ප්රවීණඹ්ග ේසඳ. සිිේ ඉංජිේ්ගරු 

ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භ් ්ග ඉදිකශ ේගොඩනළ වලි පිිබඵ වහ අනහගත්ේයදී ේගොඩනළගීභට ඵරහේඳොේයොත්තු න 

ඉදිකිරීේ පිිබඵ ිසත්ය ඳවත් ඳරිදි ේසඳ.  
 

ලයළපතිය ලෆය වූ මුක 

ජ පිඩත්ර කිරීේම් ය්ත්රය වහථළළිත් කිරීම කිරි්ක 

අබදඛණ්ඩය 

යහඳෘතිඹ දවහ රු.ින 0.42 ක් ළඹව අත්ය, නහික 
වමුඛදහ ේති්ග ඹ්ගත රඵහ ේදන රදී. 

ක්රියළකළරි මෆදිරිය බළිටිය යහඳෘතිඹ වහ ඹවු ිඹදභ රු.ින 1.1 

ආරක්ෂිත් ලෆට වශ රනළන ේ ට්ටුල ලරුන යහඳෘතිඹ වහ ඹවු ිඹදභ රු.ින 1.3  

කිරි්ක ේජයහඨ නළිඩක නිලළවය අලු්තලෆඩියළ 

කරීම 

යහඳෘතිඹ වහ ඹවු ිඹදභ රු.ින 0.21 

ේපොදු ේභෝජනළගළරය පළනදුර යහඳෘතිඹ වහ ඹවු ිඹදභ රු.ින 4.71 

ේපොදු ේභෝජනළගළරය කිරි්ක යහඳෘතිඹ වහ ඹවු ිඹදභ රු.ින5.78 
 

යහඳෘතිඹ ළඹ ව මුඛදර 

ශළලත් ේකමශේ ේගොඩනෆගිේ යහඳෘතිඹ වහ අේේක්කාත් ිඹදභ රු.ින 13 

11 මශේ පරිපළන  ේගොඩනෆගිේ ලෆේල්තත් යහඳෘතිඹ වහ අේේක්කාත් ිඹදභ රු.ින915 

තුම් මශේ කිවහඨ නළිඩක නිලළවය කිරි්ක යහඳෘතිඹ දවහ අේේක්කාත් ිඹදභ රු.ින 39 

තුම් මශේ කිවහඨ නළිඩක නිලළව ජිිඩත්ළරක්ක 

පුහුණු පළවෆ බළිටිය 

යහඳෘතිඹ වහ අේේක්කාත් ිඹදභ රු.ින39 

25m දිගෆි ළි පණුම් ත්ඨළකය ජිිඩත්ළරක්ක පුහුණු 

පළවෆ බළිටිය 

යහඳෘතිඹ වහ අේේක්කාත් ිඹදභ රු.ින25 

නිනළරි නිලළවය ශළලත් යහඳෘතිඹ වහ අේේක්කාත් ිඹදභ රු.ින0.9 
  

 

 

 

 

 
 

 

ආයක්කාත් ළට ව ප්රධහන ේ ේටු රුණ ඵරපිටිඹ ක්රිඹහකහරි භළදිරිඹ ඉදිකිරිභ   කිරි්ගද ේජයසඨ නහික .හඹ අලුත්ළඩිඹහ කිරිභ 
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 වෆපයුම් ේකපළයයත් ේම්්තුමල  
 

 ිඩේ  ලයපති මුකේ වළරළංය - 2017 ේකවෆම්බයය මව 31 ලන දිනට 
 

ිසත්යඹ ළඹ 
ශීර්ඹ 

ේ්ගකර 
ප්රතිඳහදනඹ (රු) 

ත්ය ලේඹ්ග 
ළඹ ව ප්රතිඳහදන 
මුඛදර (රු) 

ඉතිරි ප්රතිඳහදන 
මුඛදර (රු) 

ේලරෂබඩ නිරීක්න මුර 

යළත්රළ ේකකක් ඉදිකිරීම 

2101 80,000,000.00 80,000,000.00 - 

ේත්ේ කළ්දුකරන 

කෂමනළකරන උපකරන 

2103 - 1 44,000,000.00 43,556,323.20 443,676.80 

කනිහඨ ේ්ලළසික 

ේගොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම 

2104 - 3 34,600,000.00 4,118,965.93 30,481,034.07 

උවවහ පුහුණු වශ ේ්ලළසික 

ේගොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම 

2104 - 4 53,100,000.00 32,699,655.29 20,400,344.71 

එකතු 221,700,000.00 160,374,944.42 51,325,055.58 
 

 

 

 

 

 

 මුකේ වළරළංය - පුනරළලයයථන රිපළකන 2017 ේකවෆම්බයය මව 31 ලන දිනට 

ලෆය ිඩය ලෆය ශීයයය ේල්ක 

රිපළකනය 

(Allocation)  

(රු) 

වත්ය ලේය් 

ලෆය වූ රිපළකන 

මුක 

(Expenditure) 

(රු) 

ඉිරි රිපළකන 

මුක (Balance) 

(රු) 

ලෆටුේ ශළ ේේත්න 1001 100,000.00 87,257.46 12,742.54. 

ේධ ශිය ගම් ිඩයකම් 1101 325,000.00 320,290.00 4,710.00 

ලිළි ්රලයය ශළ කළයයයළලීය 

උපකරන 

1201 2,425,000.00 2,417,636.52 7,363.48 

ඉ්නන 1202 2,700,000.00 2,661,522.57 38,477.43 

ආශළර ශළ නි ඇදුම් 1203 13,164,000.00 9,111,187.58 4,052,812.42 

ේලන්ත 1205 3,600,000.00 3,561,867.87 38,132.13 

ලළශන නඩ්තතුම ිඩයකම් 1301 4,200,000.00 4,144,756.96 55,243.04 

ය්ත්ර වශ ය්ත්ර උපකරන 

නඩ්තතුම 

1302 900,000.00 836,213.52 63,786.48 

ේගොඩනෆගිලි වශ ඉදිකිරීම් 1303 800,000.00 781,392.97 18,607.03 

රලළශන - කුලී 1401 1,000,000.00 180,733.00 819,267.00 

ත්ෆපෆේ වශ ව්නිේේකන 1402 2,500,000.00 2,455,619.59 44,380.41 

ිඩදුලිය වශ ජය 1403 11,000,000.00 10,791,371.52 208,628.48 

බදු කුලී 1404 500,000.00 365,553.90 134,446.10 

ේව ලළ 1409 2,000,000.00 1,976,505.45 23,494.55 

එකතුමල 45,214,000.00 39,691,908.91 5,522,091.09 
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 මුකේ වළරළංය - ර නන රථිපළකන 2017 ේකවෆම්බයය මව 31 ලන දිනට 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ේමේශයුම් ේකපළයයත් ේම්්තුමල  

ශ්රී රංකහ ේයශ අයහක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භ් ්ග 2017 ර්ඹ තුශදි ඳවත් ව්ග ේභේවයුේ කටයුතු 

සිදුකයන රදී. 

 ජිිඩත්ළරක්ක රළජකළරි් 

 ේයශහයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භ් ්ග 2017 ය තුශ ජිිත්හයක්ක මුඛය කුටි 13 ක ජිිත්හයක්ක 

ේභේවයුේ කටයුතු සිදුකයනු රදි. 

 2017  ර් ේය ජනහරි භ 01 න දින සිට 2017 ේදළේඵර් භ 31 න දින දක්හ මුඛහුේ ආ අනතුයට 

ඳත් ජීිත් 163 ක් ේේයහගනු රළණි අත්ය, ඉ්ග 73 ක් ිේ ආලක ්ග ිඹ.  
 

 ී ි ිඩේරෝධී ක්රියළ ලෆෂෆක්මම වතශළ සිදුකරබද ෆබු ේලරෂ ආරක්න ේමේශයුම් 

දි න ටහ ඇති මුඛවදු තීයේය සිදුන සිඹලුභ ල ති ිේය ධි ක්රිඹහ්ග ළශළක්වීභ වහ ශ්රී රංකහ ේයශ 

ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේහි ඇති සිඹලුභ ඹහතහ ේඹොදනු රඵන අත්ය, ඉ්ග ේසඳග ප්රවහයක මුඛය ඹහතහ (FPB) 

10 ක් ව  ේයශඵඩ මුඛය ඹහතහ (IPC) තුනක් උතුය ිධහනඹට අනුයුක්ත් ේභේවයුේ කටයුතු සිදු කය . ඉතිරි  

මුඛය ඹහතහ ඵටහිය ව දකුේ්ඩ ේත් යහගත් ධීය යහඹ්ග ර යහජකහරි්ග හි ේඹොදහ ඇති අත්ය, ත්ේභසු්ග 

නළයඹීේේ කටයුතු සිදුකයන ඹහතහ .රීක්ණඹට ද ේයශ ආයක්ක ඹහතහ ේඹොදනු රඵ . 2017 ළත්ත්ළභඵර් 

ලෆය ිඩය 
ලෆය 

ශීයයය 

ේල්ක 

රිපළකනය (රු) 

වත්ය ලේය් 

ලෆය වූ රිපළකන 

මුක (රු) 

ඉිරි රිපළකන 

මුක (රු) 

ේගොඩනෆගිලි ශළ වෆකසුම් 2001 2,000,000.00 1,945,109.68 54,890.32 

ය්ත්ර වශ ය්ත්ර උපකරන 2002 30,000,000.00 29,999,999.70 0.30 

ලළශන 2003 3,000,000.00 2,896,777.02 103,222.98 

ගතශ භළණ්ඩ ශළ කළයයයළලීය 

උපකරන 

2102 2,500,000.00 2,385,663.06 114,336.94 

ය්ත්ර වශ ය්තුම උපකරන 2103 22,000,000.00 15,872,587.63 6,127,412.37 

ේගොඩනෆගිලි වශ ඉදිකිරීම් 2104 15,000,000.00 14,731,079.30 268,920.70 

පරිඝනක මතදුකළංග ලෆඩි 

දියුණු කිරීම 

2106 200,000.00 197,500.00 2,500.00 

පුහුණු කිරීම් ශළ ශෆකියළල් 

ලයයනනය කිරීම 

2401 1,000,000.00 867,724.07 132,275.93 

යටිත් පශසුකම් ලෆඩි දියුණු 

කිරීම 

2506 2,000,000.00 1,734,240.86 265,759.14 

එකතුමල 289,400,000.00 231,005,625.74 58,394,374.26 
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භ 5න දින ඉ්ගදීඹ ේයශ ආයක්ක ේනෞකහ රුණ ඹන ගළඹුරු මුඛහුදු ේභේවයුේ වහ ේඹොදහ ග්ගනහ 

ේනෞකහක් ශ්රීරංේආේද ේත් ඉ්ගදිඹහ ිසි්ග ඳරිත්යහග කයන රදී. 
  

 ී ි ිඩේරෝධී, අක්රමල්ත, ලළයයත්ළ ේනොලන මසු් මෆරීම් නිරීක්නය  
 

ඳවත් ව්ග ධීය යහඹ්ගහි පිහිටුහ ඇති ධීය ල රික්ණ භධයසථහන භ් ්ග භසු්ග ඇේලීේේ කටයුතු වහ 

ධීය ඹහතහ පිටඹහේේදී ව නළත් හයඹට ඇතුලුවීේේදි එභ ඹහතහ්ග ඳරික්හට රක්කයනු රළේේ. එහිදි එභ 

ඹහතහ පිටත්වීේේදී ඹේ කිසි ල ති ිේය ධි ධීය උඳහංග තිේේද ඹ්ගන ඳරික්හ කයන අත්ය, නළත් යහඹට 

ඳළිනණීේේදී ඔවු්ග ිසි්ග අේරහේගන ඇති භත් ්ග ප්රභහණඹ්ග ඳරික්හ කිරීභ සිදුකය . 

 

කේපිටිඹ  ීමගමුඛ දික්ඕිට  

ේේරුර අේඵර්ගේගොඩ හික්කඩු  

ගහේර ිනරිස  ේදසඳ්ගදය  

ග්ගදය  .ේළේර  කුඩහළේ  

ත්ංගේර   වේඵ්ගේත්ොට කිරි්ගද 

ඔු ිේ රච්ේච්ේන   ේකොඩ්ේේ 

 
 

  

 මශජනත්ළල කෆබදල්ත කිරීේම් ලෆඩ වටශ් 
 

ේයශ තීයේය ජීත්න ජනත්හ දළනුත් කිරීේේ ළඩ ටව්ග ර්ඹ ආයේබේය සිට අහනඹ දක්හ 

ක්රභහණුකර සිදුකයනු රළේේ. එභ ළඩ ටව්ග ඹටේත් ඳවත් ව්ග කරුණු පිිබඵ ජනත්හ දළනුත්  කයන 

රදී.  
 

  (1) මුඛහුේ ආදී ජීිත් ආයක්හ 

  (2) මුඛද්ර දණඹ ළරළක්වීභ ව මුඛරිඹ ඳරිය ආයක්ණඹ  

  (3) ේයශ ආයක්ණඹ 

  (4) ජීිත් ේේයහගළල ේ ේඵ්ගධ 

  (5) ේයශ පිරිසිදු කිරීභේේ ළඩටව්ග 

  (6) ල ති ිේය ධී භසු්ග භළරීභ ළරළක්වීභදවහ ධීය ප්රජහ දළණුත් කිරීභ 

  (7) ේයශ ආයක්කාත් ලහක සිටුිභ 
 

 ේවෝදිසි වශ ේේරළගෆී ේම් ේමේශයුම්  
 

ේභභ ආඹත්නඹ තු ඇති ේඳත් උඳේඹ  ව කය ේගන ශ්රී  රංකහ නහික වමුඛදහ ිසි්ග සිදුකයන ේ දිසි කිරීේ 

ව ේේයහගළල ේ කටයුතු රට වඹ රඵහදීභ සිදු කයන රදී. ත්ද, ේඳොලීසිඹ ිසි්ග උදසඳ ඉේරහ සිටි 

අසථහ්ගහිදි උදසඳ රඵහ දීභද සිදු කය . 

 මුහුදු ී ිය බළ්තමක කිරීේම් ේමේශයුම්  
 

ශ්රී රංකහ මුඛහුදු තීයඹ තුශ ල තිඹ ඵරහත්භක කිරීේේ ේභේවයුේ සිදු කයනු රළණි අත්ය, අේනකුත් ල තිඹ ඵරහත්භක 

කිරීේේ ංිධහන ව යහජය ආඹත්නරට ල තිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ වේඹ ගඹ රඵහදීභ සිදු කයනු රඵ . 

ත්ද, ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු, නහික වමුඛදහ ව ඉ්ගදිඹහනු ේයශ ආයක්ක 

ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භඟ එක් ඉ්ගදිඹහනු ධීය ්ග ේඳයරහ සිඹයටට ඹළවීභ ව ශ්රී රහංකික ධීය ්ග නළත් 

සිඹයටට ේග්ගහ ගළ.ේේ ේභේවයුේ සිදු කයනු රළේේ. ඒ පිිබඵද ිසත්ය ඳවත් ව්ග ඳරිදි ේසඳ.  
 

 ඉ්ගදිඹහනු ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ිසි්ග ේභයටට එන රද ශ්රී රහංකික ධීය ්ග ං යහ – 

24 

 ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ිසි්ග  ඉ්ගදිඹහනු ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු 

ේත් බහය ේදන රද ඉ්ගදිඹහනු ධීය ්ග ං යහ  –  423 

 

 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  82 
 

රළේධ ශීය අනයක් උතුමරු පෂළත් ේලත් 

අබදයුක්ත් කර ඇි යළත්රළ 

ක්කව්තුමේයය ලරළය (FPC– 10) 

සීජී  401,  සීජී  402, සීජී  403,සීජී  404 

සීජී  405, සීජී  406, සීජී  407,සීජී  408  

සීජී  409, සීජී  410 

ේේදුරුතුමඩුල (IPC– 02) 

සීජී  203,  සීජී  204  

ත්ම්මෆ්නළ  (IPC– 01) සීජී  205  
රළේධ ශීය අනයක් බට පර පෂළත් ේලත් අබදයුක්ත් 

කර ඇි යළත්රළ 

ශ්රීරංේආ සුයක්හ (OPV) 

දික්ඕිඩට ධීලර ලරළය (IPC– 01)  

සීජී 202  

ේකොෂඔ ලරළය 

සීජී 101 , සීජී 102  

රළේධ ශීය අනයක් කකුණු පෂළත් ේලත් 

අබදයුක්ත් කර ඇි යළත්රළ 

ගළේ ලරළය (IPC – 02) 

සීජී 207,  සීජී 208 

මිරිවහව ලරළය (IPC – 02)  

, 
 

 

FPC - PAST PATROL CRAFT 

IPC- INSHORE PATROL 

CRAFT  

 

 

 

 

 

 

 

 වමුද්රීය පරිවර ආරක්නය 

ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේත්ේ කහ්ගදුවීේ අනතුරු වහ ප්රතිචහය දළක්වීභ සිදු කයන අත්ය, 

ඒ වහ ිේලේකාත් පුහුණු ක්ඩඩහඹේ 24 ඳළඹ පුයහට සුදහනේ ත්ඵහ ඇත්. එභ ක්ඩඩහඹභ ිසි්ග ඳවත් ව්ග 

සථහන ර සිදු වු ේත්ේ කහ්ගදුවීේ අසථහ හර්ථක කශභණහකයනඹ කයන රදී.  

(1) අකුරුස යේර ප්රේ ආලේය ේත්ේ කහ්ගදු   -   2017 ජනහරි 02 දින 

(2) භහත්ය ේකොටිර මුඛඳකහයඹ  අර   -   2017 භළ  29 දින 

(3) ේකොශම පිටත් යහඹ ේත්ේ ේඵ ඹහ අර (SPBM) -   2017 ජු. 01 දින 

(4) ඉං වරිඹ කිරිඇේර භහර්ගේය භඩර ප්රේ ආලේය -  2017 ළේත්ළේඵර් 01 දින 

 ගංලතුමරි් ිඩපත්ට ප්ත ජනත්ළල වතශළ උපකළර කිරීම 

ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ අධයක් ජනයහේ තුභහේ  උඳේදස ඳරිදි 2017 භළ  භ ඳළති 

අඹවඳත් කහරුණණඹ ව ගංතුය ේවේතුේ්ග ිඳත්ට ඳත් ජනත්හ ඵහුර සිටි ළලිගභ, භහත්ය, කු ත්ය ව 

අගරත්ත් ඹන ප්රේ ආලර ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක .රධහරි්ග ව නහික ්ග ිසි්ග ගංතුයට සියවී 

.හර රැදි සිටි සිිේ පු ආගර ්ග එභ සථහනලි්ග ආයක්කාත් සථහන ේත් රැේගන ඹහභ .හ ජිිත් ිලහර 

ගණනක්  ේේයහ ගළල භට වළකිිඹ. ත්ද, එභ පු ආගර ්ග වට ආවහයඳහන ේඵදහ වළරීභ ඇතුලු අත්යලය 

සුබහධන කටයුතු  වහ වේඹ ගඹ රඵහේදන රදී. 

2017ේකවෆම්බයය 31 ලන දිනට ශ්රී ංකළ ේලරෂ ආරක්ක ේකපළයයත්ේම්්තුමේේ ේයොකලළ ඇි යළත්රළ 
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 පුහුණු ේකපළයයත්ේම්්තුමල  

 ිඩේධ ශීය පළඨමළළ, වම්ම්ත්රන වශ පුහුණු අභයළව 

ිේ ආශීඹ ඳහඨභහරහ, මුඛු  ව අබයහ ඳහඨභහරහ 
ප්රභහණඹ 

වබහ ව වු 
ප්රභහණඹ 

යට 

සුරක්ෂිත් ශළ ආරක්ෂිත් වමු්රයක් වතශළ වු  රේධ ශීය 

වශේයෝගිත්ළ ජළත්ය්ත්ර සුමුළුල 

1 3 ඉ්ගදිඹහ 

වමුද්රීය වම්බ්නත්ළ 1 3 ග්රීසිඹ 

ජළත්ය්ත්ර වමුද්රීය නිනළරි පළඨමළළල 2 3 ඇේභරිකහ 

ඉ්දියළබද ේලරෂ ආරක්ක ේනෞකළ „වළරි‟  ප පල්තලබද 

බන ත්ළක්ිවක මුරය භළර  නිනළරි පළඨමළළල 

1 2 ඉ්ගදිඹහ 

ේෝක ආරක්ෂිත් මළයිම් ළිගැබක වම්ම්ත්රනය 1 1 ේභොේයොක්ේක  

ඇේමරිකළ එක්ව්ත ජනපක ේලරෂ ආරක්ක ිඩකයළපීඨ 2021 

පළඨමළළල 

1 1 ඇේභරිකහ 

මුහුේධ  දි මබදය ආරක්ළල ශළ සුරක්ෂිත් භළලය 

ළිගැබක රේධ ශීය වමුළුල 

1 1 ඉ්ගදිඹහ 

වමුද්රීය ී ි බළ්තමක කිරීම වම්බ්න පළඨමළළල 1 1 ජඳහනඹ 

වමුද්රීයසුරක්ෂිත් ශළ ආරක්න පුහුණු ලෆඩවටශන 1 1 ඉ්ගදුල සිඹහ 

නළිඩක ේපොලිසිේය ප වමුද්රීය ආරක්ක පරිපළනය ඉශ 

නෆංමේම පළඨමළළල 

1 3 ේකොරිඹහ 

ශ්රී ංකළල ශළ ඔවහේේලියල අත්ර පලින මිනිවහ ජළලළරම වශ 

අේනකු්ත  හුලමළරුත්ළ වම්බ්නල ධ ිඩපළයයශිය ඒකළබධ න 

ලෆඩමුළුල 

1 1 ඔසේරේලිඹ 

ශ්රී ංකළල වකශළ වමුද්රීය ී ි බළ්තමක කිරීේම් පළඨමළළල 1 8 චීනඹ 

ේෝක ලයළේත් ේලරෂ ආරක්ක වමුළුල 1 3 ජඳහනඹ 

වමුද්රීයේවෝදිසි කිරීමි ශළ මුකලළ ගෆනිම්, වමුද්රීය 

ලයවන නිලළරනය ශළ පරිවර ආරක්ළල වම්බ්න 

පළඨමළළල 

1 4 ජඳහනඹ 

වමුද්රීයආරක්න වශ ආරක්න රිප්ති 

ළිගැබක ිඩකයළපි උපළි ය 

1 1 ජඳහනඹ 

ත්රවහත්ලළදී් වශ මුහුදු මංේකොේ කරුල්ට එේර ප 

ජළත්ය්ත්ර ලෆඩවටශන 

1 1 ඇේභරිකහ 

 ේධ ශීය පුහුණු 

ේධ ශීය පළඨමළළල 
පළඨමළළ 

රමළනය 

වශභළගි වු 

රමළනය 
ේලන්ත කරුණු 

ේලරෂ ආරක්ක රළජකළරි ශදු්ලළදීේම් 

පළඨමළළල 

1 40 - 

RFD යළත්රළ ශෆසිරමම වශ ජත්රන 

පළඨමළළල 

3 32 - 

ේත්ේ කළ්දුමම් ළිලිබක සුකළනම් මේම් ශළ 

රික්රියළ මළයයග ළිගැබත පළඨමළළල 

2 94 නහික වමුඛදහ පු ආගරඹ්ග 24 
ේදේනකු වබහ ව න රදී  

ේවෝදිසි කිරීම් ශළ මුකලළ ගෆී ම ළිගැබත 

පළඨමළළල 

2 66 නහික වමුඛදහ පු ආගරඹ්ග 10 
ේදේනකු වබහ ව න රදි 

වමුද්රීය යළත්රළ පරීක්ළ කිරීේම් පළඨමළළල 1 15 ඕසේරේලිඹහනු භහ ේ ආයක්ක 
ඵරකහඹ (ABF) ිසි්ග ඳත්න රදි.  

නළිඩක යළත්රළල් වතශළ ේගොඩමේම් 

නිනළරී පළඨමළළල 

2 80 නහික වමුඛදහ පු ආගරඹ්ග 23 
ේදේනකු වබහ ව ිඹ 

වමුද්රීය ී ි බළ්තමක කිරීම ළිගැබත 

නිනළරි පළඨමළළල 

1 4 - 
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ලයවන නිලළරනය ශළ පරිවර ආරක්ළල 

වම්බ්න නිනළරි පළඨමළළල 

1 5 - 

සිධ ි ිඩනළන පධ නිය ළිගැබක නිනළරි 

පළඨමළළල 

1 7 - 

මුලික ජීිඩත්ළරක්ක ශළ 

ේේරළගෆී ම්පළඨමළළල 

6 94 - 

මුලික ජීිඩත්ළරක්ක ශළ 

ේේරළගෆී ම්නෆලත්  ආලයයජන පළඨමළළල 

4 38 - 

ජීිඩත්ළරක්ක අත්රමෆදි පළඨමළළල 4 61 - 

ජීිඩත්ළරක්ක අත්රමෆදි නෆලත්  ආලයයජන 

පළඨමළළල 

3 32 - 

ජීිඩත්ළරක්ක ේෝකඩ පකක්කම් 

පළඨමළළල 

4 41 - 

ජීිඩත්ළරක්ක ේෝකඩ පකක්කම් 

ආලයයජන පළඨමළළල 

3 20 - 

ජීිඩත්ළරක්කරිදි පකක්කම වතශළ සකළනම් 

කිරීේම් පළඨමළළල 

1 13 නහික වමුඛදහ පු ආගරඹ්ග 02 
ේදේනකු වබහ ව ිඹ 

පුහුණු කර්න් පුහුණු කිරිේම 

පළඨමළළල 

1 14 - 

ේත්ේ කළ්දුමම් ළිගැබත සකළනම් මේම් ශළ 

රික්රියළ කිරීේම් අභයළවය  

1 276 නහික වමුඛදහ පු ආගරඹ්ග 48 
ේදේනකු ව ුණ්ග වමුඛදහ 
පු ආගරඹ්ග 10 ේදේනකු වබහ ව ිඹ  

ේලරෂ ආරක්ක රළජකළරි වම්බ්නල 

කෆබදල්ත කිරීේම් ලෆඩවටශන  

1 290 - 

 

 ජීිඩත්ළරක්ක පුහුණු පළඨමළළල් 

ේ ආශීඹ ඳහඨභහරහ ඳහඨභහරහ ප්රභහණඹ 

මුලික ජීිඩත්ළරක්ක ශළ ේේරළගෆී ම් පළඨමළළල - ශ්රීංේලආේක වතශළ  06 

මුලික ජීිඩත්ළරක්ක ශළ ේේරළගෆී ම් පළඨමළළල - ශ්රීංනළශ වතශළ  04 

මුලික ජීිඩත්ළරක්ක ශළ ේේරළගෆී ම් පළඨමළළල - ශ්රීංයුශ/ ශ්රීංගුශ වතශළ 03 

මුලික ජීිඩත්ළරක්ක ශළ ේේරළගෆී ම් පළඨමළළල - සිිඩේ පුධ ගය් වතශළ 03 

මුලික ජීිඩත්ළරක්ක ශළ ේේරළගෆී ම් නෆලත්  ආලයයජන පළඨමළළල - ශ්රීංේලආේක 

වතශළ 

03 

ජීිඩත්ළරක්ක අත්රමෆදි පළඨමළළල - ශ්රීංේලආේක වතශළ 02 

ජීිඩත්ළරක්ක අත්රමෆදි පළඨමළළල - ශ්රීංේලආේක වශ ශ්රීංනළශ වතශළ 02 

ජීිඩත්ළරක්ක අත්රමෆදි නෆලත්  ආලයයජන පළඨමළළල 03 

ජීිඩත්ළරක්ක ේෝකඩ පකක්කම් පළඨමළළල - ශ්රීංේලආේක වතශළ 03 

ජීිඩත්ළරක්ක ේෝකඩ පකක්කම් ආලයයජන පළඨමළළල 02 

ජීිඩත්ළරක්ක රිදී පකක්කම වතශළ සකළනම් කිරීේම් පළඨමළළල 02 

ළි පිවේම් ඉරියේ පුහුණු කිරීේම් පළඨමළළල  03 

පුහුණු කර්න් පුහුණු කිරිේම පළඨමළළල 02 

 පුධ ග ශළ පරිපළන ේකපළයයත්ේම්්තුමල 

පු ආගර වහ ඳරිඳහරන ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භ ව්ග 2017 ර්ඹ තුශ සිදුකයන රද කහර්ඹඹ්ග ඳවත් ඳරිදි ේසඳ. 

 2017 ර්ඹ තුශ ශ්රි රංකහ ේයශ ආයක්ෂක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුට .රධහරී්ග 20 ක් ව ේයශ ආයක්ෂක 

පු ආගර ්ග 103 ක් නහික වමුඛදහ ේති්ග අනුයුක්ත් කශ අත්ය, 2017  ේදළේඵර් භ 31 න දින 

ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේභ්ගතුට අනුයුක්ත් ේපුර්ණ ප්රභහණඹ .රධහරී්ග 87 ක් ව ේයශ ආයක්ෂක 

පු ආගර ්ග 1216 ක් ේසඳ ඔවු්ග ේයශ ආයක්ෂක ආඹත්න, ජිිත්හයත් ක මුඛයකුටි, ේනෞකහ ව මුඛය ඹහතහර 

ේේේය ේඹොදහ ඇත්. 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  85 
 

 ේයශ ආයක්ෂක පු ආගර ්ගේ  ේඳෞ ආගලික අභිඹහචන 142 ක් වහ .සි පිඹය ගළල භ  

 Clean & Green Sri Lanka‟ ළඩ ටවන අනු 2017 ජලි භ සිට ති අ්ගත් ව යජේය .හඩු දිනර 

ේයශ ආයක්ක පු ආගර ්ගේ  වබහගීත්ේඹ්ග ඹහඳනඹ, අේඳහය, වේඵ්ගේත්ොට, භහත්ය, ගහේර, 

කු ත්ය, ේකොශම, ගේඳව, පුත්ත්රභ, ඹන දිසතෘක්ක ර ේයශ ආයක්ක ආඹත්න වහ අනු ්ඩඩ ආශ්රිත් 

ේයශ තීයඹ්ග පිරිසිදු කයන රදී.  

 ජහතික ආවහය .සඳහදන  2017 ළඩටවන ඹටේත් 2017 මක්ේත් ේඵර් භ 06 න දින සිට 12 න දින 

දක්හ ආවහය ේඵ ග ගහ යඳෘතිඹක් ආයේබ කයන රදී. 

 2017 භහර්තු භ " ලිරිසීඩිඹහ ඳළශ ිමලිඹනඹක් අු ති්ග සිටුිේේ ජහතික ළඩ ටවන" අනු  ලිරිසීඩිඹහ 

ඳළශ 1806 සිටවීභ. 

 ජහතික ේඩංුණ භර්ධන ළඩටවන ඹටේත් ේේරුර ේෞ ය මදය .රධහරි ේකොේඨහලඹ තුශ 2017  ජ. 

භ 30 න දින සිට ජුලි භ 07 න දින දක්හ අු ත්ගභ, නහක්ගදරේගොඩ, ේේරුර, භයදහන,භවේගොඩ, 

භගේග න, අු ත්ගභ, දයගහනගයඹ ව ඳඹහගර ්හභ .රධහරි ේකොේඨහ රට අඹත් ගේභහන ර .හ 

1831 ක් ආයණඹ න ඳරිදි ේයශ ආයක්ක පු ආගර ්ග ිසි්ග ේඩංුණ භර්ධන ළඩටව්ග ක්රිඹහත්භක 

කයන රදී.   

 සිඹලුභ ේයශ ආයක්ෂක කවුරු, අනු ්ඩඩ, ේනෞකහ වහ ඹහතහ ර 2017 ර්ඹ පුයහභ .ය්ගත්ය ේඩංුණ 

භර්ධන ළඩටව්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

ේමම අංය මගි් 2017 ලයයය තුමෂ ෆබු රගිය පශත් පරිදි ේේ.  

 2017 භහර්තු භ 13 න දින හරච්ේච්න ධීය යහඹ ආශ්රිත් ශ්රි රංකහ ේයශ ආයක්ෂක උඳ අනු ්ඩඩඹක් 

සථහපිත් කිරීභ වහ පු ආගර ්ග රඵහදීභ ව ේයශ ආයක්ෂක නළේගනහිය ප්රහේ ආශිකඹ වහ අලය 

ේයශ ආයක්ෂක පු ආගර ්ග රඵහදීභ. 

 ේදහිර ේයශ ආයක්ෂක අනු ්ඩඩඹ පිහිටහ ඇති ඳර්චස 21.82 ක ඉඩභ 2017  ජලි භ 14 න දින ේයශ 

ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේත් ඳයහ ගළල භ. 

 කිරි්ගද අණු ඩඹ පිහිටි ේවක්ටඹහර් 0.9133 ක ඉඩභ 2017 ළේත්ළේඵර් භ 14 න දින  ශ්රි රංකහ ේයශ 

ආයක්ෂක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ේත් ඳයහ ගළ.භ.  

 න භහන දත්ත් කශභනහකයණ ඳ ආධතිඹක් වදු්ගහ දීභ භ් ්ග ආඹත්නේය කහර්ඹයක්භත්හඹ ඉවශ 

නළංවීභ. 

13.4 අනළගත් අේේක්ළ  

 ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුට අඹත් යථ හවන සුු  අලුත්ළඩිඹහ ව නඩත්තු කටයුතු සිදු 

කිරීභ වහ ේභ ටර් යථ අලුත් ළඩිඹහ ළඩඳරක් ශ්රීරංේආ ේය වණ ආඹත්නඹ තුශ සථහපිත් කිරීභ.   

 ශ්රීරංේසඳආ සුයක්හ ේනෞකහ බහිත්හ කයින්ග වදිසි ේත්ේ ිසිරීභකදී එභ ේත්ේ එකතු කය ගළල භට 

අලුේත්්ග ිනරදී ගළල භට .ඹිනත් Skimmer iy Boom බහිත්හ කයින්ග උඳකයණ .ර්භහණඹ කිරීභ.  (R & 

D works) 

 වදිසි ේත්ේ ිසිරීභකදී එභ ේත්ේ එකතු කය ගළල භට ඩිං ව ඹහතහක් ආධහයේඹ්ග ඇදේගන ඹහවළකි 

ඳහරුක් (Barge) ෆදීභ. 

 නවීන ත්හක්ණඹ උඳේඹොගී කය ග.ින්ග ඹහතහ ව යථ හවන වහ දත්ත් ගඵඩහක් කස කිරීභ. 

 ජීිත්හයක්ක යහජකහරි වහ Drone භ් ්ග Life belt මුඛදහ වළරීේේ ක්රභේසඳදඹක් දියුණු කිරීභ. (R&D) 

 ශ්රීරංේආ ඳහනදුය, කිරි්ගද, වරහත් වහ ඵරපිටිඹ ඹන සථහන ර ිදුලි ේඵදහවළරීේ ජහර ළඩි දියුණු කිරීභ. 

 2018 ර්ඹට ේඹ ජිත් සිඹලු ඉදිකිරීේ වහ අලය ිදුලි කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 ේආ ආඹත්න වහ ඵර ලක්තිඹ ළඹ න ආකහයඹ .රීක්ණඹ කිරීේේ ව ඵර ලක්තිඹ ඉතිරි කිරීේේ 

උඳකයණ ිනරදී ගළල භ. 

 ේයශ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු නහික ආේසඳක්ණ වහ ්ග.ේසඳදන ජහරඹ ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 ේයශ ආයක්ක සථහනඹ වරහත් වහ 10 KW ධහරිත්හඹකි්ග යුත් සර්ඹඹ ඵර ඳ ආදතිඹක් ිකිරීභ. 

 ශ්රී රංකහ ේයශ ආයක්ෂක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු පුු ේ කිරීේේදි ේනෞකහ. ඹහතහ ව ේගොඩිමේ සථහනගත් කිරීේ 

රට අලය පිරිස ප්රභහණඹ පිිබඵ භහේර චනඹ කිරීභ. 

 භහනදත්ත් කශභනහකයණ ඳ ආධතිඹ නහික වමුඛදහ න භහනදත්ත් කශභනහකයණ ඳ ආධතිඹට අනුකර 

කස කිරීභ. 
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14. රළජය බුධ ි  ේව ලය  

14.1 වමළේෝචනය 

යහජය ණි ආධි ේේහ(යහ.ණි.ේේ.) ඹනු ශ්රී රංකහේසඳ ප්රධහනත්භ ණි ආධි ේේහ . යහජය ආයක්හට, සමරීබහඹට 

වහ ේබෞිනක අ ්ඩඩත්හඹට ත්ර්ජනඹක් ිඹ වළකි ඕනෆභ පු ආගරේඹකු, ංිධහනඹක්, පු ආගර ක්ඩඩහඹභක්, 

ක්රිඹහකහයකේ ේඵ්ගධ ේව  ිේ ආශීඹ යහජය පිිබඵ .ය්ගත්ය අධහනේඹ්ග වහ ඳරීක්හේ්ග කටයුතු කය ඒ 

පිිබඵ තීයණ ගනු රඵන පු ආගර ්ග කේතිඹහ දළනුත් කිරීභ යහජය ණි ආධි ේේහේසඳ මුඛ ය ඳයභහර්ථඹ ේසඳ.     

 

කෆක්ම: ජහතික ආයක්හට අදහශ අගති ියහිත් ණි ආධි ේත්ොයතුරු බහිත්හ කයින්ග කරහඳඹ තුශ ළඩිභ ක්ේේත 

ගණනක් ඩහත් කහර්ඹක්භ වහ පරදහ  ේර ආයණඹ කිරීභ. 

14.2 2017 ලයයේල කළයයයය වළනනය  

 මය රගිය 
 

ිඩවහත්රය 
මය රගිය 2017.12.31 දිනට 

රු. 

පුනයහර්ත්න ිඹදේ 1,279,730,915.50 

ප්රහ ධන ිඹදභ 91,759,848.81 

 
 පුහුණු පළඨමළළ  

 

පළඨමළළ 

වශභළගි්තලය 

රළජය 

නිේේදිත් 

නිනළරී් 

පරීක්ක 
ේශ්ර ිවේල 

නිනළරී් 

ේවසු 
ේශ්ර ිව ල 

නිනළරී් 

පයයේලන 

නිනළරී් 

ේලන්ත 

නිනළරී් 
එකතුමල 

ිඩේධ ශීය පුහුණු 

පළඨමළළ වශ වංචළර 

1 7 2 - - 10 

ිඩේධ ශීය පුහුණු 

පළඨමළළ (ශ්රී ංකළල 

තුමෂ) 

44 96 10 5 28 183 

ේධ ශීය බුධ ි  පුහුණු 

පළඨමළළ 

12 160 563 18 - 753 

භළළ පුහුණු පළඨමළළ 

(ේකමෂ) 

3 - 67 - - 70 

එකතුමල 60 263 642 23 28 1016 

 

 ලළයයෂික ලෆඩවටශ්ල රගිය 

 

ලෆඩවටශේ් නම 
අේේක්ෂිත්  
නිමෆවුම 

රිපළකන 

රු.ින. 
ිඩයකම 

රු.ින. 

ේභෞික රගිය 

මිබදම් 

ඒකකය 
ඉක්කය 

වළක්ළ

්ත කර 

ගෆී ේම් 

රිත්ය 

ේකෝට්ේට්  
රේධ ේය් 
ේගොඩනෆගිේක් 

.රධහරී්ග වහ 
ේ්ගහසික 
ඳවසුකේ රඵහ 

125 125 ඒකක 

1 
100% 100% 
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ව පත් ඉඩමක් අ්තප්ත 

කර ගෆී ම 
ගළල භ 

ක්තත් වහලයංක්රීකරන 

ලයළපතිය 
ේේ ණහගහයේය 
ඳතින ලිපි 
ේගොනු 
ඳරිවයණඹ ඳවසු 
කිරීභ 

54.6 62.687 ඒකක 

1 
දෘඨහංග 
සථහඳනඹ 
ව 

භෘදුකහංග 
නවීකයණ

ඹ 

60% 

පරිඝනක ය්ත්ර 40 
ක්, යු.ළි.එවහ ඒකක 
100 ක්  මු්රන ය්ත්ර  
10 ක් , වහලයයවහ 02 ක්  
වශ වලරවහ 

වහකනයයවහ 100 ක්  
,ෆේේටොේ පරිඝනක 

ය්ත්ර 03 ක්  මිදී 
ගෆී ම 

යහ.ණි.ේේ ව 
ඒකක  වහ 
ේත්ොයතුරු ජහරඹ 
පුු ේ කිරීභ 

3.52 5.673 ඒකක 

255 
85% 98% 

36000 BTU ලළයු 
වමීකරන ය්ත්ර 03 
ක් මිදී  ගෆී ම 

සු ඳවසු 
කහර්ඹහර 
ඳරියඹක් 
ඳත්හේගන 
ඹහභට 

0.8 0.8073 ඒකක 
03 

80% 100% 

රළජය බුධ ි  ේව ලළල 

වතශළ කළයයයළලීය පුටු 

100 මිදී ගෆී ම . 

කහර්ඹහලීඹ 
කටයුතු ඩහත් 
ඳවසු කිරීභ 
වහ 

1.1 0.412 ඒකක 

100 
80% 100% 

රජය බුධ ි  ේව ලළ 

රනළන කළයයයළේල 

ආරක්ක කෆමරළ 

පධ නිය ලෆඩි දියුණු 

කිරීම 

ආඹත්නේය 
ආයක්කාත් 
ත්ත්ඹ ත්වවුරු 
කය ගළල භ 
වහ 

0.1714 0.1714 ඒකක 

1 
80% 80% 

රළජය බුධ ි  ේව ලළ 

ශ්රලනළගළරය 

අලු්තලෆඩියළ කටයුතුම 

වතශළ භළණ්ඩ බළ 

ගෆී ම 

ශ්රණහගහයඹ 
.සි ඳරිදි 
ඳත්හ ේගන 
ඹහභ 

1.00 0.9954 ඒකක 

1 
80% 80% 

IBM AS/ 400 
පධ නිය නඩ්තතුමල 

වශ අළු්ත ලෆඩියළ 

කිරිේම් ගිිඩසුම 

භනහ නඩත්තු 
කිරීභක් වහ 

0.412 0.412 ඒකක 

1 
80% 80% 

fire wall & Spam 
filtering පධ නිය 
නඩ්තතුමල ශළ 

අළු්තලෆඩියළ ගිිඩසුම 

භනහ නඩත්තු 
කිරීභක් වහ 

0.103 0.103 ඒකක 

1 
80% 80% 

අංක 10 කළයයයළේල 
ිඩදුලි ේවෝපළනය 

නඩ්තතුමල වශ 

අළු්තලෆඩියළ ගිිඩසුම 

භනහ නඩත්තු 
කිරීභක් වහ 

0.325 0.325 ඒකක 

1 
80% 80% 
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අංක 34 කළයයයළේල 
ිඩදුලි ේවෝපළනය 

නඩ්තතුමල වශ 

අළු්තලෆඩියළ ගිිඩසුම 

භනහ නඩත්තු 
කිරීභක් වහ 

0.258 0.258 ඒකක 

1 
80% 80% 

රනළන ලළයු වමීකරන 

පධ නිය නඩ්තතුමල 

වශ අළු්තලෆඩියළ 

ගිිඩසුම 

භනහ නඩත්තු 
කිරීභක් වහ 

4.432 4.432 ඒකක 

1 
80% 80% 

අංක 10 කළයයයළේල 
දුරකථන පුලරුල 

නඩ්තතුමල වශ 

අළු්තලෆඩියළ ගිිඩසුම 

දුයකථන පුරු 
.සි 
ක්රිඹහකහරිත්ේය 
ඳත්හ ගළල භට 

0.246 0.246 ඒකක 

1 
80% 80% 

 14.3 අනළගත් අේේක්ළ 

 යහජය ණි ආධි ේේහේසඳ ර්ත්භහන කහර්ඹඹ භ්ඩඩර ේේක ං යහ 1500 ඳභණ න අත්ය එභ ප්රභහණඹ  

2000 දක්හ ළඩි කය ගළල භ. 

 යහජය ණි ආධි ේේහේසඳ යහජකහරී .යුතු .රධහරී්ගේ  දළනුභ,කුරත්හ, ආකේඳ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ  

ේ ආශීඹ වහ ිේ ආශීඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ්ග ඳළළත්වීභට කටයුතු සදහනේ කිරීභ.  

 ේබෞතික ේඳත්  ලි්ග  උඳරිභ ප්රේඹ ජන  රඵහ ග්ගනහ අත්යභ න ත්හක්ණඹ උඳේඹ ගී කය ග.ින්ග  

.රධහරී්ග  වට දළනුභ රඵහ දී ආඹත්නඹ ේත් රඵහ ග්ගනහ ේත්ොයතුරු ප්රභහණඹ ළඩි කිරීභ, ේත්ොයතුරු 

ර ුණණහත්භකබහඹ ව ේත්ොයතුරු රඵහ ග්ගනහ ක්රභ ේසඳදඹ්ග ිධිභත් කිරීභ වහ ළඩ ටව්ග 

ක්රිඹහත්භත් කිරීභ. 

 භහන ේඳත් කශභනහකයණ භෘදුකහංගඹක් ිනරදී ගළල භ භ් ්ග යහජය ණි ආධි ේේහේසඳ කහර්ඹඹ බහයඹ 

ඩහත් ඳවසුකිරීභ වහ ළඩටව්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභට සදහනේ කිරීභ. 

 යහජය ණි ආධි ේේහ .රධහරී්ග වහ පුහුණු කිරීේ කටයුතු ේනුේ්ග පුහුණු භධයසථහනඹක් ඉදි කිරීභට 

කටයුතු කිරීභ.  
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15. ඒකළබධ න ේව ලළ භළළ පුහුණු ආයත්නය  

15.1 වමළේෝචනය 

1986 ර්ේයදී ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ඹටේත් ේභභ පුහුණු ඳහර බහහ පුහුණු භධයසථහනඹ ලේඹ්ග 

ආයේබ ේකරුණු අත්ය, ආයක්ක අංල .ර ්ගේ  ේදභශ බහහ දළනුභ ර්ධනඹ කය කිඹවීභ, ලිවීභ වහ කථනඹ 

ළඩි දියුණු කිරීභ ප්රධහන අයමුඛණ ිඹ. ේේ න ිට ඳහඨභහරහ 95 ක් හර්ථක යුධ, නහික, ුණ්ග වමුඛදහ වහ 

ේඳොලිස ිේලේ කහර්ඹ ඵරකහේය හභහජික ්ග ේත් ඳත්හ ඇති අත්ය, .රධහරි්ග 140 වහ ේසු.ර ්ග 

8267 ේදේනකු එභ ඳහඨභහරහ්ග වදහයහ ඇත්.  

15.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

 2017 ර්ඹ තුශ ේභභ ආඹත්නඹ භ් ්ග ේදභශ බහහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 02 ක් ඉත්හ හර්ථක ඳළළත්ව 

අත්ය, ඒ වහ තෘිධ වමුඛදහ ව ේඳොලිස ිේලේ කහර්ඹ ඵරකහේය .රධහරි්ග වහ ේසු.ර ්ග 242 

ේදේනකු පුහුණු වීේභ්ග ඳසු ිසිය ේගොස ඇත්. 
 

ඳහඨභහරහ 
අංකඹ 

ජන ේඳඵ භහර්තු අේප්රේේ භළ  ජ. ජලි අේග : ළේ: ඔක්: ේනොළ: ේදළ: 

93   22                     

94     22         23         

95                 23       

 
 2017 ර්ේය ආඹත්නඹ ේති්ග ඳත්න රද ඳහඨභහරහ්ග වහ වබහගී ව තෘිධ වමුඛදහ ව ේඳොලිස 
ිේලේ කහර්ඹ ඵශකහ හභහජික ්ග  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 රු. 4,908.00 ක ිඩයකමි් මීටයය 300 ක් පමන කතවුරි් ළිටත් ඇි ළිරිසිදු ජ උේපත්ක් තුමගැ් කතවුරට 

ජය බළගෆී ේම් ජ මළයයගයක් වකවළ ගෆී ම. 
 

පළී ය ජය වතශළ නල ජවමපළකන පධ නියක් නිම කර උේපත්කි් ජය බළගෆී ම 
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 රු. 4,840.00 ක ිඩයකමි් කළ්ත්ළ ේ්ලළසිකළගළරය වතශළ නල කළමරයක් ඉදිකිරීම. 

කළ්ත්ළ භට නිලළව වතශළ නලත්මේය් කළමරයක් ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රු. 39,235.00 ක ිඩයකමි් වෂළක ගබඩළල වතශළ ආරක්ළකළරී ේව පශසුකම් ව පත් අකළෂ වෂළක 

ගබඩළල නමකරනය කිරීම.  

වළක අංේල ගබඩළ කළමරය අලු්තලෆඩියළ කිරීම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.3 ගෆටළු වශ අභිේයෝග 

 නිත්ය කළයයය මණ්ඩය වතශළ වශ පළඨමළළ ශිය ශියළල් වතශළ රමළනල්ත පරිදි නලළත්ෆ් පශසුකම් 

ේනොිබීම. 

 පළන කටයුතුම වතශළ වෆශෆේලු ලළශනයක අලයත්ළලය. 

 නලත්මේය් ආරම්භ කරන ක ඉංග්රීසි භළළ පුහුණු පළඨමළළල වතශළ ඉ්නන අලයත්ළලය වපුරළ ගෆී ම. 

 සිිඩේ ේව ලකයි්ේ  වකනික පෆමිම ේම් රලනත්ළලය ඉත්ළ පශ්ත මට්ටමක පෆලතීම. 

15.4 අනළගත් අේේක්ළ 

 කළයයයළ ේගොඩනෆගිේක් ඉදිකිරීම. 

 නිනළරි නිලවහනයක් ශළ බෂ්ත නිනළරි/වෆරය් නිලවහනයක් ඉදිකිරීම. 

 නල ශ්රලනළගළරයක් ඉදිකිරීම. 

 රනළන ේකොරටුල නලත්මේය් ඉදිකිරීම. 

 ශිය නිනළරී්ේ  ේ්ලළසිකළගළරය ඉදිකිරීම. 

 කතවුර ආරක්ක ලෂේ ලටළ මුර කුටි 05 ක් ඉදිකිරීම. 
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16. සීමළව පත් ංකළ ේොේජවහටික් ඇ්ඩ් ේටක්ේනොජීවහ වමළගම 
 

16.1 වමළේෝචනය 

සීභහහිත් රංකහ ේරොජිසටික්ස ඇ්ගඩ් ේටක්ේනොේරොජීස භහගභ සිඹ ආයේබේය සිට ඳසු වඹ කහර කහනු 

පුයහ කටයුතු කශ ඳරිදි ෘත්තීභඹ අකහයේඹ්ග වහ හකරයබහේඹ්ග යුතු  සීභහ්ගිත් වමුඛදහභඹ 

යු ආේධ ඳකයණ ශ්රී රංකහ ආයක්ක වමුඛදහ ේත් ළඳයීභ වහ ප්රේඳහදන ඳවසුකේ ළඳයීභ හර්ථක සිදුකය 

ඇත්. ඳසු, රං.ේරො.ේට. භහගභ අේනකුත් ක්ේේත කයහ සිඹ ක්රිඹහකහයකේ ිිධහංගීකයණඹ කය ඇති අත්ය 

යහජය ආයක්ක අභහත්යහංලඹ වහ යජේය ඇත්ළේ ආඹත්න ඹටේත් ඳතින ජහතික ආයක්හ ේකේයහි ඵරඳහන 

අතිලඹ්ග ළදගත් යහඳෘති කිහිඳඹක් වහ යහඳෘති කශභනහකරුකු, උඳේ ආලකඹකු වහ ිුනේ ඳඹ්ගේනකු 

ේර ත්භේනහි කටයුතු කය . දළනට ක්රිඹහත්භක කඩිනේ ිිධහංගීයණ යහඳෘතිේය ේකොටක් ේර .සි 

ප්රවීණත්ේඹ්ග යුතු ඳහර්ලකරු්ග වහ වේඹ ගීත්හේඹ්ග ශ්රි රංකහ ආයක්ක වමුඛදහ වහ ේ ආශීඹ ආයක්ක 

කර්භහ්ගත්ඹක් සථහපිත් කිරීභට රං.ේරො.ේට. භහගභ අදවස කය . ඊට අභත්ය, අේනකුත් යහජය ආඹත්න 

වහ පරදහ ත්හ ඉවශ නළංවීේේ යහඳෘති ද ඉටු කයන රදී.  
 

16.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 
 

 ආයක්ක වමුඛදහ ව ේඳොලීසිඹ වහ ප්රේඳහදන ඳවසුකහයකඹකු ේර   රං.ේරො.ේට. භහගභ ය තුශ 

ඳළළති ඉේලීේ පුයහරන රදී. න ත්හක්ණේසඳද වුන්ගහදීභ පිණි අ්ගත් ඳරිශීරකඹ්ග වහ ඉදිරිඳත් 

කිරිේ කිහිඳඹක් සිදුකයන රදී.  

 එේේභ 2017 ර්ඹ තුශදී, භහලිහි ේේේය ේඹදවීභට .ඹිනත් තිබූ ශ්රී රංකහ යුධ වමුඛදහ ඵර ඇණි වහ 

අලය වමුඛදහ යු ආේධ ඳකයණ කඩිනේ ප්රේඳහදන ළඩටවන වහ ඳවසුකේ ළඳයීේේදී රං.ේරො.ේට. 

භහගභ ප්රමුඛ  කහර්ඹබහයඹක් ඉටුකයන රදී. ේභභ ප්රේඳහදන ිිධ ආකහයේය වමුඛදහ අ ත්භලි්ග 

භ්ගිත් ිඹ.  

 ේ ආශීඹ ආයක්ක කර්භහ්ගත්ඹ ව අේනකුත් යහජය ආඹත්න වහ ේත්ොයතුරු ්ග.ේසඳදන ත්හක්ණඹ ව 

ේත්ොයතුරු ආයක්හ වහ යහජය ආයක්ක ඹටිත්ර ඳවසුකේ ආශ්රිත් යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

රං.ේරො.ේට.භහගේේ යහඳෘති අංලේය ගකීභ ේසඳ. යජඹට අඹත් භහගේ ව යහජය ආඹත්න ේත් 

යහඳෘති කශභනහකයණ වහ උ ඳේ ආලන ේේහ ළඳයී භ ේකේයහි ේභභ අංලඹ සිඹ ක්රිඹහකහයකේ යහේත් 

ේකොට අධහනඹ ේඹොමුඛ කය තිේේ.  

 

 

 

 
අතිගරු ජනහධිඳති තුභහ, රුසිඹහනු ත්හනහඳති තුභහ ව රුසිඹහේසඳ                  තෘිධ වමුඛදහ්ගට ේේහ ළඳයීභ වහ රං.ේරො.ේට.භහගභ   

ේය ේඵොේය ්ග ආඹත්නේය .රධහරී්ග පිරි භඟ               භ ේක්රොේොෂසේ ආඹත්නඹ භග වවුේකහරිත්ඹක 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ශ්රී රංකහ දත් භ්ඩඩරඹ චීන .ේඹ ජය යහජය ආයක්ක අභහත්යයඹහ භග  
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 පසුගිය ලවර පශ තුමෂ ං.ේො.ේට.වමළගේම් මය රගිය 
 

ිසත්යඹ 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

රු.මි 

ආදහඹභ වහ ආශ්රිත් කහර්ඹහධනඹ 
ආකළයම 130.62 95.17 92.74 127.90 59.14 

කෂ ළභය 99.68 81.50 84.67 122.70 57.14 

ේපොගැ ශළ බදුලට ේපර 

ේමේශයුම් ළභය 
13.81 8.46 7.85 58.43 3.11 

බදු ේපර ළභය 17.38 14.49 12.05 61.84 13.10 

බදු  3.23 4.70 3.31 8.54 2.59 

බදුලලි් පසු ළභය 14.15 10.88 7.42 53.30 10.52 
ත්කේ වහ ඵළයකේ  

ජංගම ේනොලන ල්තකම් 12.53 8.56 10.76 5.63 3.88 

ජංගම ල්තකම් 159.09 157.02 149.73 215.51 195.98 

මුළු ල්තකම් 171.62 165.75 160.49 221.14 199.88 

මුළු වහක්න 119.39 109.22 110.39 162.98 169.21 

ජංගම ේනොලන බෆරකම්  4.08 4.04 7.32 5.47 6.27 

ජංගම බෆරකම්  48.14 52.50 42.77 52.70 24.39 

ශුධ න ල්තකම් 119.39 109.22 110.39 162.98 169.21 

රකළශිත් ළභළං  1.05 1.20 1.20 5.4 1.0 

 

 අබදපළත් ිඩහේේනය  
 

ිසත්යඹ 2012/13 2013/1
4 

2014/1
5 

2015/1
6 

2016/17 

අනුඳහත් ිලසේේණඹ 
ේකොටවක් වතශළ ඉපෆයුම් (රු) 0.14 1.36 0.93 6.72 1.45 

ේකොටවක් වතශළ ශුධ න ල්තකම් 

(රු) 
1.23 14.00 13.8 20.37 21.16 

වහක්න මත් ළභය % 11.85 9.97 6.72 32.71 6.21 

මුළු ල්තකම් මත් ළභය % 8.24 6.57 4.62 24.10 5.26 

කෂ ළභ අබදපළිකය % 76.31 85.63 91.30 99.68 96.12 

ේමේශයුම් ළභ අබදපළිකය % 13.31 16.36 11.57 47.44 5.24 

ශුධ න ළභ අබදපළිකය % 10.58 8.89 8.47 43.30 17.70 

ජංගම ල්තකම් අබදපළිකය 

(ලළර) 
3.30 2.99 3.50 4.0 8.0 

අබදපළත් ිඩහේේනය 
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අයභළර ශළ ආශ්රිත් කළයයයවළනනය 
 

 

 

 

 

 

 

ල්තකම් ශළ බෆරකම් ත්්ත්තලය 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ේභෞික රගිය 
 

 රවම්පළකන පශසුකම් අංය 
 

2017 ය තුශදී ප්රේඳහදන ඳවසුකේ ළඩටව්ග (ේකෝගතහත්තු) ිසි නඹක් (29) ේනුේ්ග ව 

ළඩකටයුතු අ්ග කයන රදී.  
 

 ලයළපති අංය  
 

ලයළපතිය ං.ේො.ේට.ව. 

කළයයයභළරය 
ිඩවහත්රය 2017දී  වම්පයයන කරන ක 

රළජය බුධ ි  ේව ලළ 

වතශළ පධ නි 

වහලයංක්රීයකරන 

ලයළපතිය  

 
යහඳෘති 
කශභනහකරු 

යහජය ණි ආධි අංල තු ඳතින 
ේේ න ඳහදක ංේසඳදී ේත්ොයතුරු  
ං යහංකනඹ ේභභ යහඳෘතිඹට 
ඇතුශත් ේසඳ. ේභභ යහඳෘතිේය 
යහඳෘති කශභනහකරු ්ගේ්ග 
රං.ේරො.ේට. භහගභ . ේභභ 
යහඳෘතිේය ප්රධහන ංයචක ඳවත් 
දළක්ේන ඳරිදිඹ.  
 
දෘඩහංග: දෘඩහංග ේසඳදිකහ ව ජහර 
ඹටිත්ර ඳවසුකේ 
ේඹදුේ භෘදුකහංග: ේේ න ඳහදක 
ේත්ොයතුරු කහර්ඹ ප්රහව භ් ්ග 
ං යහකනඹ කිරීභ 

දත්ත් භධයසථහනේය දෘඩහංග 
සථහපිත් කිරීභ ේපූර්ණ කය 
ඇත්.  
මුඛරිත් ේේ න ං යහංකනඹ 
සිදුකයින්ග ඳතී.  
යහ.ණි.ේේහ .රධහරි්ග 250 
ේදේනකු වහ ේත්ො.ත්හ.පුහුණු 
.භහ කයන රද අත්ය පුහුණු 
ේේ න ්ගේේ (පු ආ) ආඹත්නඹ 
ිසි්ග ඉදිරිඳත් කයනු රළීයඹ.  
්ගේේ (පු ආ) ආඹත්නඹ ිසි්ග 
භෘදුකහංග අලයත්හ පිරිිත්ය 
ේේ නඹ ළකසීභ ේපූර්ණ කය 
ව යහ.ණි.ේේහ .රධහරි්ග ේත් 
ඉදිරිඳත් කයන රදී.  
ක.ේත්ො.ඳ. ේඹදුේ භෘදුකහංගඹ  
්ගේේ (පු ආ) ආඹත්නඹ ිසි්ග 

කස කයින්ග ඳතී. 2018 
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ේඳඵයහහරි භහේයදී යහඳෘතිඹ 
ේපූර්ණ කිරිභ අේේක්හ 
ේකේර්.  

උපළයමළයයගික 

ආරක්ක 

ව්නිේේකන ජළ 

(උ.ආ.ව.ජළ.) 

ලයළපතිය 

 
 
 
ප්රේඳහදන 
ඳවසුකහයක 

උ.ආ..ජහ. යහඳෘතිඹ ේට්ගඩර් 
ඳවකි්ග භ්ගිත් ේසඳ.  
ේට්ගඩයඹ I: ේඹ ජිත් සඹංධහයක 
සිසඳඳහද ්ග.ේසඳදක කුු ණු 
ඉදිකිරීභ වහ වුනනහගත් සථහන 
එේකොශේවහි ිනහිිදභ්ග භ් ්ග 
ඳහංශු ඳරීක්ණ සිදුකිරීභ ව ඳහංශු 
ඳරීක්ණ හර්ත්හ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
ේට්ගඩයඹII: ආයණඹ හිත් 
ධ්.හයක ිදුලිජනක ඹ්ගත 

ඒකක ිසි ේදකක් (22) ළඳයීභ ,
ේගනිත් ඵහයදීභ ,ිකිරීභ ව 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 
ේට්ගඩයඹIII: උඳකයණ කුටි හිත් 
සඹංධහයක ්ග.ේසඳදන කුු ණු 
ඳවක් (05) ළඳයීභ ,ේගනිත් 
ඵහයදීභ ,ඉදිකිරීභ ිකිරීභ ව 
ක්රිඹහත්භක කිරීේේ ප්රේඳහදනඹ. 
ේට්ගඩයඹIV: උඳකයණ කුටි හිත් 
සඹංධහයක ්ග.ේසඳදන කුු ණු 
වඹක් (06) ළඳයීභ ,ේගනිත් 
ඵහයදීභ ,ඉදිකිරීභ ිකිරීභ ව 
ක්රිඹහත්භක කිරීේේ ප්රේඳහදනඹ. 
ේට්ගඩයඹV: සක්භ ත්යංග 
ුණ්ගිදුේ ්ග.ේසඳදන ඳ ආධති 
ළඳයීභ ,ේගනිත් ඵහයදීභ ,
ිකිරීභ ව ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

ේට්ගඩයඹ I “න කුු ණු 12 

වහ ඳහංශු ඳරීක්ණඹ“ ව 
ේට්ගඩයඹ II “ිදුලිජනක ඹ්ගත 
22ක් ප්රේඳහදනඹ කිරීභ“ 

ේපූර්ණ කයන රදී.  
ේට්ගඩයඹ III ව IV “ න 

කුු ණු 12 ක් ඉදිකිරීභ“  
- යහජය ආයක්ක 

අභහත්යහංලේයදී 2017 
ඔක්ේත් ඵර් 20 ළ. දින 
ඒටීඑසඑේ ඉ්ගටනළනේ 

(පු ආ) භහගභ භග මූරය 

කරුණු පිිබඵ හකච්ඡහ 

කයන රදී. 
-  එභ රැසවීේේදීභ සිඹයහ 

ක්ගසරක්්ගස (පු ආ) 
භහගභ භග ඇත්ළේ 
ත්හක්ණික ඳළවළදිලිකිරීේ 

හකච්ඡහ කයන රදී.  

ේට්ගඩයඹV: “න සක්භ 
ත්යංග ඵළුනේ 37 ක් ක්රිඹහට 
නළංවීභ” ේට්ගඩයඹ ආඳසු 
කළවීභ වහ සථහය 
ප්රේඳහදන කිනටු ේසඳ අ්ග 
අනුභතිඹ අේේක්හේ්ග සිටී.   

සුළු ආයුන 

නිහපළකන 

කයයමළ්ත් 

ළළලක් වහථළළිත් 

කිරීම 

යහඳෘති 
කශභනහකරු 

7.62 x39 ිනින .සඳහදන කර්භහ්ගත් 
ලහරහක් සථහපිත් කිරීභ 

ශ්රී රංකහ ආයක්ක වමුඛදහ්ග ව 
ේඳොලීසිේය බහිත්ඹ වහ ින.ීම. 

7.62 ේඩි උ්ඩඩ .ඳදවීභ. 

හභහනයඹ අලයත්හඹ යක් 
වහ ආ්ගන ලේඹ්ග 

ිනලිඹන 40 කි.   

අිරික්ත් ශමුකළමය 

උපකරන ිඩකිම ම 

ප්රේඳහදන 
ඳවසුකහයක 

අතිරික්ත් වමුඛදහභඹ උඳකයණ වහ 
යු ආේධ ඳකයණ ඵළවළය කිරීභ. 

ඇ.ේඩො. ිනලිඹන 9.67 ක 
ටිනහකභකට ඵේේ රිඹහේසඳ 
ේටක්ේන  ඩිේෂ්ගස ේත් 
අ ත්භ 3 ක් ිකිණීභ වහ 
අභහත්ය භ්ඩඩරේය අනුභතිඹ 
රඵහ දී තිේේ. අේනකුත් අර්ඳණ 
සිදුකයින්ග ඳතී. ඇ.ේඩො. 

ිනලිඹන 6.4ක  මුඛු  ටිනහකභක් 
හිත් ේකෝගතහත් ේදකක් 
දළනටභත් අත්්ග ත්ඵහ ඇති 
අත්ය අ ත්භ ඵළවළය කිරීභට 

.ඹිනත්ඹ. ඇ.ේඩො. ිනලිඹන 4 ක  
ේගවීභක් රළීය තිේේ. ඳශමුඛ 
නළසඳගත් ේත්ොගඹ පිටත් කය වළය 
තිේේ. ේදන නළසඳගත් ේත්ොගඹ 
සදහනේ කයින්ග ඳතී. තු්ගළ. 
ේකෝගතහත්තු ද පිිබේඹර 
කයින්ග ඳතී.  
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වමුද්රීය නිරීෂන  

පධ නි ලයළපතිය 

(MSS)   

යහඳෘති 
කශභනහකරු 

මුඛද්රීඹ .රීක්ෂණ ඳ ආධතිඹක් 
සථහපිත් කිරීභ 

ජහතික ක්රභ ේඳහදන 
ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු අනුභතිඹ රඵහ 
දී තිේේ.  
ERD රැසවීභ 2017 ළේත්ළේඵර් 

08 දින ඳත්නු රළීයඹ. 
ේඹ ජනහ අනුභතිඹ වහ 
ආර්කයක කශභනහකයණඹ පිිබඵ 
අභහත්ය භ්ඩඩර කිනටුට 

ඉදිරිඳත් කිරීභට .ඹිනත්ඹ.  

වමුද්රීය අනතුමරු 

ආරක්ක 

වම්බ්ධීකරන 

මනයවහථළන 

ලයළපතිය  

(MRCC) 

යහඳෘති 
කශභනහකරු 

මුඛද්රීඹ ේ දිසි වහ අනතුරු 
ආයක්ක ේභේවයුේ ඳ ආධතිඹක් 
සථහපිත් කිරීභ 

ේභභ යහඳෘතිඹ වහ අභහත්ය 
භ්ඩඩරඹ රු. ිනලිඹන 900 ක් 
අනුභත් කය තිේේ. එහි ඳශමුඛ 

හරිකඹ න රු. ිනලිඹන 300, 
2018 අඹළේඹ්ග අේේක්හ 

ේකේර්. ( ේකේේේත්ත් ේේ 

දක්හ ේභඹ 2018 අඹළළඹට 
ඇතුරත් කය ේනොභළත්)  
ටවන: ේඹ ජනහ ඉේලීභ 2017 
ළේත්ළේඵර් 28 දින යහජය 
ආයක්ක අභහත්යහංලඹට 
ඉදිරිඳත් කයන රදී . 
ත්හ.ඇ. කිනටුේසඳ ඳත්වීේ 
අේේක්හේ්ග සිටී.  

ශමුකළමය ේශ්ර ිව 

පළලශ් නිහපළකන 

කයයමළ්ත් 

ළළලක් ළි පටුමම 

යහඳෘති 
කශභනහකරු 

ආයක්ක වමුඛදහ වහ වමුඛදහභඹ 
ේශ්රේණි ඳහව්ග .සඳහදන 
කර්භහ්ගත් ලහරහක් පිහිටුවීභ. 

ශ්රී රංකහ ආයක්ක වමුඛදහ්ගට 
ව ේඳොලීසිඹට හර්කාක උස 

ඳත්තු (බූේ) 200,000 ක් ඳභණ 

අලය ේසඳ. ේභභ අලයත්හ 
ළපිරීභ වහ උස .භහක් 
හිත් ඳහව්ග ේභහි .ඳදනු 
ඇත්.  

ශමුකළ වතුම ආයත්න 

වතශළ සයයය 

බක්ි 

උ්තපළකන 

ය්ත්රළගළර වහථළළිත් 

කිරීම 

 

යහඳෘති 
කශභනහකරු  

ආයක්ක වමුඛදහ්ගට සර්ඹ 
ඵරලක්තිඹ වුන්ගහදීභ පිණි ව 
.ඹහභන යහඳෘතිඹක්  රං.ේරො.ේට. 

භහගභ 2012 ේර්දී ආයේබ 
කයන රදී. චීනේය සීේටක් 
ඉ්ගටනළනේහි වහඹ ඇති 

එකක් කිේර  ේොේ 20 කි්ග යුතු 
සර්ඹඵර පිරිඹත් .ඹහභන යහඳෘති 

තුනක් රං.ේරො.ේට. භහගභ 2014 
ේර්දී හර්ථක සථහඳනඹ කයන 
රදී. 
2016 ේර් සිදුකයන රද 

ීමක්ණඹකදී, ආයක්ක 
වමුඛදහ්ග තුනභ ේභභ ඵරලක්ති 
පිරිඹත්ර තුටුදහඹක 
කහර්ඹහධනඹක් හර්ත්හ කශ ඵළි්ග 
ආයක්ක ේේකේ, ආයක්ක 
කහර්ඹ භ්ඩඩර ප්රධහල  ව තෘිධ 
වමුඛදහඳතිරු්ගේ  .ර .හ 
ඇතුු  වමුඛදහ තු ඉතිරි 
ආඹත්නරට ද සර්ඹ ඵඳ ලක්තිඹ 
වුන්ගහ දීභට යහජය ආයක්ක 
අභහත්යහංලඹ තීයණඹ කයන රදී.  
 

DNP ිසි්ග අනුභතිඹ රඵහ දී 

තිේේ.  

ERD අනුභතිඹ අේේක්හේ්ග 

සිටී.  

අභහත්ඹ භ්ඩඩර ඳතෘකහ 
ේකටුේඳත් යහජය ආයක්ක 
අභහත්යහංලඹට ඉදිරිඳත් කය 

තිේේ.  
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ේලඩි උණ්ඩ 

ේකොටවහ ගෆමේම් 

ළිරියත්ක් මියට 

ගෆී ම  

ප්රේඳහදන 
ඳවසුකහයක 

කේ ඉකුත්ව ේඩි උ්ඩඩ 
සුයක්කාත් ඵළවළය කිරීභ වහ 
ජංගභ ර්ගේය ේඩි උ්ඩඩ 
ේකොටස ගළරවීේේ පිරිඹත්ක් ිනරඹට 
ග්ගනහ ේර  යහජය ආයක්ක 
අභහත්යහංලඹට උඳේදස දී තිේේ.  

ජී කහරඹ අ්ග ව ේඩි 
උ්ඩඩ ේකොටසරට ගරහ  එභ 
ේර ව හණිජ ලේඹ්ග ිකිණීභ 
වහ රඵහ ගනු රළේේ.  

මශබදලර මශනගර 

වභළල වතශළ 

වහලයංක්රීයකරන 

ලයළපති  

ිුනේ 
ඳඹ්ගනහ 

භවජනත්හට ේේඹ කිරීේේදී 
කහර්ඹක්භත්හ ළඩිදියුණු කිරීේේ 
උත්හවඹක් ේර ත්භ ක්රිඹහදහභ 
සඹං්රීඹ කිරීභ පිණි යහඳෘතිඹක් 
භවනුය භවනගය බහ ආයේබ 
කය තිේේ. ේභභ යහඳෘතිඹ ංයචක 
ේදකකි්ග භ්ගිත් ේසඳ. 

 
ජළ ලයළපතිය: ඳරිගණක 130 ක් 
එකිේනක වහ ේඵ්ගධ කිරීභ පිණි 
ේේහදහඹකඹ ඳහදක ඳරිගණක 
ජහරඹක් වුන්ගහ ේදන රදී.  
ේයදුම් මතදුකළංග ලයළපතිය: 
රිඳනේ ඵදු, අේනකුත් ිිධ ඵදු, 
ළඳයුේ, ජර ගහසතු  වණුේ ව 
අහන  වණුේ ළ. ක්ේත වහ 
ේඹදුේ භෘදුකහංග වුන්ගහ දීභ   

ජහරගත් කිරිභ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 
ේපූර්ණ කය ඇත්.  
ප්රතිඥහබහය අදිඹය දළ්ග 
ක්රිඹහත්භක ේසඳ.  
භෘදුකහංග ක්රිඹහත්භක කිරීභ 
සිදුකයින්ග ඳතී. එභ 
භෘදුකහංගඹභ අේනකුත් ඳශහත් 
ඳහරන ආඹත්නඹ්ගහි ක්රිඹහට 
නළංවීේේ වළකිඹහ ඳශහත් බහ 
ව ඳශහත් ඳහරන අභහත්යහංලඹ 
භඟ හකච්ඡහ කයින්ග ඳතී.  
ේභභ භෘදුකහංගේය රිඳනේ ඵදු 
ේභොඩියුරඹ පිිබඵ ේකොශම 
නගය බහ දළනටභත් සිඹ 
උන්ගදු ඳශ කය තිේේ.  

පයයේලන ශළ 

වංලයයනන 

මනයවහථළනය 

වමඟ 

වශේයෝම ත්ළල  

ප්රේඳහදන 
ඳවසුකහයක 

යහජය ආයක්ක අභහත්යහංලේය 
ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන 
භධයසථහනඹ ආයක්ක වමුඛදහ 
වහ ආයක්හ වහ ේඵ්ගධ 
.ඳළයුේ .සඳහදනඹ  කය තිේේ.  
ේභභ .ඳළයුේ ේග ලීඹ 
අේරිකිරීභ වහ ඳර්ේයණ වහ 
ංර්ධන භධයසථහනඹ භඟ 
වවුේකහරිත්ේඹ්ග කටයුතු කය .  

ආදහඹේ උත්ඳහදන යහඳෘතිඹ. 
ිකිණීභ වහ කහරතුක්කු 
ිඩේඵකඹක් සුු  අි ේඩි 
කළීයේේ ිඩේඵකඹක් ඳතින 
ඵ ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන 
භධයසථහනඹ ද්ගහ ඇත්.  

ශ්රී ංකළ නෆේනෝ 

ත්ළක්න 

ආයත්නය වමඟ 

වශේයෝම ත්ළල 

ප්රේඳහදන 
ඳවසුකහයක 

ශ්රී රංකහ නළේන  ත්හක්ණ 
ආඹත්නඹ නළේන  ත්හක්ණඹට 
අදහශ ඳර්ේයණ යහඳෘති කිහිඳඹක් 
සිදුකය තිේේ. ේභභ ඳර්ේයණ 
ක්ේතඹ්ගහි ප්රතිපරඹ ශ්රී රංකහ 
ආයක්ක වමුඛදහ්ගට බහිත්ඹට 
ගත් වළක. 

ශ්රි රංකහ ආයක්ක වමුඛදහ්ගට 
ප්රේඹ ජනත් න .ඳළයුේ 
වත්යක හේඳර ළඳයීභට 
නළේන  ත්හක්ණ ආඹත්නඹ 
එකඟ ි තිේේ.  
ලිහිසි ේත්ේ ආකරන හේඳර 
තෘිධ වමුඛදහට ඳඹහ ඇත්. 
ේඳොලිසිඹ වහ හේඳර 
අේේක්හේ්ග සිටී.   

ේලේ අඩිඩ 

වංලයයනනය  
ිුනේ 
ඳඹ්ගනහ  

ත්භ ිිධහංගීකයණ ළඩටවේ්ග 
ේකොටක් ලේඹ්ග, ිුනේ 
ඳඹ්ගේනකු ේර රං.ේරො.ේට. 
භහගභ ේත්ොයතුරු ත්හක්ණ අංලඹ 
ේත් ප්රිලසඨ වී තිේේ. එහි ආයේබක 
අදිඹය නුේය යහජය ව යහජය 
ේනොන ංිධහනරට ආයක්හ 
හිත් ේේ අඩි කස කිරීභ වහ 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ .  

ඳවත් දළක්ේන ේේ අඩි 
ංර්ධනඹ ව සථහඳනඹ .භ 
කයන රදී  
අධිකයණ අභහත්යහංලඹ වහ  
ේර  ේනේ, ශ්රී රංකහ .ර්ි්ගදක 
වහ දළඩි ත්කහය ඒකක 
මදයරු්ගේ  ංගභඹ වහ  

SAARCAA 2017. 
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 නළරිත්ළ වංලයයනනය 

ංිධහනභඹ ංර්ධනඹ ව හර්ථකත්ඹ වහ කහර්ඹ භ්ඩඩර පුහුණු අතිල ්ග ළදගත්ඵ රං.ේරො.ේට. 

භහගභ රක . ේේකඹකු ේවොඳි්ග පුහුණු කශේවොත් ඔහු ඩහ කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී නු ඇත්. ත්භ 

රැකිඹහේසඳ ගකීේ පිිබඵ ඩහ ලක්තිභත් අේඵ ධඹක් ේේකඹහ තු ඵළි්ග පුහුණු භ් ්ග ේේකඹහේ  

ිලසහඹ ද ේගොඩ නළංේනු ඇත්. ේභභ ිලසහඹ .හ ඩහත් ේවොඳි්ග යහජකහරි ඉටුකිරීභට වහ ත්භ්ගේ  

දක්ත්හ ේඳ්ගනුේ කිරීභට උඳකහයක න න අදවස පිිබඵ සිතීභට ඔහුට ේඳශමිභක් ඇතිනු ඇත්. එේේභ 

අ ්ඩඩ පුහුණු සීඝ්රේඹ්ග ේනසන යහඳහරික ඳරියේය නත්භ ර්ධනඹ්ග පිිබඵ ේේකඹ්ග දළනුත් 

කයනු ඇත්. .පුණ ව ේනසන යහඳහරික ඳරියේය ඉවිබ්ගභ සිටින .සි ඳරිදි පුහුණු කයන රද 

ේේකඹ්ග, යහඳහරික චක්රඹ තුශ නහඹකේඹකු වහ ලක්තිභත් ත්යඟකරුේකු ේර ත්භ ත්ත්ඹ ඳත්හ 

ගළල භට .ළකභ රං.ේරො.ේට. භහගභට අත්ළරක් නු ඇත්.  

ඒ අනු, ළරකිේරට ගත් කහර සීභහ තුශ කහර්ඹ භ්ඩඩර හභහජිකඹ්ගට ප්රධහන ක්ේත ගණනහක 

පුහුණුක් රං.ේරො.ේට. භහගභ රඵහේදන රදි.  

 

 පශසුකම් වෆපීමේම් ක්රියළකළරකම් 
 

2017 ය තුශදී, යහජය ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ව තෘිධ වමුඛදහ වහ ිිධ ක්රිඹහකහයකේ වහ ඳවසුකේ 

ළඳයීභට රං.ේරො.ේට. භහගභ මූලිකත්ඹ ේගන කටයුතු කයන රදී.  

 

 

 

   එ.ජ.වකහය ේේකේ ප්රධහන දත් භ්ඩඩරඹ භග වමුඛ   ශ්රි රංකහ .ේඹ ජිත් පිරිේේ නහඹකත්ඹ දයින්ග,ින්ගසක්  

 

 

 

   ශ්රී.ර. .ේඹ ජිත් පිරි භග ඉ්ගදිඹහේසඳ       එ.ජහ. භහලි හභහධක වමුඛදහ පිරිස වහ කර්භහ්ගත්  
   බහයත් ඉේරක්ේරො.ක්     ලහරහ ංචහයඹක් භහගේේදී 
 
 

16.3 2018 ලයයය වතශළ අිඩච්ේේක වූ කළයයයය් 
 

 රවම්පළකන පශසුකම් අංය 
  

ය 2018 තුශදී ව ඉ්ග ඉදිරිඹට ේපූර්ණ කිරීභ වහ ප්රේඳහදන ඳවසුකේ ළඩටව්ග වළට ේදකක් (62) 

ත්භේනහි ඉටුකයින්ග ඳතී.  
 

2018 වශ ඉ් ඉදිරියට රැේගන යළමට නියමිත් රනළන රවම්පළකන ලයළපති  

 ුණ්ග ඹහනහ ව අක්ේයශ මුඛය ඹහතහ ප්රේඳහදනඹ 

 ුණ්ගඹහනහ ව එංජි්ග අු ත්ළඩිඹහ 

 තෘිධ වමුඛදහ එ.ජහ. හභහධක ේභේවයුේ වහ ේඹදවීේ ප්රේඳහදනඹ 

 තෘිධ වමුඛදහ වහ ය 3ක ඒකහඵ ආධ ේඩි උ්ඩඩ අලයත්හ 

 ශ්රී.ර.ුණ.ව. ව ශ්රී.ර.යු.ව. වහ ිඩේඵක ප්රේඳහදනඹ 
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 ලයළපති අංය 
 

2018 වශ ඉ්පසුල ඉදිරියට රැේගන යළමට නියමිත් ලයළපති  

 යහ.ණි.ේේ. යහඳෘතිඹ  

 උ.ආ..ජහ. යහඳෘතිඹ 

 සුු  ආයුධ .සඳහදන කර්භහ්ගත් ලහරහක් සථහපිත් කිරීභ 

 අතිරික්ත් වමුඛදහභඹ උඳකයණ ිකිණීභ 

 මුඛද්රීඹ ආේසඳක්ණ ඳ ආධති යහඳෘතිඹ 

 මුඛද්රීඹ අනතුරු ආයක්ක ේඵ්ගධීකයණ භධයසථහන යහඳෘතිඹ   

 වමුඛදහ තු ආඹත්න වහ සර්ඹ ඵරලක්ති උත්ඳහදන ඹ්ගතහගහය සථහපිත් කිරීභ 

 ේඩි උ්ඩඩ ේකොටස ගළරවීේේ පිරිඹත්ක් ිනරඹට ගළල භ 

 භවනුය භවනගය බහ වහ සඹං්රීඹකයණ යහඳෘති 

 ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන භධයසථහනඹ භඟ වේඹ ගීත්හ 

 ශ්රී රංකහ නළේන  ත්හක්ණ ආඹත්නඹ භඟ වේඹ ගීත්හ 

 ේේ අඩි ංර්ධනඹ 
 

16.4 ගෆටළු වශ අභිේයෝග  
 

 ආයක්ක වමුඛදහ්ගට ඳඹන රද ේේහ්ග ේනුේ්ග රළිමඹ යුතු මුඛදේ රඵහගළල ේේ අභිේඹ ගඹට 

රං.ේරො.ේට.භහගභ දි ව්ග දිගටභ මුඛහුණදීභට සිදුවීභ.  

 යහජය ආයක්ක අභහත්යහංල ිඹ ඳථඹ ඹටේත් ඇති ප්රධහන යහඳෘති ගණනහක් ආයේබ කිරීේේදී රඵහදු්ග 

ේේහ වහ දයන රද ිඹදේ ප්රතිපූයණේයදී සිදුව අනලය ප්රභහදවීේ. 

 සීභහ ඳනන රද බහ්ඩඩ වහ ිේ ආශීඹ ළඳයුේකරු්ගේ  ේ ආශීඹ .ේඹ ජිත්ඹ්ග ඳත්වීභ. 

 සීභහ ඳනන රද වමුඛදහභඹ බහ්ඩඩ ළඳයුේේදී යජේය ඇත්ළේ සීභහකිරීේ ව ජහත්ය්ගත්ය ේයුණරහසි. 

 සීඝ්රේඹ්ග දියුණුන ත්හක්ණඹ .හේ්ග කහර්ඹ භ්ඩඩ රේය .පුණත්හ අ ්ඩඩ උත්ේශ්රේණි කිරීභට 

අලය වීභ.  

 යහජය ආයක්හට අදහශ ේ ආශීඹ කර්භහ්ගත් ආයේබකිරීභ වහ ංර්ධනඹ කිරීභ 

 යජේය අේනකුත් ආඹත්න වහ ප්රේඳහදන ඳවසුකේ ක්රිඹහකහයකේ යහේතිඹ 

 යජේය ආඹත්න වහ ේත්ො..ත්හ. යහඳෘති වුන්ගහදීභ  
 

16.5 අනළගත් අේේක්ළ 

ලක්තිභත් වහ සථහය ඉඳළයුේ, මුඛදේ ප්රහව ව අගඹ එකතු කිරීභ ජනනඹ කිරීේේ අභිරහඹ වහ ේඵ්ගධ 

ිිධහංගීකෘත් ආඹත්නඹක් ේර රං.ේරො.ේට.භහගභ සථහනගත් ේින්ග තිේේ. ිිධ ර්ධන අසථහ ්වණඹ 

කය ග.ින්ග ේනසන සුු  ඳරියඹක භහගේේ සථහයබහඹ ඉවශ නංහ ගළල භට ේභභ ිිධහංගීකයණඹ 

රං.ේරො.ේට.භහගභට වළකිඹහ රඵහ ේද . සුපුරුදු ප්රේඳහදන ඳවසුකේ ළඳයීේේ ක්රිඹහකහයකේ වළරුණු ිට, 

රං.ේරො.ේට. භහගභ යහජය ආයක්හ ආශ්රිත් ේත්ො..ත්හ. ඹටිත්ර ඳවසුකේ ළඩිදියුණු කිරීභ ඉරක්ක කයගත් 

ංර්ධන යහඳෘති ේභ්ගභ ජහතික ළදගත්කභක් ඇති යහඳෘති ඉටුකිරීේභහි .යත්ේ . ඒහ අතුරි්ග ඇත්ළේ 

සුිේලේෂී යහඳෘති නුේය: 

 ජහතික මුඛද්රීඹ වළකිඹහ ර්ධනඹ කිරීේේ ඳ ආධති වුන්ගහ දීභ  

 යහජය ආයක්හ වහ භවජන සුයක්කාත්ත්හ වහ ්ග.ේසඳදන ඹටිත්ර ඳවසුකේ ළඩි දියුණු කිරීභ 

 ජහතික ේත්ොයතුරු ඳ ආධති ළඩි දියුණු කිරීභ 

 ක්රිඹහලි ඹිබ ළරසුේකිරීභ ආශ්රිත් යහඳෘති ආයේබ කිරීභ වහ අබය්ගත්ය යහජය ආයක්ක අලයත්හ වහ 
ිුනේ නයකයණඹ 

 කුඩහ ිසකේබඹ හිත් උ්ඩඩ .ඳදවීේේ පිරිඹත් ළ. යහජය ආයක්හට අදහශ ේ ආශීඹ කර්භහ්ගත් 
ආයේබකිරීභ වහ ංර්ධනඹ 
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17. සීමළව පත් රක්නළ ආරක්ක ංකළ වමළගම 

17.1 වමළේෝචනය 

සීභහහිත් යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගභ ජහතික ළදගත්කභකි්ග යුක්ත් ්ගනහවුත්, ජහතික ආර්කයකඹ 

ේනොකඩහ ඳත්හ ේගන ඹහවළකි වුත් ,ළදගත් සථහනඹ්ගට ආයක්හ රඵහදිඹ වළකින ඳරිදි  යජඹට අඹත් 
සීිනත් භහගභක්  ේර 7002 ර්ඹ ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ඹටේත් පිහිටුහ ඇත්. ේභඹ සඹං මුඛරය 
ආඹත්නඹක් න අත්ය අඹ ළඹ ේඹ ජනහ භ් ්ග මුඛදේ ප්රතිඳහදන රඵහේදනු ේනොරළේේ. 

 

සීභහහිත් යක්නහ ආයක්ක රංකහ  භහගේේ යහජකහරිේය .යුක්ත්්ගන්ග තෘිධ වමුඛදහේසඳ, ිේලේ කහර්ඹ 

ඵරකහඹ, ශ්රී රංකහ ේඳොලිසිඹ,  සිිේ ආයක්ක ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු ඹටේත් යහජකහරී්ග කය ිශ්රහභ ගනු රළණි  ව 

.ත්යහනුකර ේර ේේේඹ්ග ඉත්වු ආයක්ක අංල හභහජික ්ග න අත්ය,  දි ේ්ග සිඹලුභ ප්රේ ආල 

ආයණඹ න ඳරිදි ආර්කයක භර්භසථහන ව යහජය ව ේඳෞ ආගලික ආඹත්න ිලහර ං යහක් වහ 
ආයක්ක ේේහ ළඳයීභ සිදුකයින්ග ඒ තුිබ්ග යණිරු්ග ිලහර ප්රභහණඹක්  ේනුේ්ග රැකිඹහ අසථහ 

රඵහේදින්ග ඔවු්ගේ  ඳවුේ ර  සුයක්කාත්බහඹද ත්වවුරු කය ඇත්. 
  
ේභභ භහගේේ ආයේබක අංලඹ ේර ංිධහනඹ වු ේගොඩිමේ ේභේවයුේ අංලඹ ආයක්ක හභහජික ්ග 87 

ේදේනකු ළ. කුඩහ ං යහකි්ග අගනුය උඳහඹ භහර් වක ළදගත්න සථහනඹ්ගට ආයක්ක ේේහ ළඳයීභ 

තුිබ්ග දිඹත් ේේ න ිට 1000 කට අධික ේේක ං යහකි්ග යුක්ත් ඇත්. 
 

ීමට අභත්ය ේශද ේනෞකහ ේත් ආයක්හ ළඳයීභ වහ 2011 භහර්තු භ යක්නහ ආයක්ක රංකහ 

භහගේේ මුඛද්ර ේභේවයුේ අංලඹ ආයේබ කශ අත්ය, ේේ න ිට ලිඹහඳදිංචි මුඛද්ර ආයක්ක .ශධහරි ං යහ 

964  ක් ද  භහගභ භඟ  විසුේ අත්්ග කයන රද නහික ආයක්ක භහගේ  04ක් ද ේසඳ. 
 

සීභහහිත් යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගභ ඹටේත් 2012 ේර්දී  ව. ව ආඳදහ ප්රතිචහය පුහුණු ඳහළර 

නළදු්ගේගොේරහිදි ආයේබ කයන රදී. ේභභ පුහුණු ඳළළේේ ආයක්ක .ශධහරී්ග වහ මුඛලික පුහුණු  , ව. 

ව වදිසි අසථහ ප්රතිචහය පුහුණු , මුඛහුදු ආයක්ක  .ශධහරී පුහුණු ේභ්ගභ ේඳෞ ආගලික ආයක්ක භහගේ 

ර ව යහජය ආඹත්න ර කහර්ඹ භ්ඩඩරද පුහුණු කයනු රඵ . 
 

සිභහහිත් යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගභ ත්රඳත්පිටිඹ ේබ ජනහගහයඹ 7029 ේර් පිහිටනු රළණි අත්ය, අපි 
 ේනුේ්ග  අපි ඳදනභ ඹටේත් කිඹුරහර ව නේ භහේත්  පිහිටුහ ඇති අ්ගවේ යක්නහ ආයක්ක රංකහ 

භහගභ භ් ්ග ඳහරනඹ කයනු රළණිත්  එභ් ්ග රළේඵන රහබඹ අපි ේනුේ්ග අපි අයමුඛදරට ඵළය කයනු 

රළේේ. 
 

17.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

 ේගොඩබිම ේමේශයුම් අංය 
 

2015 – 2016 ර්ඹ්ගහි යහජය ප්රතිඳත්තිභඹ කරුණු ේවේතුේ්ග යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගභ ඳත්ව 

අසථහය බහඹ භත් අඳ ආඹත්නඹ භ් ්ග 2015 ර්ේය ආයක්හ ඳඹනු රළබූ ආඹත්න 07 ක් ද එහි 

ආයක්ක ේේහේහි .යත් සිටින රද ආයක්ක .රධහරී්ග 590 ක් ව 2016 ර්ේය ආයක්හ ඳඹනු 

රළබූ ආඹත්න 10 ක් ද එහි ආයක්ක ේේහේහි .යත් සිටින රද ආයක්ක .රධහරී්ග 780 ක් ඇතුු  

ේපූර්ණ ලේඹ්ග ආයක්හ ඳඹනු රළබූ යහජය ව පු ආගලික ආඹත්න 17 ක් අඳ භහගභට අහිිනව අත්ය, එහි 

ේේඹ කයනු රළබූ ආයක්ක .රධහරී්ග ව ආයක්ක .රධහරිණිඹ්ග 1370 ක් ේභභ භහගේේ ේේේඹ්ග 

ඉත් ඹන රදී. එේවත් ර්ත්භහන කශභණහකහරිත්ේය දළඩි කළඳවීභ ේවේතුේ්ග 2017 ර්ේය ේදළේඵර් 

භ 31 න දින න ිට අඳ භහගභ ේති්ග ආයක්හ ඳඹනු රඵන  විසුේ ගත් ආඹත්න ං යහ 41 දක්හද 

ේේඹ කයනු රඵන ආයක්ක .රධහරි්ග වහ .රධහරිණිඹ්ග ේ  ං යහ 846 දක්හද තුටුදහඹක 

ත්ත්ත්ඹකට ර්ධනඹ කිරීභට භත් ඇති අත්ය, ඉදිරිේයදී ේභභ ත්ත්ත්ඹ ත්දුයටත් ර්ධනඹ නු ඇත්. 
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 මය රගිය 

 පුනරළලයයත්න ිඩයකම්  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2017 ලයයේල ේගොඩබිම් ආරක්ක අංේල ආරක්ක නිනළරි් ගනන වශ ගිිඩසුම්ගත් ආයත්න 

වංඛයළල  

 

 

 

 

 

 

 

ආරක්ක නිනළරී් =  
ගිිඩසුම් ගත් ආයත්න වංඛයළල = # 

 වමවහථ මය රගිය  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මළවය පුනරළලයයත්න ිඩයකම් (රු.මි.) 

ජනලළරි 59.30 

ේපබරලළරි 56.63 

මළයයතුම 61.42 

අේර ේ 53.92 

මෆයි 53.22 

ජනි 42.99 

ජලි 45.23 

අේගෝවහතුම 56.00 

වෆේත්ෆම්බයය 50.00 

ඔක්ේත්ොම්බයය 54.00 

ේනොලෆම්බයය 53.00 

ේකවෆම්බයය )කෂ ලේය්(  57.00 

මළවය ළභ (රු.මි) අළභ/ 

ේගොඩිමේජමුඛද්ර 

ජනලළරි 75;1 
ේපබරලළරි ;571 
මළයයතුම 8532 
අේර ේ 8539 
මෆයි (75:8) 

ජනි ;597 
ජලි 7511 
අේගෝවහතුම ;511 
වෆේත්ෆම්බයය ;511 
ඔක්ේත්ොම්බයය 775:1 
ේනොලෆම්බයය 79581 
ේකවෆම්බයය (2.20) 
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 වමු්ර ආරක්ක අංය  

යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගභ  ිසි්ග 2011 ර්ේය ආයේබ කයන රද මුඛද්ර ආයක්ක අංලඹ ඉ්ගදිඹ්ග 

හගයේය නළේගනහිය අප්රිකහනු කරහඳඹ වයවහ ඹහතහ කයනු රඵන හණිජය ේනෞකහ වහ නහික ආයක්ක 

.රධහරී්ග ළඳයීේේ ප්රමුඛ  , ේ ආශීඹ යහජය ආඹත්නඹක් ේර ේේ න ිට කළ  ේඳේනන කහර්ඹබහයඹක් ඉටු 

කය .ේේ .හ ිශ්රහිනක තෘිධ වමුඛදහ වහ ේඳොලිස .රධහරී්ගේ  ජීන ත්ත්ත්ඹ ඉවශට ඔහ ත්ළීයභට ේවේතු 

නහ ඳභණක් ේනො ශ්රී රංකහට ිලහර ිේ ආල ි.භඹක් රළේඵන භහර්ගඹක් ද ේසඳ. 

2017 ර්ඹ ආයේබ න ිට මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග 746 ේදේනකු වහ ේ ආශීඹ වහ ි ේ ආශීඹ පු ආගලික මුඛද්ර 

ආයක්ක භහගේ 18 ක්  විසුේ ගත් යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගේභ්ග නහික ආයක්ක ේේහ්ග රඵහ 

ග්ගනහ රදී.  

නළිඩක ආරක්ක ේව ලළල් බළගෆී ම වතශළ ේම් ලන ිඩට ගිිඩසුම් ගත්ල ඇි වමළගම්. 

 Ambrey Risk Services DMCC (AMBREY) 

 Avant Garde Maritime Servicers Private Limited (AGMS) 

 Emergency Maneuvering Lanka Private Limited (EML) 

 Maritime One Private Limited (MI) 

 Pulsar Shipping Agencies Private Limited 

 Overseas Security Guardians Company Limited 

 HauXinZhong An (Beijing) Security Company Limited 

 Raffles Shipmanagement Services Private Limited 

 Maritime Asset Security and Training Company Limited (MAST) 

ේේ න ිට අඳ ආඹත්නඹ භඟ නහික ආයක්ක භහගේ 09 ක් ඳභණ  විසුේ ගත් ක්රිඹහත්භක ත්ත්ත්ේය 

ඳතී. 

 2017 ර්ඹ තුශ මුඛද්ර ආයක්ක අංලඹට අනුයුක්ත් යහජකහරී කශ මුඛද්ර ආයක්ක .ශධහරී්ග ං යහ 

වහ  විසුේගත් ේේහ්ග රඵහගත් පු ආගලික මුඛද්ර ආයක්ක භහගේ ං යහ ඳවත් ඳරිදි ේසඳ. 

 

මළවය රක්නළ ආරක්ක ංකළ වමළගමට 

අබදයුකල රළජකළරී කෂ වමු්ර ආරක්ක 

නිනළරී් වංඛයළල 

ගිිඩසුම්ගත්ල ේව ලළල් බළග්ත 

වමළගම් වංඛයළල 

ජනලළරි 746 18 

ේපබරලළරි 596 15 

මළයයතුම 504 15 

අේර ේ 439 14 

මෆයි 437 14 

ජනි 434 14 

ජලි 461 11 

අේගෝවහතුම 463 11 

වෆේත්ෆම්බයය 463 09 

ඔක්ේත්ොම්බයය 462 09 

ේනොලෆම්බයය 460 09 

ේකවෆම්බයය 469 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  102 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආරක්ක නිනළරී් =  
 ගිිඩසුම් ගත් ආයත්න වංඛයළල = # 
 

2017 ේදළේඵර් භ  න ිට මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග 469 වහ මුඛද්ර ආයක්ක ක්ඩඩහඹේ නහඹක 

.රධහරී්ග 20ක ප්රභහණඹක් මුඛද්ර ආයක්ක අංලේය යහජකහරී කයනු රඵ . ින්ග මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග 

169 ක් ක්ඩඩහඹේ නහඹක .රධහරී්ග 13 Ambrey Risk භහගභ ඹටේත් යහජකහරී කයනු රඵන අත්ය එඹ 

භසත් මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ගේග්ග ඵහුත්යඹකි. එේේභ Emergency Maneuvering Lanka Private 

Limited, Maritime One Private Limited, Raffles Shipmanagement Services Private Limited ඹන භහගේ 

ිසි්ග යක්නහ ආයක්ක රංකහ මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග, යක්නහ ආයක්ක රංකහ අි හිත් නළසඳගත් කිරීභ 

සිදු කයනු රඵ . ේභභ භහගේ ිසි්ග හභහනයේඹ්ග හණිජ ේනෞකහ 05 ේව  ඊට ආ්ගන ං යහක් වහ 

භහසික අි හිත් මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග ේඹදවීභ සිදු කය . 
 

 සී/ව රක්නළ ආරක්ක ංකළ අිඩ ර පත් වශ අිඩ ව පත්  වමු්ර ආරක්ක නිනළරී් ේයකමම 
 

භහඹ AGMS AMBREY JSM NEPTUNE ේනත් මුඛද්ර  
ආයක්ක 
.රධහරී්ග 

ජනලළරි - අිඩ ර පත් - 67 2 13 9 91 

ජනලළරි - අිඩ ව පත් - - - - 13 13 

ේපබරලළරි - අිඩ ර පත් - 74 1 13 6 94 

ේපබරලළරි  - අිඩ ව පත් 2 - - - 14 16 

මළයයතුම - අිඩ ර පත් - 83 1 13 9 106 

මළයයතුම - අිඩ ව පත් 3 - - - 17 20 

අේර ේ - අිඩ ර පත් - 76 1 13 14 104 

අේර ේ - අිඩ ව පත් 5 - - - 20 25 

මෆයි - අිඩ ර පත් - 90 1 13 5 109 

මෆයි- අිඩ ව පත් 5 - - - 16 21 

ජනි - අිඩ ර පත් - 97 - 10 6 113 

ජනි - අිඩ ව පත් - - - - 15 15 

ජලි - අිඩ ර පත් - 100 - 11 7 118 

ජලි - අිඩ ව පත් - - - - 16 16 

අේගෝවහතුම - අිඩ ර පත් - 91 - 11 15 117 

අේගෝවහතුම - අිඩ ව පත් - - - - 17 17 

වෆේත්ෆම්බයය - අිඩ ර පත් - 81 1 10 10 102 

වෆේත්ෆම්බයය -  අිඩ ව පත් - - - - 18 18 

ඔක්ේත්ොම්බයය - අිඩ ර පත් - 131 1 7 9 148 

ඔක්ේත්ොම්බයය -  අිඩ ව පත් - - - - 17 17 

ේනොලෆම්බයය - අිඩ ර පත් - 145 - 1 6 152 

ේනොලෆම්බයය -  අිඩ ව පත් - - - - 15 15 

ේකවෆම්බයය - අිඩ ර පත් - 155 - - 7 162 

ේකවෆම්බයය - අිඩ ව පත් - - - - 11 11 
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 2017 ලයයේල (ජන. සිට ේකවෆ. කක්ලළ) Ambrey Risk වමළගම ිඩසි් රක්නළ ආරක්ක ංකළ වමු්ර 

ආරක්ක නිනළරී් ේයකවූ රමළනය් 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ලයයේල (ජන. සිට ේකවෆ. කක්ලළ) Emergency Maneuvering Lanka වමළගම ිඩසි් රක්නළ 

ආරක්ක ංකළ වමු්ර ආරක්ක නිනළරී් ේයකවූ රමළනය් 

මළවය වමු්ර ආරක්ක නිනළරී් ේයකමම 

ජනලළරි 06 

ේපබරලළරි 09 

මළයයතුම 09 

අේර ේ 12 

මෆයි 15 

ජනි 06 

ජලි 09 

අේගෝවහතුම 12 

වෆේත්ෆම්බයය 12 

ඔක්ේත්ොම්බයය 12 

ේනොලෆම්බයය 12 

ේකවෆම්බයය 11 
 

 2017 ලයයේල අේනකු්ත වමළගම් ලන Raffles Shipmanagement,  Maritime One , HauXinZhong,  

MAST,  Pulsar Shipping , Overseas Security Guardians ිඩසි් රක්නළ ආරක්ක ංකළ වමු්ර 

ආරක්ක නිනළරී් ේයකවූ රමළනය් 
 

මළවය වමු්ර ආරක්ක නිනළරී් ේයකමම 

ජනලළරි 31 

ේපබරලළරි 27 

මළයයතුම 34 

අේර ේ 41 

මෆයි 35 

ජනි 25 

ජලි 25 

අේගෝවහතුම 31 

වෆේත්ෆම්බයය 27 

ඔක්ේත්ොම්බයය 23 

ේනොලෆම්බයය 10 

ේකවෆම්බයය 07 
 

 

මළවය වමු්ර ආරක්ක නිනළරී් ේයකමම 

ජනලළරි 67 

ේපබරලළරි 74 

මළයයතුම 83 

අේර ේ 76 

මෆයි 90 

ජනි 97 

ජලි 100 

අේගෝවහතුම 91 

වෆේත්ෆම්බයය 81 

ඔක්ේත්ොම්බයය 131 

ේනොලෆම්බයය 145 

ේකවෆම්බයය 155 
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 ත්ප්තළිටිය ේභෝජනළගළරය  වශ "අළි ේලබදේල් අළි" ලයළපතිය 
 

 මය රගිය - ත්ප්තළිටිය ේභෝජනළගළරය  2017 ලයයය වතශළ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 මය  රගිය - "අළි ේලබදේල් අළි" ලයළපතිය -   2017 ලයයය වතශළ  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 ගෆටළු වශ අභිේයෝග 

 2010 ර්ේය මුඛදේ අභහත්යහංලඹ භ් ්ග .කුත් කය ඇති 445 චක්රේේ ණඹ දළනට රංුණ ත්ත්ේය 

ඳළතිඹ ද ප්රහේඹ  වක ක්රිඹහත්භක වීභ සිදු ේනොවීභ. 

 එභ චක්රේේ ණඹ ප්රහේඹ  වක  ඵරහත්භක  කය ගළල භට වළකිඹහක් ඇති නේ අඳ භහගභ දළනට මුඛහුණ 

දී ඇති අභිේඹ ගඹ්ග යහශිඹක් ජඹගළල භට වළකිඹහක් රළේඵනු ඇත්. 

 අඳ යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගභ ුණණහත්භකබහේඹ්ග ඉත්හභත් ඉවශ ආයක්ක ේේහක් අ ඳේ  

ඳහරිේබ  වක ආඹත්න ේත් රඵහේදනු රඵන ේව ්ග ආඹත්න රඵහගළල ේේදී ේට්ගඩර්ඳත් භ් ්ග ඉවශ 

ිනරගණ්ග ඉදිරිඳත් කයනු රඵ . 

 එේේභ ුණණහත්භකබහේඹ්ග ඳවශ භේටභක ේේහ්ග ඳඹනු රඵන ේනත් භහගේ ිසි්ග අඩු ිනර 

ගණ්ග ඉදිරිඳත් කිරීභ කයනු රඵන ේව ්ග ේට්ගඩර්ඳත් රඵහගළල ේේ හසිදහඹක ත්ත්ඹ 

ුණණහත්භකබහේඹ්ග ඳවත් භේටභක ේේඹ ළඳයීභ කයින්ග අඩු ිනරගණ්ග ඉදිරිඳත් කයනු රඵන 

භහගේ ේත් .යතුරුභ හිින ේසඳ. 

 එඵළි්ග ආයක්හ ළඳයීභ ඉේලුේකයනු රඵන යහජය ආඹත්න ේත් ෆභ ිටභ ුණණහත්භකබහේඹ්ග 

ඉත්හභත් ඉවශ ආයක්ක ේේහක් රඵහගළල භ කරයුතු ඵට .ර්ේ ආලඹක් ආයක්ක අභහත්යහංලඹ වයවහ 

එභ යහජය ආඹත්න ේත් රඵහදුනේවොත් අඳ භහගභ ේත් හසිදහඹක ත්ත්ඹක් රළේඵනු ඇත්. 

 යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගභ යහජය භහගභක් න ඵළි්ග ඹේ ඹේ අසථහර වදීසි යහඳහරික තීයණ 

ගළල ේේ වළකිඹහ අභ භේටභක ඳළතීභ. 

 2015 ේදළේඵර් භ 15 න දින , MOD/CS/SS/SM ේඹොමුඛ දයණ ආයක්ක අභහත්යහංල ලිපිඹ භ් ්ග ශ්රී 

රහංකික මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග වට සහධීන නළසඳගත් වීභට අනුභළතිඹ රඵහදීභ .හ ේ ආශීඹ මුඛද්ර 

ආයක්ක .ශධහරී්ග වට ජහත්යහ්ගත්යේය තිබූ ටිනහකභ ක්රභේඹ්ග හීන වීභ. 
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 මුඛහුදු ේකොේරකරු්ගේ  ක්රිඹහ ඵහුර සිදු න නළේගනහිය අප්රිකහනු කරහ ඳේය අධි අධහනේ මුඛහුදු 

කරහඳඹ (High Risk Area)ජහත්ය්ගත්ය මුඛද්රීඹ ංගභඹ (International Maritime Organization - 

IMO)භ් ්ග අඩු ේකො ට තිීයභ. 

 නළේගනහිය අප්රිකහනු කරහඳේය මුඛහුදු ේකොේරකරු්ගේ  ක්රිඹහ ේේ න ිට ඉත්හ අභ භේටභ ඳළතීභ. 

 ේ ආශීඹ වහ ිේ ආශීඹ භහගේ යහශිඹක් මුඛද්ර ආයක්ක ක්ේේතඹට අතීර්ණ වීභ .හ දළඩි ත්යඟහකහරී 

ත්ත්ඹත් ඇති වී තිීයභ. 

 ඉ්ගදිඹහ , ඵං රහේ ආලඹ, ේ්ගඳහරඹ ළ. යටලි්ග අඩු මුඛදරකට මුඛද්ර ආයක්ක යහජකහරී වහ මුඛද්ර 

ආයක්ක .රධහරී්ග රඵහගළල භට පු ආගලික මුඛද්ර ආයක්ක භහගේ ේඳශඹීභ. 

 යහජකහරිේය .යුක්ත් සිටින මුඛද්ර ආයක්ක .ශධහරී්ගට අි පුනරීක්ණ ඳහඨභහරහ .සි අයුරි්ග 

ඳළළත්වීභට ේනොවළකිවීභ. 

 මුඛද්ර ආයක්ක යහජකහරී වහ අු ති්ග ේඵ්ගධ වීභට ඳළිනේණන ිශ්රහිනක ේේහ පු ආගරඹ්ගේ  ඉංග්රීසි 

දළනුභ ප්රභහණත් ේනොවීභ. 

 ිේ ආල යටර මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග ශ්රී රංකහ වයවහ නළසඳ ගත් වීභ. 

 ත්රඳත්පිටිඹ අ්ගවර අඳ ආඹත්නඹ ේත් ත්හකහලික ඳදනභ භත් ඳයහ දී ඇති අත්ය, එඹ ඉදිකිරීභ වහ 

ළඹ ව මුඛදලි්ග රුපිඹේ 24,586,400.00 ක් ශ්රී රංකහ ඉඩේ ේගොඩකිරීේේ වහ ංර්ධනඹ කිරීේේ ංසථහ 

ේත් ේගිඹ යුතු  ඳතී. 

 නේ භහත් , අපි ේනුේ්ග අපි අ්ගවේේ ල ඳහයක්ක ඳවසුකේ ඉත්හ අභ භේටභක ඳළතීභ වහ ඉඩ 

ඳවසුකේ අභ වීභ .හ ර්හ දිනර එහි ේේඹ කය්ගන්ග ඉත්හ ඳඅවසුත්හඹට ඳත්වීභ. 

 කිඹුරහර, අපි ේනුේ්ග අපි අව්ගවර තුශ පිහිටි එලිභව්ග පිිබග්ගන ේේ ආශ්රිත් භූිනඹ 

ආයණඹකි්ග ේත්ොය වීභ ේවේතුේ්ග ඳහරිේබ  වක ්ග ඉත්හ අඳවසුත්හඹට ඳත්න අත්ය, එභ දිනර 

රහබහඹද ඉත්හ ඳවශ භේටභක ඳළතීභ. 

17.4 අනළගත් අේේක්ළ 

 ආයක්ක ේේහ ළඳයීභ වහ න ආඹත්න රඵහ ගළල භ 

 න ආයක්ක .ශධහරී්ග  ව .ශධහරි.ඹ්ග   ළඩිේඹ්ග ඵහ ගළල භ 

 ආදහඹභ ර්ධනඹ කය ගළල භ 

 ේභේවයුේ අංලඹ පුු ේ කිරීභ 

 යක්නහ රංකහ අ්ගවර ත්දුයටත් ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 දළනට මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග 180 ළඩි ප්රභහණඹක් Ambrey Risk භහගභ භඟ කටයුතු කයනු රඵන 

අත්ය ඉදිරි ර් 3 තුශ එඹ ත්ත් මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග 300කි්ග ඳභණ ළඩි කිරීභට ඵරහේඳොේයොත්තු 

ේසඳ. ේේ අනු අභ ලේඹ්ග න මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග 20 ක් ඳභණ ෆභ භකභ ඵහ ේගන 

පුහුණු කිරීභට ඵරහේඳොේයොත්තු න අත්ය ේේ .හ යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගේභ්ග ඉත් න අඹ 

වහ ඇති න පුයේඳහඩු පියවීභට වළකි ේසඳ. 

 ේේ න ිට ේමුඛ  ඳරීක්ක රට බහජනඹ ේකොට සුදුසුකේ පුයහ ඇති මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග ඵහ 

ගළල භ අ ්ඩඩ සිදු කිරීභ. 

 නහික ආයක්ක යහජකහරීේයදී අත්යලය න අ ්ඩඩ මුඛදහ වළරීේේ වතිකඹ රඵහ ගළල භ වහ ිශ්රහභ 

ඹන තෘිධ වමුඛදහ වහ ේඳොලිස .රධහරී්ග අ ්ඩඩ දිරිගළ්ගවීභට කටයුතු කිරීභ. 

 දළනට ේේේය .යුක්ත් මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ගට වහ අලුති්ග නහික ආයක්ක ේේඹ වහ එක් න 

මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග වහ පුහුණු ේඩි ත්ළීයේේ ළසි ශ්රී රංකහ ේඳොලිස ේදඳහර්ත්ේේ්ගතුේසඳ වඹ 

ඇති 2018 ඳශමුඛ කහර්තු තුශ ආයේබ ේකොට ඉදිරිඹට අ ්ඩඩ ඳත්හ ේගන ඹහභ. 

 දළනට Ambrey Risk භහගභ ිසි්ග ඔවු්ග ඵහගනු රඵන  මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ග වහ දළනට 

රඵහේදන City & Guild ෘත්තීඹ පුහුණු ඳහඨහභහරහ ේව  එළ. ඳහඨහභහරහක් අලුති්ග නහික ආයක්ක 

ේේඹට ේඵ්ගධ න ආයක්ක .රධහරී්ගට රඵහදීභට කටයුතු කිරීභ. 
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 යක්නහ ආයක්ක රංකහ මුඛද්ර ආයක්ක .රධහරී්ගට වට නහික අංලේය රැකිඹහ අසථහ ත්දුයටත් 

ියකයදීේේ වහ  අඳ භහගේේ යහඳහරික පුු ේ කිරීේේ ඳයභහර්ථඹ ඇති ිේ ආශීඹ මුඛද්ර ආයක්ක 

භහගේ වුනනහ ගළල භ වහ එභ භහගේ භඟ  විසුේ ගත් කටයුතු කිරීභ. 

 මුඛද්ර ආයක්ක අංලඹ 2017 ර්ේය උඳඹන රද භසථ ආදහඹභට ඩහ 30% ත් 50%ත් අත්ය 

ප්රභහණඹකි්ග ආදහඹභ ළඩිකය ගළල භ 2020 -2021 ඳභණ න ිට භසථ ආදහඹභ 75%කි්ග ළඩිකය 

ගළල භට කටයුතු කිරීභ. 

 ත්රඳත්පිටිඹ අ්ගවේේ කළලිේේ  ංගීත් ක්ඩඩහඹභක් ේඹොදින්ග ිිධහංගීකයණඹ භ් ්ග ති 

අ්ගත්ේය සුවද වමුඛ වහ දිරිග්ගින්ග ආදහඹභ ළඩි කය ගළල භ. 

 නේ භහේත් පිහිටි අව්ගවේේ දළනට අේරි කයනු රඵන ආවහය රට අභත්ය ආේඳ, ිමත්ත්ය ේයොටී , 

ේඳොේේයොටී ළ. ආවහය ර්ග එභ සථහනේයදීභ පිිබේඹර කය අේරි කිරීභ වහ කටයුතු ේඹදීභ. 

 කිඹුරහර අ්ගවර තුශ ේ ඹහ අ ස ්රීේ භළකාභක් ේඹදවීභ තුිබ්ග රහබඹ ළඩි කිරීභට කටයුතු කිරීභ. 
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18. ශ්රී ංකළ ජළික ආරක්ක අනයයන ආයත්නය 

18.1 වමළේෝචනය 
 

2016 ක් ව ජලි භ ල ර රංකහ ඳ රජහත්හ්ගත් රක භහජහදී ජනයජේය අතිගරු ජනහධිඳති මභත් රඳහර සිරිේේන 

භළතිතුභහ ිසි්ග, ජහතික ආයක්ක ඳර්ේයණ ආඹත්නඹ පිහිටුන රදී. ල ර රංකහ ජහතික ජහතික ආයක්ක 

අධයඹන  ආඹත්නඹ ආයක්ක අභහත්යංලඹ ඹටේත් ක රඹහත්භක ේසඳ.ේභභ අධයඹන ආඹත්නඹ, ජහතික ආයක්හ 

සුයක්කාත් කිරීේේ අයමුඛණ අත්ළති ආයක්ක ටපිටහ පිිබඵ ේවො අේඵ ධඹක් රඵහගළල භට ව ල ර රංකහ 

ආ්ඩඩු භඟ ඳ රතිඳත්ති වහ ක රේභ ඳහඹ්ග වයවහ ිහද හකච්ඡහ ඳර්ේයණ වහ ිේලේඥ දළනුභ ේඵ්ගධ 

ක රඹහ කිරීභට .ර්භහණඹ කයනු රළීයඹ. ල ර රංකහේසඳ උඳහඹ භහර් වක පිහිටීභ එඹ .ය්ගත්යේඹ්ග හේඳ රදහ ක වහ 

හේඳ රදහ ක ේනොන ආයක්ක ත්ර්ජනඹ්ගට ඵුන්ග වීභට ේවේතුවී ඇත්. එඵළි්ග ල ර රංකහේසඳ ආයක්හ ත්වවුරු 

කයනු ස, ඳ රතිඳත්ති ේඳහදකඹ්ගට අලය උඳේදස රඵහදීභට ආයක්හ වහ ඒ ආල රත් ිඹ ක්ේේත් රඹ්ගහි 

ඳ රවීනඹ්ග වහ මූේර ඳහ ක චි්ගත්කඹ්ග ආකර්ණඹ කයගත් යුතුඹ. 

 
ආයත්නේල මුය රගිය   

ිසත්යඹ ප්රතිඳහදන (රු.) ිඹදභ (රු.) ේලේඹ (රු.) 

පුනයහර්ථන 15,000,000 10,638,080 4,361,920 

ප්රහ ධන 10,000,000 8,393,926 1,606,074 

18.2  2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

 වම්ම්ත් රන/ ලෆඩමුළු/ ිඩධ ල්ත වංලළක 
 

හර්ක් ංිධහනඹ එහි ඵහධහ ව ඉදිරි භඟ ේර ඳළළත්වුණු ි ආත් ංහදඹ INSSSL ආඹත්නඹ ව 

ඳකිසථහනඹ ඉසරහීමඹ ජනයජඹ එක් 2016 ේර් ේඳඵයහරි භ 06 න දින ේකොශම ගරදහරි ේව ටරේය 

ඳළළත්ිණි. ල ර රංකහ ේසඳ ඳකිසථහනු භව ේකොභහරිස ිශ්රහිනක ේේජර් ජනයහේ ඹඩ් ලකීේ හුේේ්ග (Maj. Gen. 

(R) Syed Shakeel Hussain) හිටපු ශී රංකහ ආයක්ක අභහත්යහංල ේේකේ ඉංජිේ්ගරු කරුණහේේන 

ේවේටිආයච්චි හර්ක් ංිධහනේය හිටපු ේේකේ ජ ත්හනහඳති .වහේ ේයොදිුණ INSSSL අධයක්ක ජනයහේ 

අංග අේේගණේේකය ආචහර්ඹ  ඩ් රිෂහත් හුේේ්ග (Syed Rifaat Hussain) ව ඉක්යේ ේේගේ භවත්හ 

(Ikram Sehgal) ඹන ශ්රී රංකහ වහ ඳකිසථහන ඉවශ ේඳේේ ි ආතු්ග ේභභ හකච්ඡහ වහ එක්ිඹ. යහජය 

ත්හ්ගතෘක ්ග ේජයසඨ වමුඛදහ .රධහරී්ග ලහසතඥ ්ග අේනකුත් ේබහල ඹ අමුඛත්ත්්ග ඳහකිසථහන ප්රජහ 

.ේඹ ජනඹ කය්ගන්ග වහ භහේධයේසඳදී්ග ේභභ අසථහට වබහගී ිඹ. 
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INSSSL ඳේර්ේයණ ිලසේේක ප්රිඹංකහ මුඛණසිංව ව ඳර්ේයණ වකහය ග.දු වීයසිංව ිසි්ග 2017 

ඔක්ේත් ේඵර් 12 ව 13 ඹන ේදදින ශ්රී රංකහ ුණ්ග වමුඛදහ ිසි්ග ංිධහනඹ කයන රද තු්ගන ේකොශම 

ුණ්ග මුඛලේසඳ දී z The Role of Cyber Espionage as an Asymmetric Threat in Air Power Z ඹන ේත්භහ 

ඹටේත් ඳර්ේයණ ඳතකහක් ඉදිරිඳත් කයන රදි.  

 ” ඕවහේේලියළබද ආරක්ක නල පත්රිකළල” යන මෆේය් ේත්දින ලෆඩමුළුලක් පෆලෆ්තමම 

ශ්රී රංකහ ජහතික ආයක්ක අධයඹන ආඹත්න ඳරිශ්රේය දී  ඕසේරේලිඹහනු භවේකොභහරිස කහර්ඹහරඹ වහ එක් 

2017 ඔක්ේත් ේඵර් 23-25 ඹන ේත්දින ” ඕසේරේලිඹහනු ආයක්ක ධර ඳතෘකහ” ඹන භළේඹ්ග ළඩමුඛු ක් 

ඳත්න රදී. ආයක්ක අභහත්යහංල ේේකේ ජනහධිඳති ල තිඥ කපිර මදයයත්න, ඕසේරේලිඹහනු 

භවේකොභහරිස ටිේ හු  ව්ගස ^Mr. Tim Huggiins& භවත්හ, නහික වමුඛදහඳති  ස අ ආිනයහේ රළිස ේේ.එේ 

සි්ගන ඹහ, ජහතික ණි ආධි අංල ප්රධහල  .ේඹ ජය ේඳොලිසඳති (ිශ්රහිනක) සිසිය ේභ්ගඩිස, ආයක්ක අභහත්යහංල 

ේජයසඨ .රධහරී්ග ව ේජයසඨ කහර්ඹඹ භ්ඩඩරඹ ඇතුලු අමුඛත්ත්්ග රැක් ේභභ අසථහට වබහගී ිඹ. 

ේභභ ළඩමුඛු  ේභේවඹන රද ඕසේරේලිඹහනු ක්ඩඩහඹේේ අයමුඛණ වේය ඔවු්ග තු දළනුභ වහ අත්දළකීේ ශ්රී 

රංකහ ආයක්ක අංල ේත් රඵහදීභ . 

 

 

 

 

 

 පහචළ්ත ගෆටුම්  ප යුක ශමුකළේේ කළයයයභළරය යන ේ්තමළල යටේ්ත වළකච්ඡළලක් පෆලෆ්තමම 

ශ්රී රංකහේසඳ ඳලසචහත් ගළටුේ හි යුද වමුඛදහේසඳ කහර්ඹබහයඹ ඹන ේත්භහ ඹටේත් හකච්ඡහක් ශ්රී රංකහ ජහතික 

ආයක්ක අධයන ආඹත්නඹ ිසි්ග 2017 ේනොළේඵර් 17 දින ංිධහනඹ කයන රදි. ේේ වහ ේද වහ හි ගළටුේ 

ව භහනුෂීඹ අධයන ේක්්ගදහේය (The Centre of Conflict and Humanitarian Studies - CHS& Sultan 

ZuhdibMajid Barakat) ිසි්ග ේභේවඹනු රළබූ අත්ය භළදේඳයදිග ව උතුරු අප්රිකහේසඳ යටේ 14ක ඳලසචහත් 

උඳහධි අේේක්ක ්ග වබහගී ිඹ. ේභභ හකච්ඡහේසඳ බහඳතීත්ඹ INSSSL හි අධයක් ජනයහේ අංග 

අේේුණණේේකය භවත්හ ිසි්ග දළර අත්ය පුනරුත්ථහඳන ේකොභහරිස ජනයහේ ේේජර් ජනයහේ යත්නහඹක, 

කර්නේ ඉඞී්ග ( Colonel Isadeen ) ඇතුල ආයක්ක අංල හභහජික ්ගේග්ග භ්ගිත් ිඹ. කර්නේ ඉඞී්ග 

ඳලසචහත් යුධ භේය ශ්රී රංකහ වමුඛදහ්ගේ  භූිනකහ පිිබඵ වබහගී ව පිරි දළනුත් කශ අත්ය වන 

පුනරුත්ථහඳන අධිේය දී රඵහදු්ග ක්රිඹහලිඹ පිිබඵ දශ ිලසේේණඹක් ද ළඳයීඹ. ත්ද, ඳලසචහත් ගළටුේ ශ්රී 

රංකහ තුශ හර්ථක සිදුකශ 5R (නළත් ඳදිංචි කිරීභ, ප්රතිංසකයණඹ, පුනරුත්ථහඳනඹ, නළත් භහජගත් 

කිරීභ ව ප්රති්ගධහන ක්රිඹහලිඹ) ක්රිඹහලිඹ වහ ව ජහතික ආදර්ලඹ ද ඉදිරිඳත් කයන රදී. ේභභ හකච්ඡහ 

අ්ග වේය කවු්ගරඹ ව ංහදඹ පිිබඵ අේඵ ධඹ ේඵදහගත් සිසු්ග අත්ය හකච්ඡහකි්ග ඳසුඹ.  
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 ශ්රී ංකළේේ ේධ ගුන ිඩපයයයළව වශ වම්ප්ත සුරක්ෂික කිරීම ළිගැබත ලෆඩමුළුල 
ශ්රී රංකහ ජහතික ආයක්ක අධයන ආඹත්නඹ ව කරහ ඹ ඳරිය ආඹත්න වහ එක් ංිධහනඹ කයන රද 

”ේ ආලුණණ ිඳර්ඹහ ව ේඳත් සුයක්කාක කිරීභ :දකුණු ආසිඹහේසඳ සුයක්කාත්බහඹ ව අභිේඹ ග” ඹන 

ේත්භහ ඹටේත් ළඩමුඛු ක් 2017 ේනොළේඵර් 30 ව ේදළේඵර් 01 ඹන ේදදින ේකොශඔ හිේට්ග ේව ටරේය 

දී ඳත්න රදී. එභ ළඩමුඛු  වහ දකුණු ආසිඹහතික යටර .ේඹ ජිත් ්ග, ඇේභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ, 

සිංගේපූරු, ේවොංේකොං ව යුේය ඳහ යටර ප්රහේ ආශීඹ .ේඹ ජිත් ්ග ඇතුලු ේ ආලක ්ග රැක් වබහගී ිඹ. 

දකුණු ආසිඹහතික කරහඳඹ තුශ ජහතී්ග අත්ය ේඵදීේ ගළටුේරට ේවේතු වී ඇති අත්ය එඹ ේඳත් සුයක්කාත්බහඹ 

ේඵ්ගධේඹ්ග ඵරඳෆේකය ඇත්. ේ ආලුණණික ිඳර්ඹහ පිිබඵ ගළටල ිීමභ වහ සිඹල කරහ ඹ යටර වහ 

අංලර වේඹ ගඹ අත්යලය ේසඳ. ේ ආලුණණික ිඳර්ඹහ ේවේතුේ්ග යටර ඳරිය ඳ ආධති, භූගත් ජරඹ, 

ආවහය ව ඵරලක්ති ේඳත් ත්ර්ජනඹට රක් තිේේ. ශ්රී රංකහ ේභ්ගභ කරහඳේය අේනකුත් යටේ ද 

ේ ආලුණණික ිඳර්ඹහඹ්ග සිඹ ජහතික ආයක්හට ත්ර්ජනඹක් ේර ශකනු රඵ . ඒ අනු ේභභ ළඩමුඛු ේසඳ 

දී ේ ආලුණණික ිඳර්ඹහ වහ ේඳත් සුයක්කාත්ත්හඹ ේඵ්ගධේඹ්ග එශඹිඹ වළකි ිදුේ වහ .ර්ේ ආලඹ්ග දීර්ඝ 

ලේඹ්ග හකච්ඡහට රක්ිඹ.  

 

 

 

 

 වං පඳියළ ක්රියළලලිය තුමෂ ේයෞලනය්ේ  භූනමිකළල යන ේ්තමළල යටේ්ත එක්දින වම්ම්ත්රනයක් 

පෆලෆ්තමම 
ශ්රී රංකහ ජහතික ආයක්ක අධයන ආඹත්නඹ වහ ජහතික ඒකහඵ ආධත්හ ව ප්රති්ගධහන අභහත්යහංලඹ එක් 

ංිධහනඹ කයන රද”ංහිඳිඹහ ක්රිඹහලිඹ තුශ ේඹෞනඹ්ගේ  භූිනකහ” ඹන ේත්භහ ඹටේත් එක්දින 

ේභ්ගතණඹක් 2017 ේදළේඵර් 12 දින ශ්රී රංකහ ඳදනේ ආඹත්නේය දී ඳත්න රදී. ශ්රී රංකහේසඳ ංහිඳිඹහ 

ේගොඩනළගීේේ ක්රිඹහලිඹ හර්ථකකය ගළල ේේ ප්රඹත්නඹට වඹක් වීේේ අයමුඛණ ේඳයදළරි කයගත් ේභභ 

ේභ්ගතණඹට ජහතික ඒකහඵ ආධත්හ ව ප්රති්ගධහන ගරු අභහත්ය ඒ.එච්.එේගෂවුසි භවත්හ, ගරු ආයක්ක 

ේේකේ ජනහධිඳති ල තිඥ කපිර මදයයත්න භවත්හ, ජහතික ඒකහඵ ආධත්හ ව ප්රති්ගධහන අභහත්යහංලේය  

ේේකේ වී. සිඥහනේ ති භවත්හ, ජහතික ඒකහඵ ආධත්හ ව ප්රති්ගධහන යහජය ේේකේ සුජහ්ග නහනහඹක්කහය 

භවත්හ, අණේදන .රධහරී ආයක්ක ේේනහ මූරසථහන (ඵටහිය) ේේජර් ජනයහේ සුද්ගත් යණසිංව, 

පුනරුත්ථහඳන ේකොින්ග ජනයහේ ේේජර් ජනයහේ ජහනක යත්නහඹක, ජහතික ඒකහඵ ආධත්හ ව ප්රති්ගධහන 

අභහත්යහංලේය වකහය ේේකේ ේක්. .කරිේකහ්ගත් භවත්හ, ේජයසඨ වමුඛදහ .රධහරී්ග, යහජය ත්හ්ගතෘකඹ්ග, 

ත්රුණ වහ හභඹ ේගොඩනළගීේේ ංිධහනඹ්ගහි .ේඹ ජිත්ඹ්ග, ිදයහර්ථී්ග, ශ්රී රහංකික වහ ජහත්ය්ගත්ය ශිය 

ප්රජහ ඇතුලු ේබහල ඹ අමුඛත්ත්්ග රැක් වබහගී ිඹ.   

 

 

 

 

 ලටේම්ව වළකච්ඡළ 

 ආයක්ක භළදිරි (Security Salon) ඹනු, ේත් යහගත් ේබහල ඹ හකච්ඡහ භ්ඩඩරඹක් ටේේ අනුරුට 

ඳත්්ගනහ  ව හකච්ඡහකි. ේභහි ඉරක්කඹ නුේය ජහතික, කරහ ඹ ේව  අ්ගත්ර්ජහතික ලේඹ්ග 

ළදගත් ව අදහශ ව වහ කහේර චිත් ව ේත්භහක් පිිබඵ හකච්ඡහ කිරීභ . 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  110 
 

 සිසඳන ආයක්ක භළදිරි ළසිඹ ඳත්නු රළණිේසඳ ආචහර්ඹ  ටර් ේවේෂේේේ (Dr. Peter Hefele) අධයක්ක 

- Konard Adenauer Stiftung ඵරලක්ති සුයක්කාත්ත්හඹ වහ ේ ආලුණණික ිඳර්ඹහ-ආසිඹහ  ලහ්ගතිකය 

කරහඳඹ වහ ේවොංේකොං ව ේ්ගඳහරේය දකුණු ආසිඹහනු අධයඹන ේක්්ගද්රේය අධයක්ක (Director of 

Centre for South Asian Studies, Nepal) ආචහර්ඹ .ලසචේ ඳහ්ඩේඩ් (Dr. Nischal Panday) ිසි්ග 2017 

ජනහරි භ 19 න දින ආයක්ක අභහත්යංලේයදී „„දකුණු ආසිඹහේසඳ ආඳදහ කශභනහකයණඹ ව 

ේ ආලුණණික ේනසවීේ„„ පිිබඵද  . 

 

 

  

 

 

 

 2017 ේඳඵයහරි භ 22 න දින, ඳසන ආයක්ක භළදිරි ළසිඹ ආයක්ක අභහත්යංලේයදී හර්ථක 

ඳත්න රදී. හකච්ඡහ වහ ආයහධිත් කකයකඹහ ේර, ඉ්ගදිඹහේසඳ ජවර්රහේ ේ්ගරු ිලසිදයහරේය 

ජහත්ය්ගත්ය අධයඹන ඳහේේ භවහචහර්ඹ සය්ග සිං (Professor Swaran Singh , School of International 

Studies, Jawaharlal Neru University, India) භවත්හ වහබහගී ව අත්ය, ඔහු „„ඉ්ගදිඹහනු වහ චීන ඵත්හ 

අත්ය ල ර රංකහ„„ ඹන ේත්භහ පිිබඵ කත්හ කේශේඹ. 

 ඹන ආයක්ක භළදිරි ළසිඹ ේර „„ජර අභිේඹ ග ව ඉ්ගදිඹහනු ඳ රතිචහයඹ : ේ ආශීඹ වහ කරහ ඹ„„ ඹන 

ේත්භහ ඹටේත් ඉ්ගදිඹහේසඳ ආයක්ක අධයඹන වහ ිලසේේණ ආඹත්නේය අචහර්ඹ උත්ත්ේ සිංවහ ිසි්ග 

ඳත්න රදී. (Dr. Uttam Sinha, Istitute for Defense Studies and Analyses) 

 භෆත්කදී ඳළළති ත්න ආයක්ක භළදිරි ළසිඹ, ේේයහේදණිඹ ිලසිදයහරේය භූ ේ ආලඳහරනඹ පිිබඵ 

ේජයසඨ කකයකහචහර්ඹයඹකු න භවහචහර්ඹ ලහ්ගත් ේව්ගනහඹක ිසි්ග „„ඇභරිකහ එකත් ජනඳදඹ වහ 

ේනසන ේර ක ඳර්ඹහේඹහි භූ ේ ආලඳහරනඹ„„ ඹන ේත්භහ ඹටේත් 2017 ජලි භ 04 න දින 

ආයක්ක අභහත්යංලේයදී ඳත්නු රළීයඹ. ේභභ ළසිඹ වහ ිේ ආල ත්හනහඳති කහර්ඹහරර ආයක්ක 

අංලඹ්ගට ේඵ්ගධ .රධහරී්ග, ඉවශ යහජය ත්හ්ගත් රකඹ්ග වහ වමුඛදහ .රධහරී්ග වබහගී ිඹ. 

 අටන ආයක්ක භළදිරි ළසිඹ ේකොත්රහර ආයක්ක ිලසිදයහරේය (KDU) හි ේජයසඨ 

කකයකහචහර්ඹයේඹකු න ආචහර්ඹ සිත්හය ප්රනහ්ගදු ිසි්ග ”ඉ්ගදිඹහනු හගය කරහඳේය ප්රධහන 

ඵරතු්ගේ  උඳහඹ භහර්ග: ශ්රී රංකහ වහ ඵරඳෆේ”ඹන ේත්භහ ඹටේත් 2017 ඔක්ේත් ේඵර් 27 දින 

ආයක්ක අභහත්යහංලේයදී ඳත්න රදී. ේභභ අසථහ වහ ිේ ආල ත්හනහඳති .රධහරී්ග, වමුඛදහ 

.රධහරී්ග ඇතුලු අමුඛත්ත්්ග රැක් වබහගී ිඹ. 

 නභන ආයක්ක ළසිඹ භවහචහර්ඹ භතිේඹ  ේර්හ්ගසි (Pro.Matteo Legrenzi) ිසි්ග ”ේෞදි ඉයහන 

ත්යගකහරීත්ඹ ව භළදේඳයදිග න ආයක්ක භූින ප්රේ ආලඹ” ඹන ේත්භහ ඹටේත් 2017 ේනොළේඵර් භ 

ආයක්ක අභහත්යහංලේයදී ඳත්න රදි. ේභභ ළසිඹ වහ ිේ ආල ත්හනහඳති කහර්ඹහරර ආයක්ක 

අංලඹ්ගට ේඵ්ගධ .රධහරී්ග, ඉවශ යහජය ත්හ්ගතෘකඹ්ග වහ වමුඛදහ .රධහරී්ග වබහගී ිඹ. 

 භෆත්කදී ඳළළති දන ආයක්ක භළදිරි ළසිඹ හිටපු ඇේභරිකහනු යහජය ත්හ්ගතෘකේඹකු ව, ක්ලි්ගට්ග වහ 

ණිස ජනහධිඳති ධය කහරඹ්ගහි ේ්ගේට  වහ ඳළසිෆික් ිනලිටරි භවහචහර්ඹයේඹකු ද ව භවහචහර්ඹ ඳළේරික් 

ේභ්ගඩිස ිසි්ග ”ේනු ේ කුු ණ ව ඉ්ගදු ඳළසිෆික් කරහඳඹ” ඹන ේත්භහ ඹටේත් 2017 ේදළේඵර් භ 

11 න දින ආයක්ක අභහත්යහංලේයදී ඳත්න රදී. ේභභ ළසිඹ වහ ිේ ආල ත්හනහඳති කහර්ඹහරර 

ආයක්ක අභහත්යහංලඹට ේඵ්ගධ .රධහරී්ග, ඉවශ යහජය ත්හ්ගතෘක ්ග, වමුඛදහ .රධහරී්ග ව 

ිදයර්ඹත් ්ග වබහගී ිඹ. 

 ත්යයජනළ්තමක ිඩහේේන  

 INSSSL (ල ර රංකහ ජහතික ජහතික ආයක්ක අධයඹන ආඹත්නේය) ත්ර්ජනහත්භක ිලසේේණ ඹනු ල ර 

රංකහේසඳ ජහතික ආයක්හ ේඵ්ගධේඹ්ග ඳළන නළගී ඇති ිේලේකාත් ත්ර්ජන හකච්ඡහ කිරීභ වහ 

ල රහසත් රඹ, යහජයත්හ්ගත් රක වහ ආයක්ක ක්ේේත් රඹ්ගහි ඳ රවීණඹ්ග ේඵ්ගධ කයගළල භට ළශසුේ කය ඇති, 

ංෘත් ටේේ හකච්ඡහකි. ත්ර්ජනහත්භක ිලසේේණ ජහතික ආයක්හට ඩහත් ඵරඳෆේ කයන ඳ රබර 
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කහේර චිත් ත්ර්ජන ේඵ්ගධේඹ්ග හකච්ඡහ කිරීභට භහසික ඳත්නු රඵ . හකච්ඡහ අහනේය 

එරළඹුණු න ඳ රතිඳත්ති වහ අදවස ඇතුශත් ලිඹිේරක් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ේත් ේඹොමුඛ ේකේයනු ඇත්. 

 ඳශමුඛ ත්ර්ජනහත්භක ිලසේේණ ළසිඹ 2017 ේඳඵයහරි භ 09  න දින ආයක්ක අභහත්යංලේයදී „„භවහ 

ඳරිභහණ මූේර ඳහ ක ිේ ආල යහඳෘති ව දකුණු  අසිඹහේසඳ ආයක්ක අයමුඛණු„„ ඹන ේත්භහ ඹටේත් 

ඳත්නු රළීයඹ. ේභභ ළසිඹ වහ යහජය .රධහරී්ග, ි ආතු්ග, ඳ රතිඳත්ති  ේඳහදකඹ්ග ව වමුඛදහ 

.රධහරී්ගේ  වබහගීත්ඹ රළණිණි. ිේ ආල යහඳෘති ව ආේඹ ජන ඵහුභහන ංසි ආධිඹක් න ඵළි්ග, 

ේභභ හකච්ඡහේසඳදී එළ. ිේ ආල ආේඹ ජනඹ්ගහි ඳ රබඹ ව අයමුඛණුද, එභ ආේඹ ජනඹ්ග  තු  

අධහනේ ත්ර්ජන වහ ගභයත්හඹ්ග පිිබඵ ළඩිදුයටත් හකච්ඡහ කශව.  

 ේදන ත්ර්ජනහත්භක ිලසේේණ ළසිඹ 2017 භහර්තු භ 30 න දින, වමුඛදහ .රධහරී්ගේ  වහ 

ි ආතු්ගේ  වබහගීත්ේඹ්ග „„දකුණු ආසිඹහ තුශ ඳ රච්ඩඩකහරී අ්ගත්හදේය ත්ර්ජන පිිබඵ ල ර 

රංකහට ිේලේ අධහනඹක් „„ ේඹොමුඛ කයින්ග ඳත්නු රළීයඹ. ල ර රංකහට ඉසරහීමඹ අ්ගත්හදඹ වයවහ 

ෘජු ත්ර්ජන ේනොතිණිණද, ඉ්ගදිඹහනු උඳ භව ආවීඳේය ත් රසත්හදී  ංිධහනර ක රඹහකහරීත්ඹ ල ර රංකහේසඳ 

උන්ගද්ග ේකේයහි ත්ර්ජනඹක් ඇති  කිරීභට අධහනභක් ඳතින ඵ ේභභ හකච්ඡහේසඳදී අනහයණඹ 

ිඹ. 

 ත්ර්ජනහත්භක ිලසේේණ ේත්න ළසිඹ 2017 භළ  18 න දින ආයක්ක අභහත්යංලේයදී, ඉවශ වමුඛදහ 

.රධහරී්ග, ි ආතු්ග වහ  ඵර් ආයක්ණ ක්ේේත් රේය ඳ රධහල ්ගේ  වබහගීත්ේඹ්ග „ ඵර් ආයක්හ  : 

ල ර රංකහ තුශ ර්ධනඹ  න ත්ර්ජනඹක් ේර„„ ඹන ේත්භහ ඹටේත් ඳළළත්වීඹ. ල ර රංකහට අබය්ගත්ය 

වහ ඵහහිය ත්ර්ජනඹ්ග ත්ක්ේේරු කිරීේේ ළදගත්කභ වහ තීයණහත්භක ඹටිත්ර ඳවසුකේ ඳත්හේගන ඹහභ 

වහ,  ඵර් ආයක්ණ ක්ේේත් රේය ළදගත්කභ පිිබඵ ේභහිදී හකච්ඡහ ිඹ. ේභභ හකච්ඡහේසඳ 

ඳ රතිපරඹ වේය, ල ර රංකහේසඳ ඳ රථභ ජහතික  ඵර් ආයක්ක උඳහඹභහර්ගඹ .ර්භහණඹ කිරීභ වහ, අදහශ 

ඳහර්ලකරු්ග භඟ එක් අ්ගත්ර් ආඹත්.ක කහර්ඹ ඵරකහඹක් පිහිටුවීභ . 

 සිසඳළ. ත්ර්ජනහත්භක ිලසේේණ ළසිඹ „„සබහික යනඹ්ගේ  ත්ර්ජනඹ කශභණහකයණඹ කිරීභ 

වහ අභ කිරීභ„„ ඹන ේත්භහ ඹටේත් 2017 ජු. භ 16 න දින ආයක්ක අභහත්යංලේයදී ඳළළත්ිඹ. 

 ේභභ ළසිඹ වහ ආඳදහ කශභනහකයණඹ වහ අභකයණඹ ේඵ්ගධ ෘජුභ ක රඹහත්භක න යහජය වහ 

ේඳෞ ආගලික ඳහර්ලකරු්ග ේභ්ගභ, යහජය ේනොන ංිධහන වහ ආයක්ක වමුඛදහ්ගට අඹත් ත් රිධ 

වමුඛදහේසඳ .රධහරී්ගද වබහගී ිඹ. ඳසු වඹ කහරකහනු තුශ ඇති ව ගංතුය වහ .ඹං ත්ත්ඹ්ගේග්ග 

ඳසු, සබහික ිඳත් ල ර රංකහේසඳ ආයක්හට ළශකිඹ යුතු අධහනේ හධකඹක් ඵට ඳත් ඇත්. ේභභ 

ටේේ හකච්ඡහ තුිබ්ග ආඳදහ කශභනහකයණඹ වහ අභකයණඹ ේඵ්ගධ ඹහ්ගත් රණඹක් ක රඹහත්භක 

කිරීභට අලය උඳහඹ භහර්ග වහ ිුනේ හකච්ඡහ ිඹ.  

 ඳසන ත්ර්ජනහත්භක ිලසේේණ ළසිඹ ත්භ්ග ේඩංුණ යහේතිඹ උදුය භර්ධනඹ කිරීභ ේනුේ්ග 

ක්රිඹහත්භක කශ වළකි භහර්ග ඹන ේත්භහ ඹටේත් 2017 ජලි 26 න දින ආයක්ක අභහත්යහංල 

ඳරිේශ්රයදී ඳළළත්ිණි. ේඩංුණ ේය ගඹ සීේඝ්රඹ්ග ඳළතිය ඹහේේ ප්රතිපරඹක් ේර යට තුශ ඳළති වදිසි 

ත්ත්ත්ඹ ළශකිේරට ග.ින්ග ජනත්හේ  ේෞ ය ආයක්හ ත්වවුරු කයනු ස ේභභ ළසිඹ 

ඳත්්ගනට ේඹදු.. ේෞ ය ක්ේේත ේය  ගකි යුතු ඳහර්ලඹ්ග වහ ි ආතු්ග වබහගී ව ේභභ ළසිේය 

මූලික ඳයභහර්ථඹ වේය ේඩංුණ ංගත්ඹ ේඵ්ගධේඹ්ග යේේ ඳතින වදිසි ත්ත්ත්ඹ ත්ක්ේේරු කිරීභ 

වහ අදහශ යහජය වහ භවජන ේෞ යඹ ඳහර්ලඹ්ග එකට එක් කිරීභ . 

 ඹන Threat Lens ළසිඹ “ල තිිේය ධි භත්ද්රය ව ශ්රී රංකහේසඳ ේඹෞනඹ්ග ේකේයහි ඵරඳෆභ” ඹන 
ේත්භහ ඹටේත් 2017 ඔක්ේත් ේඵර් භ 03 දින ආයක්ක අභහත්යහංල ඳරිශ්රේය දී ඳළළත්ිණි. භත්ද්රය 

.හයණ ක්ේේතේය ගකි යුතු ඳහර්ලඹ්ග වහ ි ආතු්ගේග්ග භ්ගිත් ව ේභභ ළසිේය මූලික 

ඳයභහර්ථඹ වේය දකුණු ආසිඹහතික යටර භත්ද්රය බහිත්ඹ ව ප්රහවනඹ ගෘවහශ්රිත් භත්ද්රය ගහ්ග වහ 

අිම්ග .සඳහදන සථහන ඳළතීභ ශ්රී රංකහ ජහත්ය්ගත්ය භත්ද්රය ප්රහවන භහර්ගේය ේක්්ගද්රසථහල ේය 
පිහිටීභ ේවේතුේ්ග ල ත්යහනුකර ේනොන භත්ද්රය ගළටලු ඹනහදිඹ ේවේතුේ්ග ශ්රී රංකහේසඳ ේඹෞනඹ්ග 

ේකේයහි ඇති තිේඵන ඵරඳෆභ පිිබඵ අධහනඹ ේඹොමුඛ කයන රදී. 
 ශ්රී රංකහ ජහතික ආයක්ක අධයඹන ආඹත්නඹ ිසි්ග 2017 ේනොළේඵර් 13 දින “ේවශ ඵ සුයකිමුඛ”  ඹන 
භළේඹ්ග ි ආත් කච්ඡහක් ඳළළත්වීඹ. අධයත්න ්ග.ේසඳදන භහධය්ග හි බහහ ප්රුණණ ේනොකශ පිරිස හි 

ේනොළරකිිබභත් බහහ ඳරිවයණඹ ේවේතුේ්ග ඳරිවහ.ඹට ඳත් ඇති සිංවර ඵේහි ප්රිනතිඹ 

ුණණහත්භකබහඹ වහ අනහගත් ඳළළත්භ ත්වවුරු කයන අයමුඛණි්ග ේභභ ි ආත් හකච්ඡහ ංිධහනඹ ිඹ. 

ේභභ ි ආත් හකච්ඡහ වහ  සිංවර බහහ පිිබඵ ිේලේඥ දළනුභ හිත් ි ආතු්ග ඇතුු  ප්රවීණඹ්ගේ  
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ව සිංවර බහහ රැකගළල භට ේේවේන ේවශ ඵට හිත්ළති වෘදඹ්ගේ  වබහගීත්ඹ රළණිණි. ේභහිදී 

එශළඹුණු .ර්දලඹ්ග ඇතුශත් ිසත්යහත්භක හර්ත්හ අතිගරු ජනහධිඳති මභතෙඳහර සිරිේේන භළතිතුභහ 

ේත් රඵහදීභට ආඹත්නඹ කටයුතු කයන රදි. 
 

 මශජන ේධ න  

 ඳශමුඛ භවජන ේ ආලනඹ, 2017 ේඳඵයහරි භ 15 න දින ආචහර්ඹ තුේය  නගහ ඕ (Dr. Satoru Nagao ) 

Gakushin University, Japan ිසි්ග „„ේනසන ඇභරිකහ එකත් ජනඳද- චීන ඵර තුරනඹ වහ ජඳහන - 

ඉ්ගදිඹහ - ල ර රංකහ වේඹ ගීත්හ භූිනකහ„„ ඹන ේත්භහ ඹටේත් INSSSL ල රණහගහයහේයදී ඳෆළත්වීඹ. 

ේභහිදී ආචහර්ඹ නගහ ඕ ිසි්ග, සුපිරි ඵරතු්ගේ  වහ කරහ ඹ ඵරතු්ගේ  දකුණු ආසිඹහ වහ ආසිඹහ 

ඳළසිෆික් කරහඳඹ්ගහි උඳහඹ භහර් වක වළසිරීභ පිිබඵ අදවස ඳශ කේශේඹ. ේභභ අධයඹනඹ ජහත්ය්ගත්ය 

ඵත්හ පිිබඵ අධයඹනඹ්ගහී ඩහත් ළදගත් අධයඹන ඳ රේ ආලඹ්ගේග්ග එකක් ්ගේ්ග, දකුණු චීන මුඛහුද 

වහ එහි උඳහඹ භහර් වක ළදගත්කභ ේකේයහි අධහනඹ ේඹොමුඛ කිරීභ .හඹ. 

 INSSSL ේදන භවජන ේ ආලනඹ, 2017 භහර්තු භ 24 න දින „„ත් රසත්හදේය කහ්ගත්හේ  - Women in 

Terorism)”ඹන ේත්භහ ඹටේත් ඳළළත්වීඹ. ේභභ ේ ආලනඹ, ආයක්හ වහ ංකීර්ණ වදිසි ත්ත්ත්ඹ්ග 

පිිබඵ ඳ රවීණඹකු න ිනේේ ඵකක්ස (Michelle Brooks) භවත්ිනඹ ිසි්ග ඉදිරිඳත් කයන රදී. ේභහිදී ල ර 

රංකහ තුශ කහ්ගත්හ්ගට ඩහ භළදේඳයදිග වහ ඵටහිය යටර කහ්ගත්හ්ග රැඩිකලීකයණඹ වහ ඩහත් 

ේඹොමුඛවී ඇති ඵ, ඵකක්ස භවත්ිනඹ ිසි්ග සිදුකශ ඳර්ේයණඹ්ග ඇසුරි්ග ේඳ්ගහදු.. එඹ ඩහත් 

වහ.කය ිඹ වළකි ආකහයඹ්ගද ඇඹ ළඩි දුයටත් ඉසභතු කශහඹ. ඇඹ ේඹ ජනහ කයන ඳරිදි ලිඵයේ 

භහජඹක් න ත්යභට කහ්ගත්හ්ග රැඩිකලීකයණඹ වහ ේඹොමුඛන අසථහ අභ නු ඇත්. 

 ේේජර් ජනයහේ (ිල රහිනක දීඳ්ගකර් ඵළනර්ජි Major General ( Rtd. ) Dipankar Banerjee ිසි්ග ඉදිරිඳත් 

කයන රද ේත්න භවජන ේ ආලනඹ „„ජහතික ආයක්හ : ේනසන කහරඹ්ග වහ ත්ත්ත්ඹ්ග„„ ඹන 

ේත්භහ ඹටේත් 2017 අේේ රේ භ 05 න දින ඳත්නු රළීයඹ. ේභභ ේ ආලේයදී මූලික ලේඹ්ග අධහනඹ 

ේඹොමුඛ කයන ර ආේ ආ, ේභභ යුගේය න ආයක්ක අභිේඹ ගඹ්ග භඟ කටයුතු කිරීභ . ේභහිදී ආයහධිත් 

ේ ආලකඹහ ව්ග කශ ආකහයඹට, ල ර රංකහ දඳත් යහජයඹක් ේර එඹ ටහ ඇති මුඛහුදු භ් ්ග ආයක්හ 

ඳළතිඹත්, ේනන ේග ලීඹ ඳරියඹ තුශ ේග ලීඹ ගළටුේ භ් ්ග ආයක්හවීභට ේනොවළකි නු ඇත්. 

 2017 භළ  භ 05 න දින ඳත්න රද වත්යන භවජන ේ ආලනඹ, ල ර රංකහේසඳ හේඳ රදහ ක ට්ග 

කරහ ඳ රර්ධනඹ කිරීේේ වහ ආයක්හ කිරීේේ ළදගත්කභ පිිබඵ භවජනත්හ දළනුත් කිරීේේ අයමුඛණි්ග 

ඳළළත්වීඹ. අංගේේඳොය ඹනු ල ර රංකහ - සිංවර ඉඳළයණි ට්ග කරහ . එඹ ආත්භහඅයක්හ ට්ග ක රභ, 

ක රඩහ, යහඹහභ වහ බහනහ ඹනහදී අංග කිහිඳඹකි්ග භ්ගිත්ඹ. ේභභ ේ ආලනඹ කඩුේර, ේකොයේත්ොට, 

යණිර කරහඹත්නහධිඳති, අචහර්ඹ අජ්ගත් භව්ගත්යහච්චි ිසි්ග ේභේවඹනු රළීයඹ. 

 භෆත්ක ඳළළති ඳසන භවජන ේ ආලනඹ, „„ේනසන ේ ආලුණණික ත්ත්ත්ඹ්ග තුශ භහන ආයක්හ ල ර 

රංකහේසඳ වහ දකුණු ආසිඹහේසඳ ඵරඳෆභට ඳ රතිචහය දළක්වීභ„„ ඹන ේත්භහ ඹටේත් 2017 ජල  භ 14 න 

දින, අේන කහ අේේයත්න ේභනිඹේ  ආයහධිත් ේ ආලනේඹ්ග ඳත්නූ රළීයඹ. ආයහධිත් ේ ආලනඹ 

ඳළළත්ව අේන කහ අේේයත්න ේභනිඹ, ඳරිය හිත්කහීම යහඹකඹකු ව ත්රුණ උඳේ ආලකඹකු න 

අත්ය, තියහය ංර්ධනඹ පිිබඵ උන්ගදු න කකයකහිඹකි. ේභහිදී ේ ආලුණණික ිඳර්ඹහ වහ එභ් ්ග 

ඇතින ේග ලීඹ ඵරඳෆේ ව එභ ඵරඳෆේ අභකය ගළල ේේ ක රභ පිිබඵ අධහනඹ ේඹොමුඛ කයන රදී. 

ේ ආලුණණික ිඳර්ඹහ සබහික ිඳත් වහ ේවේතුන අත්ය, එ ්ග ඇතින භහජ වහ ආර්කයක 

ගභයත්හඹ්ග ගළටුේ රට භගඳහදනු ඇත්. එභ ගළටුේ භහන ආයක්ක ඳළතිකඩකි්ග ගේසඳණඹ කිරීභ 

ේභහිදී සිදුිඹ. 

 ඹන භවජන ේ ආලනඹ “4 න ්ගනහව ්ගන ආධ ඵරකහඹ ේනොකිඹ ව කත්හ ඹන කෘතිඹ පිිබඵ එහි 

කතුයඹහ ව ිශ්රහිනක බ්රිේ ඩිඹර් ශ්රී මුඛද්ගනහඹක භවත්හ ිසි්ග ඳත්නු රළීයඹ. ේභභ ේ ආලනඹ ඳදනේ 

වේය ඔහු ිසි්ග යචිත් කෘතිඹ තුශ පිිබිමඹු ේකේයන කතුයඹහේ  සඹං අත්දළකීේ පිිබඵද ියණඹක 

ේඹදීභඹ. ේභභ කෘතිඹට ඳහදක ව ප්රසතුත්ඹ වේය බ්රිේ ඩිඹර් මුඛද්ගනහඹක ිසි්ග ශ්රී රංකහ යුධ වමුඛදහට යුධ 

ටළංකි (්ගනහව ්ගන ආධ ඵරකහඹට) වදු්ගහ දී ශ්රී රංකහේසඳ යුධ වමුඛදහ ේ ආලේය සමරීත්ඹ වහ 

ේබෞිනක අ ්ඩඩත්හඹ සුරැකීභ ේනුේ්ග නවීකයණඹ කිරීභ පිිබඵද . 

 ඹන භවජන ේ ආලනඹ " ේච්ග- ේරො උභ ට්ග භූිනඹ (Siachen – The World‟s Highest 

Battlefield)"  ඹන ේත්භහ ඹටේත් 2017 ළේත්ළේඵර් 12 න දින ඳහකිසථහනේය .ේඹ ජය 

භවේකොභහරිස ජහ්ගඵහස  හ්ග (Mr. Janbaz Khan, the Deputy High Commissioner of Pakistan) ව 
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Pakistan Defence Attache Colonel Sajjad Ali ඹ්ගන්ගේ  ආයහධිත් ේ ආලනේඹ්ග ආයක්ක 

අභහත්යහංලේය දී ඳත්න රදී.  

 ේඩ්ගසිේ ේකොේඵෆකඩු හර්කාක අනුසභයණ භවජන ේ ආලනඹ ”ේඩ්ගසිේ ේකොේඵෆකඩු චරිත්ේඹහි 

භකහලීන අදහශත්ඹ” ඹන ේත්භහ ඹටේත් 2017 ේදළේඵර් 08 දින ශ්රී රංකහ යුද වමුඛදහේසඳ හිටපු යුද 

වමුඛදහඳති ජනයහේ ජී.එච්. ද සිේහ ේ  ආයහධිත් ේ ආලනේඹ්ග INSSSL ශ්රණහගහයේය දී ඳත්න රදී. 

එහිදී ලුතින්ග ජනයහේ ේඩ්ගසිේ ේකොේඵෆකඩුේ  වමුඛදහ ජීිත්ඹ තුශ ඳළති ඔහුේ  කෆ ේඳේනන 

අසථහ්ග, ජහතිඹ ේනුේ්ග සිදුකයනු රළණි ේභේවඹඹ්ග, යුද භූිනේය දී අන්ත් ේ්ගඳතිේඹකු ේේභ ඉ්ග 

පිටත් ේකොේඵෆකඩු භවත්හ තුශ තිණි භනුයත්ඹ, හධහයණත්ඹ වහ අංකබහඹ ඹනහදීඹ ඇතුශත් 

ිසත්යහත්භක ේ ආලනඹක් ඳත්න රදී. 

 ප රකළන 

 INSSSL ආරක්ක කළයයතුමමය ප රකළන  

INSSSL ආයක්ක කහර්තුභඹ ඳ රකහලනඹ, ෆභ භහ 3කට යක් අධයඹන ආඹත්න ිසි්ග සිදු කයන රද ිිධ ව 

ළඩටව්ග ව ක රඹහකහයකේ පිිබඵ ේත්ොයතුරු ඉදිරිඳත් කයන පුත් ඟයහකි. ේභහි අ්ගත්ර්ගත්ඹ, INSSSL 

ආඹත්නඹ ිසි්ග ඳත්නු රළබූ ළඩටව්ග ක රඹහකහයකේ භෆත්කහලීන ඳ රකහලන වහ අධ් ඹක්ක ජනයහේතුභහ 

ව ේේක භ්ඩඩරඹ ිසි්ග වබහගී ව ජහත්ය්ගත්ය ේභ්ගත් රණ ආදිේඹ්ග භ්ගිත් ේසඳ. ේභභ ලහුු  ඟයහ 

ේ ආශීඹ වහ ජහත්ය්ගත්ය ලහසත් රඥ ්ග, ණි ආධිභතු්ග, ඳර්ේයණ ආඹත්න, යහජය ආඹත්න වහ ේනත් උන්ගදුක් 

දක්න පිරිස අත්ය ේඵදහවරි . 

 INSSSL ආරක්ක වමළේෝචනය 2017 

INSSSL ආයක්ක භහේර චනඹ 2017 ආයක්ක අධයඹනඹ්ග වහ ඳර්ේයණ ේසඳදිකහක් ළකසීේේත්, 

ජහතික කරහ ඹ ජහත්ය්ගත්ය ආයක්හ ව භූ ේ ආලඳහරනඹ පිිබඵ අේඵ ධඹ ළඩිදියුණු කිරීේේත් 

ඉරක්කේඹ්ග යුතු ඳ රකහලඹට ඳත් ිඹ. ේභභ භහේර චනඹ භ් ්ග ඳ රකහලඹට ඳත්ව ලිපි ජහතික, කරහ ඹ ව 

ජහත්ය්ගත්ය ආයක්ක ්ගදර්බඹ්ග හි භෆත්කහලීන ංසි ආධී්ග පිිබඵ ි ආතු්ග ිසි්ග යචනහ කයන රද ලිපි 

ේඳරක් ේර වුනනහගත් වළකි ්ගේ්ගඹ. එභ ලිපි ේඳර ඉ්ගදීඹ වමුඛදහ කරහඳේය කරහ ඹ භවහ ඵරතු්ග, 

ඇෂසග.සථහනේය ේනොනතින ගළටුභ, ගළටුභ පිිබඵ නයහඹඹ්ග වහ ල ර රංකහේසඳ ්ගදර්බඹ තුශ එහි 

අදහශත්ඹ, ගේෂස කරහඳේය ආයක්හ, න ේර ක ඳර්ඹහඹ තුශ ඉ්ගදිඹහ, ත්හ හ්ග මුඛද්ර ්ගධිඹ තුශ 

ආයක්හ වහ ඵරතුරන දෘසටී්ග, කරහඳඹ තුශ ුණ්ග ඵරේය දළක්භ, ඉ්ගදිඹහනු හගය කරහඳඹ තුශ චීන - ල ර 

රංකහ ඵත්හ වහ ල ර රංකහ ේඵ්ගධ කළයිබ භර්ධන උඳහඹ භහර් වක ළරසුේ ඹනහදී ිිධ භහත්ෘකහ ඔසේේ 

ලිඹළවී ඇත්. ේඵොේව  ේත්ොයතුරු ලි්ග ේඳොේවොත් ේභභ ලිපි ේඳර අධයඹනඹ ආයක්ක වහ උඳඹ භහර් වක 

අධයඹනේය .යත්්ගනහව වහ ඒ ේඵ්ගධ උන්ගද්ග ඇති අඹේ  අේඵ ධය වහ උඳේඹ ගී නු ඇත්. 

 වශේයෝගිත්ළ ජළ 

 COSATT කරහ ඹ මුඛු  „„දකුණු ආසිඹහ තුශ ත් රසත්හදඹ ළරළක්වීභ ව ඳ රච්ඩඩකහරි අ්ගත්හදඹ පිටු 

දළකීභ„„ ඹන ේත්භහ ඹටේත්, දකුණු ආසිඹහනු අධයඹන භධයසථහනඹ ( Centre for South Asian Studies 

- CSAS ) වහ INSSSL වේඹ ගීත්හේඹ්ග Konrad Adenauer Stiftung ( KAS ) භග එක් 2017 

අේේ රේ 03 වහ 04 ේදදින ේකොශමදී ඳළළත්වීඹ. ේභභ මුඛු  දකුණු ආසිඹහ තුශ හමුඛහික ආයක්හ 

පිිබඵ හකච්ඡහ කිරීභ වහ ඳ රර්ධනඹ කිරීභ වහ ඉවශ ේඳේේ ණි ආධිභතු්ග එක්කර අසථහක් ිඹ. 

 INSSSL ,ආසිඹහතික උඳහඹ භහර් වක අධයඹන ේක්්ගද්රඹ භග අේඵ ධත්හ  විසුභකට අත්්ග ත්ඵන රදී.  

 ශ්රී රංකහ ජහතික ආයක්ක අධයන ආඹත්නඹ INSSSL& නළේගනහිය ආසිඹහතික උඳහඹ භහර් වක අධයඹන 

ේක්්ගද්රඹ (The Near East South Asian-NESA) වහ එක් 2017 ළේත්ළේඵර් 06 ව 07 ේදදින ඳශමුඛ 

මූේර ඳහ ක ංදඹ ඳත්න රදී. ප්රච්ඩඩකහරී අ්ගත්හදේඹ්ග භතුව අභිේඹ ග ජඹග.ින්ග දකුණු 

ආසිඹහතික යටර ලහසතඥ ්ග ිසි්ග ලහසතෙඹ ලිපි ඉදිරිඳත් කයන රදී. කරහඳඹට ආේසඳණික ව අභිේඹ ග 

පිිබඵ හකච්ඡහ කිරීභ වහ ේභභ මූේර ඳහ ක ංදඹ අතිිලහර ළදගත්කභකි්ග යුතු ිඹ. ේභභ 

ංදේය දී INSSSL අධයක්ක ජනයහේ අංග අේේුණණේේකය භවත්හ ව NESA හි  ඨහධිඳති ආචහර්ඹ 

ේයොජර් කළ්ගගස (Dr. Roger Kangas) භවත්හ ිසි්ග දකුණු ආසිඹහනු කරහඳේය භහන සුරැකීේේ ප්රතිඳත්ති 

ළඩිදියුණු කිරීභ පිිබඵ අදවස ඉදිරිඳත් කයන රදි. ේභභ ංහදඹ වහ වමුඛදහ .රධහරී්ග, යහජය 

ත්හ්ගතෘක ්ග, ිලසිදයහර ි ආතු්ග ඇතුලු අමුඛත්ත්්ග රැක් වබහගී ිඹ. 
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 INSSSL හි අධයක් ජනයහේතුභහ 2017 ේඳඵයහරි භ 13 න දින Leela Palace න දිේලිේයදී ORF 

ඳර්ේයණ ආඹත්නඹ ංිධහනඹ කර Indo - Pacific Region : Converging India - Japan Interest  ඉ්ගදු 

ජඳ්ග උන්ගද්ග පිිබඵ ංහදේයදී ඉ්ගදු ඳළසිෆික් කරහඳේය භූ උඳහඹභහර්ගීකත්ඹ ඹන භළේඹ්ග ලිපිඹක් 

ඉදිරිඳත් කේශේඹ.  

 ත්ද INSSSL හි අධයක් ජනයහේතුභහ, COSATT ආඹත්නඹ ිසි්ග ේ්ගඳහරේයදී 2017 ේඳඵයහරි භ 

27 ංිධහනඹ කයන රද ේභ්ගත් රණේයදී „„දකුණු ආසිඹහ තුශ ත්රුණ රැඩිකලීකයණඹ පිටුදළකීභ : ල ර 

රංකහේසඳ දෘසඨිඹ„„ ඹන භළේඹ්ග ආයේබක ේ ආලකඹකු ේර ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් කේශේඹ.  

 INSSSL ඳර්ේයණ ිලසේේලක යනුක් ේභ්ගඩිස, 2017 භහර්තු 1 සිට 13 දක්හ ීයජිං හි ඳළළති හභඹ වහ 

.යහයුධකයණඹ වහ ව භවජන චීන ංගභඹ ිසි්ග ංිධහනඹ කයන රද හුභහරු ළඩටවනකට 

වබහ ව ිඹ. ඔහු එහිදී „„ට්ග ේනොකය්ගන, නමුඛත් අේඳ්ග ඉේගන ග්ගන„„ ඹන නින්ග ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් 

කේශේඹ.  

 INSSSL අධයක්ක ජනයහේතුභහ 2017 ජ. භ 2 - 4 ඹන දින ර උඳහඹ භහර් වක අධයඹනඹ පිිබඵද 

ජහත්ය්ගත්ය ආඹත්නඹ ( The International Institute for Strategic Studies [ IISS] ) ිසි්ග ංිධහනඹ 

කයන රද Shangri - La ංහදඹ වහ වබහගී ිඹ. 

 INSSSL අධයක්ක ජනයහේ අංග අේේුණණේේකය භවත්හ Daniel. K. Inoye ආසිඹහ ඳළසිෆික් 

ංිධහනේඹ්ග පිරිනභන ඉවශභ ආයක්ක ඳහඨභහරහ න අ්ගත්ර්ජහතික ආයක්ක වේඹ  වත්හ 

ඳහඨභහරහ 2017 භළ  භහේයදී හර්ථක .භ කයන රදී. වහ  හි ඳළති ේභභ ඳහඨභහරහ වහ කරහඳ 

29කි්ග ේජයසඨ නහඹක ්ග 32ක් වහ කරහ ඹ ංිධහන ේදකකි්ග .ේඹ ජිත් ්ග වබහගී ිඹ. 

 ඔක්සෂර්ඩ් යිඹ ිසි්ග ංිධහනඹ කයන “Transformational Leadership : Leadership at the Edge” 

ඹන අධයහඳ.ක ේභොඩියුරඹ ේනුේ්ග ේත්රී ඳත්ව INSSSL අධයක් ජනයහේ අංග අේේුණණේේකය 

ේභභ ේභොඩියුරඹ හර්ථක ේර අ්ග කේශේඹ. ේභභ  ේර් ේභභ ේභොඩියුරඹ වහ ේර ක ආර්කයක 

ළසිේය ත්රුණ ේග ලීඹ නහඹක නහ කහ්ග 42ක් වබහගී ිඹ. ඔක්සෂර්ඩ් යිේය ත්ත් ේඵොේව  

ි ආතු්ග භඟ ළරරි ේකරර් (Valerie Keller) ිසි්ග ේභඹ ේභේවඹන රදී. ේභභ අධයහඳ.ක 

ේභොඩියුරඹ ේර ක ආර්කයක ළසිේය ත්රුණ ේග ලීඹ නහඹකඹ්ග ේනුේ්ග ිේලේේඹ්ගභ .ර්භහණඹ කය 

ඇත්ේත් ේග ලීඹ අභිේඹ ග ජඹගළල භ වහ ඔවු්ගේ  උඳරිභ ිබත්හ ලක්තිඹට ශගහ වීභටඹ. 

 අධයක්ක (්ග.ේසඳදන වහ ප්රකහලන) ගඹහතෙ ද ේො හ නහනහඹක්කහය භවත්ිනඹ අේග සතු 21 ළ.දහ 

සිංගේපූරුේසඳ “හර්ක් ක්රිඹහලිඹ නළත් ඳළනගළ්ගවීභ (Re-energizing the SAARC) ඹන ේත්භහ ඹටේත් 

ඳළති COSATT කරහ ඹ මුඛු ට වබහගී ිඹ. ේභභ මුඛු  Konrad Adenauer Stiflung (KAS)  ව 

The Institute of South Asian  Studies ඹන ආඹත්නඹ්ග ිසි්ග සිංගේපූරුේසඳ ජහතික ිලසිදයහරේඹහි දී 

(National University of Singapore) ංිධහනඹ කයන රදී. ේභභ මුඛු  වහ දකුණු ආසිඹහනු 

ඳර්ේයණ භධයසථහනඹ්ග වහ ආඹත්න ආඹත්නඹ්ග යහශිඹක් වබහගී ව අත්ය දකුණු ආසිඹහේහි 

ර්ත්භහන උඳහඹ භහර් වක ඳරියඹ ව හර්ක් ංිධහනේය භූිනකහ පිිබඵද අධහනඹ ේඹොමුඛ කයින්ග 

“දකුණ ආසිඹහ ඒකහඵ ආධ ඉදිරිඹට ගභ්ග කය්ගේ්ගද ඹන ේත්භහ පිිබඵද ළඩිදුයටත් හකච්ඡහ ේකරිණි. 

 එංගර්ගත්ේය ේක්ේබ්රිේ යිේය ේජයසඨ ිලස ිදයහරඹ ිසි්ග 35 ළ. ජහත්යහ්ගත්ය ආර්කයක ිදයහ 

මුඛු  2017 ළේත්ළේඵර් භ 3 ළ.දහ සිට 10 ළ.දහ දක්හ ඳත්්ගනට ේඹදුණි. INSSSL අධයක් 

ජනයහේ අංග අේේුණණේේකය භවත්හ ේභභ මුඛු  දවහ වබහගී ව අත්ය “නවීණ ේර කඹ තුශ අඳයහධ 

ළරළක්වීභ ව ඳහරනඹ කිරීභ - කහේ  ගකීභක්ද වහ ඔවු්ග ඒ ේනුේ්ග ේඳල  සිටිත්ද? ඹන ේත්භහ 

හකච්ඡහට ඵදු්ග ිඹ. අධයක් ජනයහේ තුභ්ග ේභහිදී ඉදිරිඳත් කශ ලිපිඹ “ආර්කයක අඳයහධ : ශ්රී රහංකික 

දර්ලනඹ ඹන ේත්භහ භත් ඳදනේ ිඹ. 

 2017 ඔක්ේත් ේඵර් 24 දින INSSSL ආඹත්නේය දී Geneva Centre for Security Policy (GCSP)හි 

.ේඹ ජිත් ්ග පිරික් වහ ශ්රී රංකහ ජහතික ආයක්ක අධයන ආඹත්නේය අධයක්ක ජනයහේ අංග 

අේේුණණේේකය භවත්හ භඟ .ර වමුඛක් සිදුිඹ.  

 INSSSL අධයක්ක ජනයහේ අංග අේේුණණේේකය භවත්හ ිසි්ග ”භූ ේ ආලඳහරනඹ ව ආයක්හ පිිබඵ 

දකුණු ආසිඹහේසඳ දළක්භ” ඹන ේත්භහ ඹටේත් ේ ආලනඹක් 2017 ේනොළේඵර් 20 දින ජහතික ප්රතිඳත්ති 

පිිබඵ ලී ක්හ්ග ය ඳහර, ජහත්ය්ගත්ය ිලසිදයහරඹ සිංගේපුරු හිදී ඳත්න රදී. 

 ජහත්ය්ගත්ය ආයක්ක ඳේර්ේයණ අංලේය (NSRD) හි .ේඹ ජය බහඳති ව අධයක්ක ආචහර්ඹ ජළක් 

රිලී (Dr. Jack Riley) 2017 ේනොළේඵර් 16 දින ශ්රී රංකහ ජහතික ආයක්ක අධයන ආඹත්නේය ංචහයඹක 
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ේඹදුණි. එභ අසථහේසඳ දී INSSSL අධයක්ක ජනයහේ අංග අේේුණණේේකය භවත්හ එතුභ්ග ේත් අඳ 

ආඹත්නේය Defence Review 2017 පිරිනභන රදී. 

 පයයේලන 

 ත්නි පුධ ග පයයේලන 

 ප්රිඹංකහ මුඛණසිංව (ඳර්ේයණ ිලසේේක) - ර්ත්භහන ශ්රී රහංකික ආයක්ක ප්රතිඳත්ති ව බහිත්ඹ්ග 

වහ ිේසඳචනහත්භක භහන ආයක්හ ඳදනේ කයගත් ප්රතිඳත්තිඹක් (ඳර්ේයණ භේටේභහි ඳතී) 

 ිභූහ භදනහඹක (ඳර්ේයණ වකහය) ශ්රී රංකහේසඳ කසථහන (ඳර්ේයණ භේටේභහි ඳතී) 

 දේහරි යණසිංව - (ඳර්ේයණ වකහය) ශ්රී රංකහ තුශ .ේ ආර්කයකඹ (Blue Economy) ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ. (ඳර්ේයණ භේටේභහි ඳතී) 

 ග.දු වීයසිංව - (ඳර්ේයණ වකහය) - ශ්රී රංකහ වහ දකුණු ආසිඹහ තුශ ේ ආලුණණික ිඳර්ඹහ ව 

ඉ්ග ඇතින ඵරඳෆේ(ඳර්ේයණ භේටේභහි ඳතී) 

 ගඹ්ගත් ික්රභයත්න - (හිටපු ඳර්ේයණ පුහුණු) - ංක්රහ්ගතික යුක්තිඹ (Transitional Justice) 

හක්හත් කයගළල ේභහිරහ භවජන ගකීභ(ඳර්ේයණඹ අ්ග) 

 ලි. ද සිේහ - (හිටපු ඳර්ේයණ පුහුණු) - ඉ්ගදිඹහනු ේර ක ආර්කයකඹ ේනස ව ආකහයඹ ව 

ේර ක ේ ආලඳහරනඹට ව ඵරඳෆභ(ඳර්ේයණඹ අ්ග) 
 

 ඒකළබධ න පයයේලන 

 ප්රිඹංකහ මුඛණසිංව (ඳර්ේයණ ිලසේේක) ව ග.දු වීයසිංව (ඳර්ේයණ වහඹක) ුණ්ග වමුඛදහේසඳ 

ේභ්ගතණඹ ේනුේ්ග ඉදිරිඳත් කශ ඳර්ේයණඹ : අභහනුඳහතික ුණ්ග ං්හිනක ත්ර්ජන වමුඛේසඳ 

 ඵර් අකහලේය ණි ආධි ේත්ොයතුරු රැසකිරීේේ භූිනකහ (Role of Cyber Espionage as an 

Asymmetric Threat in Air Power) (ඳර්ේයණය අ්ග) 

 කර්භහ්ගඩර් කතෘආයච්චි, ි්ග  කර්භහ්ගඩර් ය්ගයජීන ව ේේජර් ප්රිඹදර්ලන ද සිේහ : ඳලසචහත් යුද 

්ගදර්බඹ තුශ ශ්රී රංකහ වමුඛදහ්ගහී භූිනකහ : ්ග්ගදනහත්භක ිලසේේණඹ (ඳර්ේයණ 

භේටේභහි ඳතී) 

 ප්රිඹංකහ මුඛණසිංව (ඳර්ේයණ ිලසේේක) ව ආසිරි ප්රනහ්ගදු (ඳර්ේයණ පුහුණු) : තෙකුණහභර යහඹ 

වහ ඒ ආශ්රිත් ඵරලක්ති ඹටිත්ර ඳවසුකේහි ිේ ආශීඹ ආේඹ ජන කශභණහකයණඹ කිරීේේ අසථහ්ග 

වහ අභිේඹ ග (ඳර්ේයණ භේටේභහි ඳතී) 

 ග.දු වීයසිංව(ඳර්ේයණ වකහය), ිභූහ භදනහඹක (ඳර්ේයණ වකහය) ව ලක්ති ශ්රී ේ ආපුය 

(ඳර්ේයණ පුහුණු) ඳලසචහත් යුධ ආයක්හ .යණඹ කිරීභ : පුනරුත්ථහඳනඹ, නළත් ඳදිංචි කිරීභ ව 

ිමේ ේඵ ේඵ ඉත් කිරීභ. (ඳර්ේයණ භේටේභහි ඳතී) 

18.3 අනළගත් අේේක්ළ 

කහර්ඹඹ ය 2018 

ආරක්ක මෆදිරිය භහසික (12) 

ත්යයජනළ්තමක ිඩහේේන  භහසික (12) 

මශජන ේධ න කහර්තුකට 2 ඵළ ව්ග  (8) 

ඒකළබධ න  ලෆඩමුළු / වම්ම්ත්රන 3 

කළපීය වම්ම්ත්රන 3 

ජයළත්ය්ත්ර වම්ම්ත්රන 1 

ිඩධ ල්ත මණ්ඩ වළකච්ජළ 6 

ආරක්ක වමළේෝචනය 1 

ආරක්ක කළයයතුමමය රකළන කහර්තුකට 1 ඵළ ව්ග  (4) 

ලළර වඟරළල (රකළන) 2 
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19. ජළික ශියභට බකළය 

19.1 වමළේෝචනය 

1881 ර්ේය දී ේකොශම යහජකීඹ ිදයහරේය එකට ිදුවේඳති සිටි ේජෝ් බී කේ නභළති

ිදුවේඳතිතුභ්ගේ “වරඹ කිරීම තුමගැ් ිඩනය ලයයනනය”ඹනංකේඳඹභත්කුඩහ ක්ඩඩහඹභකි්ග ආයේබ

කයනරදශියබටඵරකහඹය107ක්පුයහිිධේනසකේරටබහජනඹේින්ග1988අේප්රේේ භ29

න දිනජළික ශියබට බකළයනින්ග, 1985අංක 40 දයණින.සඵරඋඳේඹ  වත්හවහඳරිපූයකවමුඛදහ

ඳනත්ටඅනුප්රතිංිධහනඹිඹ.  

 

 

 

 

 

ේභේේ ප්රතිංිධහනඹ වශියබටඵරකහඹට,ඳසු කහලීනයුධඅංලඹටඅභත්යුණ්ග,නහිකවහේඳොලිස

ශියබටඅංලඹ්ගදඑක්ිඹ.ින.සඵරඋඳේඹ  වත්හඳනත්අනුශියබටක්ඩඩහඹභකටඵළීමකවුරුගත්ිභට

අලය ඹස සීභහ අවු. 16-20 ත් අත්ය ඳයහඹ වුද ශියබට ේඳයදිග අඳයදිග තර්ඹ හදන අංලර

අලයත්හඹ ඳරිදිඹසඳයහඹ14-20ේරංේල ධනඹිඹ. 

ප්රධහන ඳහළේවහ ඳභණක්රඵහදීතිබූ ශියබටක්ඩඩහඹේ පිහිටුවීේේ අනුභළතිඹ 2015 ර්ේඹ්ග ඳසු

ත්දුයටත්යහේත් කිරීේේඅලයත්හඹ භත්ත්භ්ගයජඹපිඹයරැක්භග්ගනහරදඅත්යජහතිකශියබට 

ඵරකහඹආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹ ඹටත්ටඇතුශත් කයන රදී. එේේආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹට 

ඇතුශත්වශියබටඵරකහේයකටයුතුඩහත්පරදහයී දළක්භක්වහේභේවඹවීභටඅධයක්ේරේේජර්

ේජනයේඒේක් ික්රභසිංව යඑස තුභ්ග,2016ේර්දීඳත්කයනරදී. 

ශ්රී රංකහේසඳ ෆභ ඳශහත්ක්භආයණඹ න ඳරිදි දි න පුයහ ජහතික ශියබට ඵරකහේය ඵරඇණි 38ක්

සථහපිත්කයඇත්.හර්කාකශියබටඵහරක/ඵහලිකහ ්ඩඩ3,133 ක්පුහුණුවීේකටයුතුසිදුකයනුරළේේ.ඒ

වයවහහර්කාකශියබට ්ග78,325 ක්ශියබටඵරකහේය.රධහරී්ගභ් ්ගපුහුණුරඵ . 

ජළික ශියබට බකළේල කෆක්ම ල්ේ් ඳළිනේණන ෆභ අභිේඹ ගඹකටභ ඉත්හ ේවොඳි්ග මුඛහුණ දිඹ වළකි 

ක්රිඹහශීලී, ිනඹගරුක ඵි්ග යුතු ිශිසඨ නහඹකත් ුණණහංග ලි්ග ේවිම ත්රුණ ඳයපුයක් ිමහි කිරීභ .   

ජහතික ශියබට ඵරකහේය අයමුඛණු ඳවත් ඳරිදි ේසඳ.  

 නහඹකත්ඹ,.ර්භහණශීලීත්ඹවහහමූහිකක්රිඹහකහයකේවහමධර්ඹභත්කිරීභ. 

 ත්හරුණයේයප්රතිරඳඹර්ධනඹකිරීභ. 

 අනහගත්නහඹකත්ඹවහහමූහිකක්රඹහකහයකේරමූලිකසි ආධහ්ගත්ඹවහපු ආගරඹ්ගඅත්යඅේනකුත්

කුරත්හර්ධනඹකිරීභ. 

 ත්හරුණයවටප්රජහේේහ්ගවහගකීේ දළරීේේවළකිඹහර්ධනඹකිරීේභහිළදගත්කභපිිබඵභනහ

අේඵ ධඹක්රඵහදීභ. 

 ලහරීරික,භහනසිකවහහභහජයීඹලේඹ්ගර්ධනඹවීභටඅසථහරඵහදීභ. 

 තියහය ංර්ධන අයමුඛණු හක්හත් කය ගළල භ. 

ශියබට ඵරකහඹ තුිබ්ග පුහුණු රඵහ භහජගත්න දරු්ග තුශ ේගොඩනළංේන භනහ ශික්ණඹ වහ

නහඹකත්ේය අගඹ ේවොඳි්ග ද්ගනහ,ත්භශභහකහරේයශියබටේඹකු ේර ක්රිඹහකශ අතිගරු ජනහධිඳති

මභතෙඳහරසිරිේේනභළතිතුභ්ගවහගරුඅ්හභහත්ය ය.ේික්රභසිංව භළතිතුභ්ග,ආයක්කයහජය අභහත්යය
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ගරුරු්ගිජඹර්ධනභළතිතුභ්ගටශියබට ඵරකහේයකටයුතුඩහත්පුු ේකිරීභටරඵහදු්ගඋඳේදසඅනු

2017යඵරකහඹටඉත්හභත්කහර්ඹඵහුරයක්ිඹ. 

2016 ේර්දී එේත්ක් ය 36 ක් පුයහ අත්වළය දභහ තිබූ ක.සට ශියබට අංලඹ නළත් ආයේබ කිරීභට අලය 

ඳශමුඛ පිඹය ේර තෘකුණහභරඹ ව ේභොණයහගර දිසතෘක්කර .ඹහභක යහඳෘතිඹක් ේර අයමන රදී. එභ 

යහඳෘතිඹ අහනේය ය්ගටළේේ පුහුණු භධයසථහනඹ ේත් ශියබට ඵහරක  ්ඩඩ 08ක් ද, ඵහලිකහ  ්ඩඩ 

08ක් ද වබහගී ව අත්ය ප්රධහන ආයහධිත් අමුඛත්ත්හ ේර ේේ පිිබඵ දළඩි උන්ගදුක් දක්න රද ආයක්ක 

යහජය අභහත්ය රු්ග ිජඹර්ධන භළතිතුභ්ග වබහගී ිඹ.  

ේේඅනු2017ර්ේයදීජහතිකශීයබටඵරකහඹේත්ප්රධහන ලේඹ්ග ඳළරුණුමූලිකඉරක්කඹ්ග03ක්

ිඹ. 

 දි නපුයහකණිසට ශියබටඅංලඹආයේබකයප්රචලිත්කිරීභ. 

 කවුරුගත්පුහුණුරඵන ශියබට ්ගං යහ 27,000සිට40,000දක්හළඩිකිරීභ. 

 ෆභක.සට, ආිති කඳහරකටභ ශියබටයහඳහයඹ යහේත්කිරීේේඳදනින්ගන ශියබට ්ඩඩ

ආයේබකිරීභ. 

ඊටඅභත්යහර්කාකසිදුකයනුරඵනඳවත්ව්ගකවුරුඳත්හේගනඹනරදී. 

 ය්ගටළේේ පුහුණු භධයසථහනේය ඳළළත්ේන ඇගයීේ කවුරු 

 යුධඵහරකඇගයීේකවුරු 

 යුධඵහලිකහඇගයීේකවුරු 

 නහික,ුණ්ග,ේඳොලිස,ඵහරක/ඵහලිකහඇගයීේකවුරු 

 තුර්ඹහදනඇගයීේකවුරුේඳයදිග/අඳයදිගඵහරක/ඵහලිකහ 

 ඳහේභේටේේපුහුණුවීේකටයුතු 

 ඵරඇණිභේටේේපුහුණුවීේ 

 එක්දිනපුහුණුකවුරු 

 ේදදිනපුහුණුකවුරු 

 ඳශහත්භේටේේපුහුණුවීේ 

 එක්දිනපුහුණුකවුරු 

 ේදදිනපුහුණුකවුරු 

 නිනළරී පුහුණු කතවුරු ශළ පළඨමළළ  

 ආධු.ක.රධහරීපුහුණුඳහඨභහරහ 

 .රධහරීපුහුණුඳහඨභහරහ 

  ්ඩඩබහය.රධහරීඳහඨභහරහ 

 තුර්ඹහදන.රධහරීපුහුණුඳහඨභහරහ 

 ජළික මට්ටේම් ක්රියළකළරකම් ශළ කතවුරු 

 ේජයසඨ ශියබටඵහරකශයත්හ-වර්භ්ගේර සකුරහනකවුය 

 ේජයසඨ ශියබටඵහලිකහශයත්හ-දේො හකුරහනකවුය 

 භසත්රංකහේඳයදිගතර්ඹහදනඵහරකඇගයීේකවුය  

 භසත්රංකහේඳයදිගතර්ඹහදනඵහලිකහඇගයීේකවුය 

 භසත්රංකහඅඳයදිගතර්ඹහදනඵහරකඇගයීේකවුය 

 භසත්රංකහඅඳයදිගතර්ඹහදනඵහලිකහඇගයීේකවුය 

 ක.සඨශියබටජහතිකශයත්හකවුය 

 ජහතික.දවසදිනඋත්ේඳශඳහලිඹ 
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 ිඩේධ  වංචළර  

 ිේ ආල යටර ආයහධනහේ්ග ශියබට කවුරු වමුඛදහ උත් වහ ජනයජ දින උත් වහ

වබහගීවීභපුහුණුවීභ.පුහුණුශිේ ඹක්රභ අධයඹනඹ. 

 ිඩේ  කතවුරු 

 ශියබටඋසඳහඨභහරහ(ශියබට ේජයේකොේනො.්ගවහ) 

 ක.සටනහඹකත්ඳහඨභහරහ 

 තුර්ඹහදනේකොේනො.ඳහඨභහරහ 

 

19.2. කළයයයවළනනය 2017  

 

 ශියභට ඛණ්ඩ ලයළේිය 

 
ශීයභට ඛණ්ඩ 

ලයළේිය 

කනිහඨ ේජයහඨ එකතුමල 

2016 32 1893 1925 

2017 807 2326 3133 

 

 කතවුරු ගත් වූ ශියභට වංඛයළල    

ශියභට 

ඛණ්ඩ 

ලයළේිය 

කනිහඨ ේජයහඨ එකතුමල 

2016 400 29726 30126 

2017 7150 32640 39790 

    

 

 
 

ේභහි ඉරක්කඹ ශියබටඹ්ග 40,000 ක ප්රභහණඹක් කවුරු ගත් කිරීභ වුද, දි න පුයහ ර්ඹ භධයේය ඇද 

වළලුනු ර්හත් ඒ .හ ඇති ව ත්ද ගංතුය ත්ත්ත්ඹත් .හත් ඳහේ .හඩු රඵහ දීභ ේවේතුේ්ග කවුරු 

හය කිහිඳඹක් අරංුණ කය කේ දළීමභට සිදුවීභ වහ ර්ඹ මුඛර දී ළරසුේ කශ ඳරිදි නහික ශියබට කදවුරු 

ඳත්හ ේගන ඹහභට ේනොවළකි ව .හ එකී ප්රභහණඹ කවුරු ගත් කිරීභට ේනොවළකි ිඹ. නමුඛත් එභ ත්ත්ඹ්ග 

ඇති ේනොවුණි නේ කදවුරු ගත් න ප්රභහණඹ 40,000 ද ඉක්භහ ඹනු ඇති ඵ .ළකඹ.  
 
 
 
 
 
 

ිඩවහත්රය   ශියභටයි් වංඛයළල  

අේේක්ෂිත්  40,125 

2017.12.31 දින ලන ිඩට ඇගීමම් කතවුරු වතශළ වශභළම  වූ ශියභට 

වංඛයළල       

37,970  (95.0%)   

32 807 1893 2326 

0
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ශියභට ඛණ්ඩ 
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නල ශියභට ඛණ්ඩ ආරම්භ කිරීම 

 
ශියභට 

ඛණ්ඩ 

ලයළේිය 

කනිහඨ ේජයහඨ එකතුමල 

2016 32 195 227 

2017 807 433 1240 

 

 

කනිහඨ ශියභට පුහුණුල  2017 ලවේයය සිට ආරම්භ කිරීම 

 

 

 

 

       

 

      

        

 

 

 

 

 

 

ේේඅනු2017යඅහනනිටඳහේරශියබට ්ඩඩයහේතිඹඳවත්ඳරිදිදළක්ිඹවළකිඹ. 

     

ිඩවහත්රය කෆේඩට් කණ්ඩළයම් ගනන 

2017 ලයයය ආරම්භේලදී ඛණ්ඩ වංඛයළල    1893 

2017 ලයයේල දී ආරම්භ කෂේජයහඨ ශියභට ඛණ්ඩ වංඛයළල 433 

2017 ලයයේල දී ආරම්භ කෂ කනිහඨ ශියභට ඛණ්ඩ 

වංඛයළල 

 

807 

2017 ර්ඹඅහනේයදීඳතිනමුඛු ශියබට ්ඩඩ
ං යහ 

3133 

 

 ජළික ශියභට බකළේල මය රගිය  
 

 

2017ර්ඹතුශරු.ිනලිඹන340.98කමුඛදරක්පුනයහර්ත්නළඹශීර්ේඹ්ගද,රු.ිනලිඹන77.8කමුඛදරක්

ප්රහ ධනලේඹ්ගදිඹදේකයඇත්.ේභභප්රතිඳහදනජහතිකශියබටඵරකහේයමූලිකඅයමුඛණනඅතිගරු

ජනහධිඳතිතුභහේ ංකේඳඹක්නදි නපුයහජහතිකඳහේ,භධය භවහිදයහරවහභවහිදයහර රන

ිඩවහත්ර  ඛණ්ඩ වංඛයළල 

අේේක්ෂිත්  679 

2017.12.31 දිනට 

වහථළළිත් කර ඇි  

807 (118.9%) 
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ශියබට ්ඩඩපිහිටුවීභවහශියබටපුහුණුවීේක්රිඹහත්භක කිරීභවහේඹොදහේගනඇත්.එේභ්ගභ,ප්රහ ධන

ිඹදභවහේ්ගකයඇතිප්රතිඳහදනේඹ්ගරු.ිනලිඹන63.4කමුඛදරක්ය්ගටළේේපුහුණුභධයසථහනේයවහ

ජහතික ශියබට ඵරකහ මූරසථහනේය .රධහරී්ගේ , ශියබටඹ්ගේ  වහ .ත්ය කහර්ඹ භ්ඩඩර

උඳේ ආලක ්ගේ නහත්ළ්ගඳවසුකේවහඹටිත්රඳවසුකේංර්ධනඹකිරීභවහශ්රීරංකහයුධවමුඛදහ

ේත් භහරු කය ඇත්. ේභභ මූරය ප්රතිඳහදන මුඛු .්ගභ උඳේඹ ගී කයග.ින්ග අදහශ ප්රේඳහදන කටයුතු

ේනුේ්ග ළඹ කය ඇති අත්ය ේභභ ඉදි කිරීේ කටයුතු 2018 ේර් මුඛේ භහ 03 තුශදී .භ කිරීභට

අේේක්කාත්ඹ. 
 

ලෆය ශීයයය 

2017 වතශළ 

ේල්කර ඇි 

රිපළකන 

(රු. මිලියන) 

2017.12.31 දිනට  ලෆයකර 

ඇි මුක 
ේලන්ත 

ිඩයකම  

(රු. මිලි.)  

% 

පුනයහර්ත්න 376.07 340.98 91.3% - 

ප්රහ ධන 94.7  77.8 77.3% රු.ින.25.0 (ඳරිපූයක ප්රතිඳහදනේර) 

රු.ින.25.0(ජනහධිඳතිඅයමුඛදේර්ග) 

එකතුමල  470.77 418.78 89.0% - 

 

ශියභට පුහුණුල වතශළ කරන ක ිඩයකම්  
 

ලෆය ශීයයය  අබදමත් රිපළකන    

රු. මි.)  

ිඩයකම කර ඇි මුක  

(රු. මි.) 

රිත්ය   (%) 

1003 කවුරුදීභනහ  22.00 21.46 97.50% 

1102 ශියබටිේ ආලංචහය  10.50 8.80 83.81% 

1203 රහකවහ.රඇුනේ  96.00 92.00 95.83% 

1204 මදයඳවසුකේ 0.50 0.32 64.00% 

1205 ේනත්ළඳයීේ  2.60 1.30 50.00% 

1401 ප්රහවන  61.64 48.15 78.11% 

1409 ේනත්ේේහ(යජකේේහ, 

නහත්ළ්ග) 

9.60 9.13 95.10% 

එකතුමල 202.84 181.16 89.31% 
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1 ජහශිඵ - ගහේර 
2 ජහශිඵ - නුය 
3 ජහශිඵ - ේකොශම 
4 ජහශිඵ - කුරුණෆගර 
5 ජහශිඵ - අනුයහධපුය 
6 ජහශිඵ - ඵදුේර 
7 ජහශිඵ - ගේඳව 
8 ජහශිඵ - යත්නපුය 
9 ජහශිඵ - කෆගේර 

10 ජහශිඵ - ත්ංගේර 
11 ජහශිඵ    - ේඳොේශෝගනරු 
12 ජහශිඵ    කු ත්ය 
13 ජහශිඵ - භහත්ේේ 
14 ජහශිඵ - කුලිඹහපිටිඹ 
15 ජහශිඵ  - ේභොනයහගර  
16 ජහශිඵ - භහත්ය 
17 ජහශිඵ - අේඳහය 
18 ජහශිඵ - නුයඑලිඹ 
19 ජහශිඵ - ඳ්ග.පිටිඹ 

20 ජහශිඵ - ඹහඳනඹ 

21 ජහශිඵ - තෘකුණහභරඹ 

22 ජහශිඵ - සඳ.ඹහ 
23 ජහශිඵ - ේංකඩගර  

24 ජහශිඵ - වේඵ්ගේත්ොට 
25 ජහශිඵ (.e) - ඹම   

26 ජහශිඵ (.e) - ඵසනහහිය  

27 ජහශිඵ (.e) - දකුණ 

28 ජහශිඵ (.e) - භධයභ 

29 ජහශිඵ (.e) - ඵයගමුඛ 

30 ජහශිඵ (.e) - උතුය 

31 ජහශිඵ (.e) - නළේගනහිය 

32 ජහශිඵ (.e) - උතුරුභළද 
33 ජහශිඵ (.e) - ඌ 

34 ජහශිඵ - මුඛරතිසඳ 

35 ජහශිඵ - පුත්ත්රභ 
36 ජහශිඵ - කිලිේනොච්චිඹ 

37 ජහශිඵ - භ්ගනහයභ 
38 ජහශිඵ     - භඩකරපු 

 

ජළික ශියභට බකළේල ලයුශය 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ජළශිබ මුවහථළනය  

ජහතිකශියබටඵරකහේය මුඛරසථහනඹ , අංක 15 , දුටුගළමුඛණු වීදිඹ , ඳහභංකඩ , ේදහිරඹනසථහනේය

සථහපිත්කයඇතිඅත්යඑහි.රධහරී්ග 43ේදේනකු,ේසු.ර ්ග 36ේදේනකුවහසිිේේේක ්ග 41

ේදේනකුේේඹකයනුරළේේ.ආයක්කයහජය අභහත්යහංලේය භගේඳ්ගවීභභත්ඳහරන,බටකහර්ඹේඳහදන

කහර්ඹඹ්ගභත්ශියබටපුහුණුවීේරුණණහත්භකබහඹළඩිදියුණුකිරීභවහකටයුතුකයනුරළේේ. 

පුහුණු මනයවහථළනය - ර්ටෆේේ  

ජහතික ශියබට ඵරකහඹතු එකභ පුහුණු භධයසථහනඹ ය්ගටළේේසථහපිත්කයඇත්. එහි.රධහරී්ග 22

ේදේනකු,ේසු.ර ්ග47ක්,වසිිේේේක ්ග61ේදේනකුේේඹකයනුරළේේ. 

පෂළ්ත මවහථළන  

සිඹලුභඳශහත්ආයණඹනඳරිදිඳශහත්මූරසථහන9ක්සථහපිත්කයඇතිඅත්ය.රධහරී්ග7ේදේනකුව

සිිේේේක ්ග9ේදේනකුේේඹකයනුරඵ . 

බඇිව මවහථළන 

මුඛු  දි නභආයණඹනඳරිදිඵරඇණි 38ක්සථහපිත්කයඇත්.ප්රධහන ඳයභහර්ථඹ්ගේ්ගඳහේර

ශියබට ්ඩඩපුහුණුවීේකටයුතුසිදුකිරීභනඅත්යඒභ ව්ගශියබට ්ගවර්භ්ගේර සකුරහනකවුයවහ

ද ේො හකුරහනකවුයවහසුදුසුකේරළීයභට පුහුණුවීේකටයුතුසිදුකයනුරළේේ..රධහරී්ග 114

ේදේනකු,ේසු.ර ්ග323ක්වහසිිේේේක ්ග55ේදේනකුඵරඇණිරයහජකහරීසිදුකයනුරළේේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ීමට අභත්ය ශියබට ඵරකහඹට ඵළීම කටයුතු කයන ේජයසඨ ශියබටඹ්ගට ඉ්ගදිඹහ, ඳහකිසථහනඹ,

ඵංගරහේ ආලඹ,භහරදි නවහේ්ගඳහරඹඹනයටහර්ක්යටරඳළළත්ේනජනයජදින, ජඹ්හහි දින,ිේලේ

කවුරුවහඳහගභ්ගවහවබහගීවීභටආයහධනහරළේේ.එභංචහයඹ්ගවහනසිඹු ිඹදේආයක්ක

මූරසථහනඹ - ජහතික ශියබට ඵරකහඹ 

පුහුණු භධයසථහනඹ - යංටළේේ ඵරඇණි - 38 ඳශහත් මූරසථහන - 09 
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යහජය අභහත්යහංලඹේති්ගදයනඅත්ය,අේනක් ඳට එභයටරශියබට ්ගටදවර්භ්ගේර සත්යඟහලිඹට

ඳළිනණශ්රීරහංකීඹශියබටඹ්ගේ දළනුභවහඅදවසහුභහරුකයගළල ේේඅසථහහිිනවීඇත්. 

ේේඅනුශියබටඵරකහඹටඵළීමපුහුණුරදශියබටඹ්ගවට රළේඵනඳවත් දළක්ේන ප්රතිරහබ ේවේතුේ්ග 

රහංකීඹභහජආර්කයකංර්ධනඹටදහඹකත්ඹරඵහදිඹවළකිපුයළසිේඹක්ඵටඳත්ේනුඇත්ළ අේේක්හ

ේකේර්. 

 භනහිනඹක්වහචිත්ත්ලක්තිඹක් 

 නහඹකත්පුහුණුක් 

 ලහරීරිකවහභහනසික.ේය ගීඵක්වහඹවඳළළත්භක් 

 ිිධකුරත්හ්ගවහඵළඳි.පුණත්හඹක් 

 ේ ආශීඹිේ ආශීඹශියබටඹ්ගභඟකටයුතුකිරීේේවළකිඹහක් 

කනිහඨ ශියභට නියමු ලයළපති බවහනළ පර පෂළ්ත කතවුර   

 

   
 

   

කනිහඨ ශියභට බළක බළලිකළ ඇගීමම් කතවුර - 2017  
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ේජයහඨ ශියභට බළක බළලිකළ ඇගීමම් කතවුරු - 2017  
 

     
 

   

 

සියලවහ වෆමරුම් ශයයම්ේෝවහ කුවළන කතවුර - 2017  
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ක ේවොයිවළ කුවළන කතවුර - 2017  
 

   
 

   

 

ේපරදිග තුමයයයලළකන ඇගීමම් කතවුර - 2017  
 

   
 

   

 

අපරදිග තුමයයයලළකන ඇගීමම් කතවුර - 2017  
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20. රනිඩරු ේව ලළ අි කළරිය 

20.1 වමළේෝචනය 

1999 අංක 54 දයණ ඳහර්ලිේේ්ගතු ඳනත් භ් ්ග යණිරු ේේහ අධිකහරිඹ සථහපිත් කය ඇත්. ේදස වහ ිේදස 

කුභ්ගතණකහරී උඳක්රභ රට වසු වු කෘ්ෘය තසත්හදේඹ්ග ශ්රී රංකහ භහත්ෘ භූිනඹ ේේයහ ේගන යේේත් 

ජනත්හේ ත් .දව, ේගෞයඹ, සමරීබහඹ වහ ේබෞිනක අ ්ඩඩත්හඹ සුයක්කාත් කිරිේේ උදහය 

අේේක්හ්ග ේඳයදළරී, අන්ත් ට්ග ළද ලහරීයහංග කළඳකශ යණිරු්ග ව ත්භ උතුේ වු ජීිත්ඹ ඳරිත්යහග 

කශ යණිරු්ගේ  දු පුතු්ගට, ිමරි්ගෆරු්ගට වහ ේදභහපිඹ්ගට අනහගත් දිි ඳළළත්භ උේදහ ලක්තිභත් 

අත්ළරක් ළඳයීභ අයමුඛණු ේකොටේගන යණිරු ේේහ අධිකහරිඹ පිහිටුහ ඇත්.   
 

කෆක්ම: යණිරු නහභඹට ජහතිේය කෘත්ුණණ දළක්වීභ. 
 

20.1.1 කළයයයභළරය 

(1999 අංක 54 දයන යණිරු ේේහ අධිකහරි ඳනත්ට අනු )  
 

 ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ආඵහධිත් ඵට ඳත්  සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර ව ේඳොලිස වමුඛදහේසඳ හභහජිකඹ්ගේ  

පසු උලටෆන වශ, ඔවු් පුනරු්තථළපනය කිරීම වතශළ ිඩි ිඩනළන වෆෆවහමම.  

 ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ආඵහධිත් ඵට ඳත් සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර වහ ේඳොලිස වමුඛදහේසඳ හභහජිකඹ්ගට  ව 

ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ිනඹ  වඹ ේව  ේොඹහ ගත් ේනොවළකි  සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර ව ේඳොලිස වමුඛදහේසඳ 

හභහජිකඹ්ගේග්ග ඹළේඳ්ගන්ගට නිලළව වෆපීමම වශ එ ප ළ වශළය මම  

 ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ආඵහධිත් ඵට ඳත්  සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර ේඳොලිස වමුඛදහේසඳ  හභහජිකඹ්ගට ව 

ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ිනඹ වඹ ේව  ේොඹහ ගත් ේනොවළකි  සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර ව ේඳොලිස වමුඛදහේසඳ 

හභහජිකඹ්ගේග්ග ඹළේඳ්ගන්ගට වලකය පශසුකම් වෆපීමම වශ එ ප ළ වශළයමම  

 ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ආඵහධිත් ඵට ඳත්  සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර ව ේඳොලිස වමුඛදහේසඳ හභහජිකඹ්ගට ව 

ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ිනඹ වඹ ේව  ේොඹහ ගත් ේනොවළකි  සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර වේඳොලිස වමුඛදහේසඳ 

හභහජිකඹ්ගේග්ග ඹළේඳ්ගන්ගට ශිය්තල වශ ේලන්ත ආකළරේල උපකළර බළ දීේම් අනයළපනය 

වතශළ රේේය වවළ දීම  

 ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ආඵහධිත් ඵට ඳත්  සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර ව ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ිනඹ වඹ ේව  ේොඹහ 

ගත් ේනොවළකි  සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර ව ේඳොලිස වමුඛදහේසඳ හභහජිකඹ්ගේග්ග ඹළේඳ්ගන්ගට 

වඵකළීම ේව ලළ නියුක්ියක් සුරක්ෂිත් කිරීේම ප ළ වශළයමම 

 ක්රිඹහ්ගිත්ේය දී ආඵහධිත් ඵට ඳත්  සිටින ්ගන ආධ වමුඛදහර ව ේඳොලිස වමුඛදහේසඳ හභහජිකඹ්ගට 

ේේහ .යුක්තිඹ ළරසීේේ අයමුඛණු ඇති  කළයයමික, කතෂි කළයයමික ේශෝ ලළනිජ ලයලවළයය් ළි පටුමම ව  

 අි කළරිේල කළයයයභළරය් වළක්ළ්ත කර ගෆී ම දවහ අලය ේව  හිත්කය සිඹලු ක්රිඹහ වහ කටයුතු 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

20.2  2017 ලයයේල කළයයශවළනනය 

 මයමය රගිය 
 

ිඩවහත්රය 2017 ලයයේල වංේෝි ත් 

ඇවහත්ේම්්තුමල (රු.මි) 

රගිය 

 (රු.මි) 

% 

රළ නන ිඩයකම 

  

 මනන ල්තකම් අ්තප්ත කර ගෆී ම 

වතශළ  

 ලයළපති වතශළ                                          

 
17.34 
512.05 

 
3.86 
452.85 

 
22.26 
88.44 

පුනරළලයයත්න ිඩයකම 121.67 93.94 77.21 
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 ේභෞික රගිය 

 ක්රියළ්ිඩත්ේලදී ආබළි ත් බලට ප්තල සිටින වළමළජිකය් පුනරු්තත්ළපනය කිරීම. 

ආඵහධිත් යණිරු්ගේ  ආඵහධිත් ත්ත්ඹ්ග ේවේතුේ්ග ඔවු්ග මුඛහුණ ඳහන අඳවසුත්හ භගවයහලීභ වහ 

ඔවු්ගට අලය ආඵහධිත් උඳකයණ න කෘතිභ ඳහද, මුඛතහ ඵෆ ,ේය ද පුටු,අත්හරු ආදී උඳකයණ ේභයට වහ 

ිේ ආල ගත් සිටින ශ්රී රහංකික ඳරිත්යහග භ් ්ග ව යණිරු ේේහ අධිකහරිේය ප්රතිඳහදන භ් ්ග රඵහ දීභ වහ 

ිිධ ආඵහධඹ්ගට රක්ව යණිරු්ග එදිේනදහ මුඛහුණඳහණ ල ඳහයක්ක ගළටලු .යහකයණඹ කය ගළල ේේදී 

මුඛහුණඳහන අඳවසුත්හඹ්ග භගවයහලීභ වහ ල ඳහයක්ක ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කයදීභ  භ් ්ග 

අේේක්කාත්ඹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 නිලළව වෆපීමම වශ එ පළ වශළය මම 

ක්රිඹහ්ගිත්ේයදී ආඵහධිත් යණිරු්ග දවහ ව ිනඹ වඹ ේව   ේොඹහගත් ේනොවළකි යණිරු්ග ේ  
ඹළේඳ්ගන්ගට .හ ප්රලසණඹ ේපූර්ණේඹ්ග 2020 ර්ේයදී ිීමභ වහ  ිරුසු ිනතුරු  .හ  යහඳෘතිඹ 
.හ ංර්ධන අධිකහරිඹ භඟ ක්රිඹහත්භක ේසඳ. ඒ අනු 2017 ර්ේය පූර්ණ .හ 210 ක් ව අර්ධ .හ 
53 ඉදිකිරිේ වහ ආධහය මුඛදේ රඵහ දී ඉදිකිරිේ ආයේබ කය ඇති අත්ය ේඵොේව   ේ යේ ආල ර පුර්ණ 
.හ ඉදිකිරීේ අ්ග කය ේව  අ්ග අදිඹයේය ඉදිකිරීේ සිදු කයින්ග ඳති. ඊට අභත්ය ලේඹ්ග 2017 
ර්ේය .හ ණඹ ක්රභඹ ඹටේත් මුඛරයභඹ ලේඹ්ග වනඹක් ද රහ දී ඇත්. ත්ද යණිරු ප්රජහ 
මුඛහුණඳහන ඉඩේ ගළටු  ිඳිභ වහ ද 2017 ර්ේය වඹ වී ඇත්. 

 

      
 

 

ආබළි ත් රනිඩරු පසු උලටෆන වශ 

පුනරු්තථළපනය 

2017 ේභෞික 2017 මුය  (රු.මි ) 

ඉක්කය රගිය ේල්කිරීම රගිය 

වී පළරක්ක ආනළර  - නල 100 58 5.00 1.60 

වී පළරක්ක ආනළර  - පෆරිව 73 46 

ආබළි ත් උපකරන    -  කතිම පළක                                                                                                                                                                           731 731 11.29 9.52 

                              මුත්ර බ  (පුධ ගයි් ) 03 03 

ආබළි ත් රනිඩරු පුහුණු ලෆඩමුළු 04 04 1.50 0.61 
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* ේභභ යහඳෘතිඹ ිරුසුිනතුරු යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක වීභ ේවේතුේ්ග නත්ය කයන රදී 

 

 

 

 

 

 

 

 වලකය පශසුකම් වෆපීමම වශ එ ප ළ වශළය මම 

ආඵහධිත් යණිරු්ග, ඔවු්ගේ  ඳවුේ ර ශඟභ ඥහතී්ග වහ දිි පිදු, අතුරුදව්ග යණිරු්ගේ  ශඟභ ඥහතී්ග 
කහ ක වහ භහනසික ලේඹ්ග ිඵර ගළ්ගවීභ වහ මදය හඹන ඳළළත්වීභ, වදිසි ළත්කේ වහ ණඹ 

.හ ළඳයීභ ව එහි රහ වඹ වීභ 
 

2017 ේබෞතික 2017 මුඛරය  (රු.ින ) 

ඉක්කය රගිය ේල්කිරී

ම 

රගිය 

නිලළව ආනළර බළ දීම - නල  * 50 - 1.00 0.52 

නිලළව ආනළර බළ දීම - පෆරිව 25 05 

නිලළව නය බළ දීම - නල 30 28 13.20 9.18 

නිලළව නය බළ දීම - පෆරිව 23 23 

ශදිසි ආපකළ ආනළර 150 18 3.75 0.69 

ිඩරුසුමිතුමරු නිලළව ලයළපතිය         - පුයයන නිලළව 488 210 25.00 5.90 

ිඩරුසුමිතුමරු නිලළව ලයළපතිය         - අයයන නිලළව 425 53 

ඉඩම් ේකොටවහ බළ දීම. 
( අප අි කළරිය ේලත් ෆබී ඇි ඉඩම් වශ රළේධ ශීය 

ේේකම් කළයයයළ, මශලෆලි අි කළරිය, ඉඩම් 

රිවංවහකරනය ේකොමි් වභළලට අය්ත ඉඩම් 

වතශළ )   

50 09   

ඉඩම් ේකොටවහ බළදීම වතශළ නියයේධ  ඉදිරිප්ත 

කිරීම රළේධ ශිය ේේකම් කළයයයළය/ මශලෆලි 

අි කළරිය  

ඉේලීේ භත් 16 

රජේල ඉඩම් ල පදිංචි රනිඩරුල් වතශළ ඔේපු/ 

බපත්ර බළ දීමට අලය නියයේධ  ඉදිරිප්ත කිරීම  

ඉේලීේ භත් 651 
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මුඛදරක් රඵහ දීභ, ආධහය මුඛදේ රඵහ දීභ වහ භහනසික ලේඹ්ග ලක්තිභත් කිරීභ  වහ ිිධ ළඩමුඛු , 
ළඩටව්ග ඳළළත්වීභ ේභභ ව්ග සිදු කයනු රඵ .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ශිය්තල වශ ේලන්ත ආකළරේල උපකළර බළ දීේම් ඔවු්ට අනයළපනයට ශළ උවවහ අනයළපනයට 

රේේය බළ ගෆී මට අලවහථළල වවළ දීම  

6 ේර් සිට අ.ේඳො. හජේඳශ දක්හ අධයහඳනඹ රඵන දරු්ගට ිලසිදයහර ිදයහ ඨ වහ ේනත් උස 

අධයහඳන ආඹත්න ේත් ේත්රී ඳත් න යණිරු දරු්ගට ශියත් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 5 ය ශියත් ිබහගඹ 
භත් න දරු්ග ඇගයීභ වහ පු ආගලික ආර්කයක අඳවසුත්හ ඇති දරු දළරිඹ්ග වට අධයහඳන ශියත් ආධහය 

භහසික රඵහ දීභ ේභභ් ්ග සිදු කයනු රඵ . 

 

 

 

 

 

 

 

මදය ඳවසුකේ ළඳයීභ ව එහි රහ වහඹ වීභ 2017 ේබෞතික 2017 මුඛරය  (රු.ින ) 

ඉක්කය රගිය ේල්කිරීම රගිය 

ේවෞඛය රලයයනන ලෆඩමුළු 10 10 0.70 0.60 

වලකය වශන නය 10 01 1.00 0.10 

වලකය ආනළර - නල  100 92 6.20 4.99 

වලකය ආනළර - පෆරිව  936 668 

මේනෝ ිඩකයළ්තමක ලෆඩමුළු 08 08 0.59 0.48 

වලකය වළයන 10 09 1.45 0.95 
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 ඵකළීම ේව ලළනියුක්ියක් සුරක්ෂිත් කිරීේම ප ළ වශළය මම. 

යණිරු්ගේ  ආර්කයක අඳවසුත්හ භඟවයහ ගළල භ වහ ශ්රභ ඵරකහඹ තුශ සිටින යණිරු ඥහතී්ග පරදහයී 

ේර කහර්ඹඹක .යුක්ත් කිරීභ වහ සඹං රැකිඹහ වහ ේඹොමුඛ කිරීභ ේභභ් ්ග සිදු කයනු රඵ . ඒ අනු 

සඹං රැකිඹහ ණඹ , ආධහය  වහ සඹං රැකිඹහක් වහ භහර්ේග ඳේ ආලනඹ රඵහ දීභ ේභභ් ්ග සිදු කය .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 අි කළරිේල කයයත්ලය් වළක්ළ්ත කර ගෆී ම වතශළ අලය ේශෝ  පත්කර සියලු ක කිරීම.  

යණිරු ප්රජහ සහධින නළ්  සිටීභ වහ අලය දළනුභ, අේඵ ධඹ වහ ලක්තිඹ රඵහේදින්ග ආත්භ ිලසහඹ 

ේගොඩනළගීභ වහ කහලීන අලය උධෘත්ඹ්ග ඔසේේ පුහුණු ළඩමුඛු  ංිධහනඹ කිරිභ,වීේය ධහය 

යණිරු්ගේ  නහභඹ භහජඹ තුශ අභිභහනත් ඳත්හේගන ඹහභ වහ ේගෞයල ඹ ඵට ඳත්කිරිභ වහ 

හර්කාක ජහතික වහ ඳශහත් යණිරු ළභරුභ ංිධහනඹ ේකොට ඳළළත්වීභ, ිේලේ මුඛරයහධහයඹක් යණිරු 

ේදභහපිඹ්ග ේත් භහසික රඵහදීභ, ආර්ථීක අඳවසුත්හඹක් ඇති භසඳපිඹ්ගට මුඛරයහධහය භහසික රඵහ දීභ, 

එදිේනදහ අලය කටයුතු සිදු කිරිේේදී ප්රමුඛ ත්හඹක් රඵහ දීභ ේභභ ව්ග අේේක්කාත්ඹ. 
 

ඒ අනු දළනට අකුරැස ඹහකඵළ ආද ප්රේ ආලේය ඳරිත්යහගඹක් ේර රද ., ළඩිහිටි .හක් වහ ේඳත් 

භධයසථහනඹක් ේර ළකසීභ සිදු කයනු රඵන අත්ය එඹ යණිරු භසඳපිඹරු්ග ේත් ළඩිහිටි .ඹක් ේර 

. ප්රතිංසකයණඹ කය ළකසීභ ේේ න ිට අ්ග අදිඹේයහි ඳති. ත්ද ේභහි ඉඩභ ේඹොදහ ග.ින්ග 

අනයළපනයට ශළ උවවහ අනයළපනයට රේේය බළ 

ගෆී මට අලවහථළල වවළ දීම. 

2017 ේභෞික 

රගිය 
2017 මුය  (රු.මි ) 

ඉක්කය රගිය ේල්කිරීම රගිය 

රනිඩරු දකරු ඉතුමරුම් ආේයෝජන ශිය්තල - නල 500 489 16.00 15.98 

රනිඩරු දකරු ඉතුමරුම් ආේයෝජන ශිය්තල -පෆරිව  1299 1112 

අේපොව වළ/ේපෂ /උේපෂ ශිය්තල - නල  300 462 

අේපොව වළ/ේපෂ /උේපෂ ශිය්තල - පෆරිව  631 217 

ිඩහලිඩකයළ අනයළපනය බන කරුල් වතශළ ශියළනළර - 

නල 

50 101 

ිඩහලිඩකයළ අනයළපනය බන කරුල් වතශළ ශියළනළර-

පෆරිව  

187 139 

මළ ළිය කෆපකරු ශිය්තල ආනළර  965 718 6.87 5.43 

කුවත්ළ රලයයනන ආනළර 70 77 4.50 3.68 

කුවත්ළ රලයයනන නය 4 1 2.00 0.50 

පරදහයී ේේහ.යුක්තිඹක් සුයක්කාත් කිරිේභහිරහ 
වහඹ වීභ. 

2017 ේබෞතික 2017 මුඛරය  (රු.ින ) 

ඉක්කය රගිය ේල්කිරීම රගිය 

වහලයං රැකියළ ආනළර 50 28 2.50 1.40 

වහලයං රැකියළ නය 47 17 7.92 3.40 

ලයළලවළය වංලයයනන ලෆඩමුළු 82 68 1.29 0.94 
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ඳරිය හිත්කහීම ේගත්ක් ද ළකසීභ කෘෂීකර්භ ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු වහ එක් සිදු කයින්ග ඳති. ත්ද භ රපිටිඹ 

යණිරු ළභරුේ උදයහනේය නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරිභ, ජර, ිදුලි ිමේඳත් ේගවීභ සිදු කයනු රඵන අත්ය 

නඩත්තු කටයුතු ේනුේ්ග භහසික රු. 20,000.00 ක සුු  මුඛදේ රඵහ දීභ සිදු කය .  
 
  

 

 

 

 

  

අි කළරිේල කයයත්ලය් වළක්ළ්ත කර 

ගෆී ම වකශළ අලය ේශෝ  පත්කර සියලු ක 

කිරීම 

2017 ේභෞික 2017 මුය  (රු.මි ) 

ඉක්කය රගිය ේල්කිරීම රගිය 

මළළිය රැකලරන 37,300 35,446 325.80 316.56 

මළළිය සුරැකුම 1416 1433 32.74 32.20 

වංවක නිෂනළරි් දිවහත්රික් කෆබදල්ත කිරිම 8 8 0.89 0.52 

රනිඩරු සුලත 1 1 7.86 7.78 

කළ්ත්ළ ලෆඩමුළු පෆලෆ්තමම  41 41 6.01 2.88 

රනිඩරු දිනය 1 1 5.68 5.36 

ක්රීඩළ වමළජ ේගොඩනෆම ම 1 1 0.70 0.47 

රනිඩරු ගම්මළන යටිත් පශසුකම් 

වංලයයනනය 

4 2 1.00 0.25 

ිඩේ  කක්ත්ළ ඇි කරුල් ඇගීමම 1 1 0.02 0.02 

ිඩරුවර ලරරවළන කළඩ්ප්ත බළ දීම 25,000 38,116 1.00 - 

යළකබෆධ ක ලෆඩි පටි නිලළවය වෆකසීම 1 ංර්ධනඹ 
කයින්ග ඳති 

5.93 5.79 

මයිළිටිය රනිඩරු වෆමරුම් උකයළනය 

නඩ්තතුම කටයුතුම සිදු කිරිම 

1 භහසික ේගවීේ 
සිදු කය  

1.41 1.27 
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20.3 ගෆටළු වශ අභිේයෝග 

 ආඵහධිත් යණිරු්ග ිඹඳත් වීභ භඟ  මුඛහුණ ඳහ ඇති කහ ක වහ භහනසික ේෞ ය ත්ත්ඹ පිරිහීභ . 

 භ ව දරුහ අත්ය තිණි ීමඳ ඵත්හඹ අධයහඳ.ක,ෘත්තීඹ වහ භහජීඹ අලයත්හ භත් දුයස වීේභ්ග 

යණිරු ිමරි්ගදෆරු්ග මුඛහුණ ඳහ ඇති භේන  භහජීඹ ගළටු .  

 අධයහඳන ක්රිඹහලිේයදී භඟ වළරුණු වහ අධයහඳන කටයුතු නත්ය කශ යණිරු දරු්ග ත්ෘතිඹ වහ ෘත්තීඹ 

අධයහඳනට ේඹොමුඛ ේනොවීභ වහ ඒ ේවේතුේ්ග ඳවුර තුශ ගළටු  භතුවීභ.  

 හර්කාක ආදහඹභට ඩහ ළඩිේඹ්ග ප්රතිරහභි්ගේ  සුඵහධන කටයුතු ර අලයත්හ ඳළන නළගීභ .හ 

අධිඅකහරිේය කහයක ප්රහ ධනඹ ළශකිඹ යුතු ප්රභහණඹකි්ග අඩු වීභ.  

 ඳරිත්යහගශිලි්ගේ  වහ ේරොත්රැ  භ්ඩඩරඹ භ් ්ග දක්න දහඹකත්ඹ අඩු වීභ .හ හර්කාක ආදහඹභ අඩු 

වීභ.  

 1999 අංක 54 දයණ යණිරු ේේහ අධිකහරිේය ඳනති්ග ව එහි ංේල ධන භ් ්ග ආයණඹ ේනොන 

යහජකහරිේය ේඹදී සිටිඹදී ේනත් ේවේතු්ග භත් ිනඹ වඹ ේව  ආඵහධිත් ත්ත්ඹට ඳත් ව යණිරු්ගේ  

සුබහධනඹ ළශසීේේදී භතුන ගළටු .  

 අධිකහරිඹ ක්රිඹහත්භක කයන සුඵහධන යහඳෘති වහ අඹළේඹ්ග මුඛදේ ේ්ග කයහ ගළල භ.  

 අයමුඛදේ උත්ඳහදන යහඳෘති ක්රිඹ කය ගළල භ . 

 අධිකහරිේය ංිධහන යෘවඹ ව ඳ ආධතී්ග ප්රතිංිධහනඹ කිරීභ.  

 ආඹත්නේය යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභට අයමුඛදේ රළීයේේ ප්රධහනත්භ භහර්ගඹ ව “ේරොත්රැ  භ්ඩඩර 

අයමුඛදේ” රළීයභ ේඳය ර්රට හේේක් 2017 ර්ේයදී 50% ඳභණ  අඩු වීභ.  
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21. ආරක්ක ේව ලළ අන ශළ මළණ්ඩලික ිඩකයළය 

21.1 වමළේෝචනය 

ආයක්ක ේේහ අණ ව භහ්ඩඩලික ිදයහරඹ ( ආේේඅභහි ) තෘිධ වමුඛදහේසඳ .රධහරි්ග වට අණ ව 

භහ්ඩඩලික යහජකහරි්ග පිිබඵ අධයහඳනඹ රඵහේදන ිදයහරඹකි. ේභහිදී යුද, ුණ්ග, නහික ඹන තෘිධ වමුඛදහ 

.රධහරී්ග වට සකීඹ යහජකහරී ජීිත්ේයදී අලය ආයක්ක ිඹ ක්ේේතඹ පිිබඵද අණ වහ භහ්ඩඩලික 

දළනුභ, ශිේඳ ඥහනඹ රඵහ දීභ ේේභ ිනඹ, ේඳෞreයඹ වහ ෘත්තීඹභඹ කුරත්හ ංර්ධනඹක් ඇති කිරීභ 

වහ පුහුණු වහ දළනුභ රඵහේදනු රඵ . තෘිධ වමුඛදහ .රධහරි්ගේ  අණ ව භහ්ඩඩලික දළනුභ රඵහදීේේ 

අයමුඛණ ේඳයදළරි 1998 ේර් අේග සතු භ 28 දහ යු ආධ වමුඛදහ ආයක්ක භහ්ඩඩලික ිදයහරඹ නින්ග ආයේබ 

ිඹ. ඳසුකහලීන යේටහි ඳළළති ආයක්ක ත්ත්ත්ඹ භත් තෘිධ වමුඛදහ ඒකහඵ ආධ පුහුණුක අලයත්හ ඇති 

තිණිනු ඵළි්ග ආයක්ක භහ්ඩඩලික ිදයහරඹ ිසි්ග තෘිධ වමුඛදහ්ග වට ඒකහඵ ආධ නයහඹහත්භක වහ 

ප්රහේඹ  වක පුහුණු රඵහදීභ වහ පිඹය ග්ගනහ රදී. ඒ අනු ඒකහඵ ආධ යුද පුහුණු ඳරියඹක් ඇති 

කිරීේභහිරහ යුද නයහඹ වහ දර්ලනඹ්ග නළත් ංසකයණඹ කය යුගඹට අළසි ඒකහඵ ආධ පුහුණු ඳහඨභහරහක් 

කස කය 2007 ේර් ජනහරි භ 22 දහ ේභභ ආඹත්නඹ  ආයක්ක ේේහ අණ ව භහ්ඩඩලික ිදයහරඹ 

ඵට ඳරිර්ත්නඹ ේකරිණි. ේභභ ිදයහරඹට ත් රිිධ වමුඛදහ්ග ේති්ග ේත් යහ ගනු රඵන .රධහරී්ග වට 

භහ්ඩඩලික .රධහරී 11 ේශ්රේණිඹ වහ ඊට ඉවශ ත්නතුරුර යහජකහරී්ග හර්ථක ඉටුකිරීභට අලය දළනුභ 

රඵහදීභටත්, එකී .රධහරී්ග තුශ ේඳෞ ආගලික වහ ෘත්තීඹභඹ ලේඹ්ග දහචහයහත්භක ංර්ධනඹ ඇතිකිරීභත්, 

තෘිධ වමුඛදහ තුශ දක් නහඹකඹ්ග ිමහි කිරීභත් ේභභ ිදයහරඹ භ් ්ග සිදු ේකේර්. එභ අයමුඛණ ේඳයදළරි 

කයග.ින්ග 2017 ර්ඹ තුශ තෘිධ වමුඛදහ .රධහරි්ග 114 ේදේනකු වට වහ ිේ ආශීඹ වමුඛදහ .රධහරි්ග 14 

ේදේනකු වට හර්ථක ඳහඨභහරහ ඳත්න රදී. එභ ශිය .රධහරි්ග 128 ේදනහභ හර්ථක ඳහඨභහරහ 

භත්න රදී. ඒ අත්රි්ග ඳලසචහත් උඳහධිඹ ශිය .රධහරි්ග 121 ක් ේදේනකු රඵහගළල භට භත්ිඹ. 2017 

ර්ඹ අධයඹන වහ ඳරිඳහරන ඹන ේදඅංලේඹ්ගභ හර්ථක යකි. ආයක්ක ේේහ අණ ව භහ්ඩඩලික 

ිදයහරඹ දකුණු ආසිඹහේසඳ ප්රමුඛ ත්භ වමුඛදහ අධයඹන ආඹත්නඹක් ලේඹ්ග එඹ රඵහ ඇති කිර්තිඹ ත්වවුre න 

අ්ගදින්ග 2017 ර්ඹ තුශ ක්රිඹහත්භක වී ඇත්. 

 

ආයක්ක ේේහ අණ ව භහ්ඩඩලික ිදයහර ඹ ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹ ඹටේත් ඳහරනඹ න අත්ය ේභභ 

ිදයහරඹ ඳහරක භ්ඩඩරඹක් භ ව්ග ඳහරනඹ කයනු රඵ . එහි ප්රධහ.ඹහ ේර ආයක්ක අභහත්යහංල ේේකේ 

කටඹතු කයන අත්ය ආයක්ක යහජය අභහත්යහංල ේේකේ ද, ආයක්ක භහ්ඩඩලික ප්රධහ. ඇතුු  තෘිධ 

වමුඛදහඳතිre්ග එභ ඳහරක භ්ඩඩරඹට ඇතුශත් ේසඳ. ේභභ ිදයහරේය කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ තෘිධ වමුඛදහ 

.රධහරි්ග, ේසු.ර ්ග වහ යුද වමුඛදහ සිිේ ේේක භවත්භ භවත්ීම්ග ේභ්ගභ ආයක්ක අභහත්යංලඹ ඹටේත් 

ඵදහේගන ඇති සිිේ ේේක .රධහරි්ග වහ ේේකඹ්ග ද ේේඹ කයනු රඵ . ආයක්ක ේේහ අණ ව 

භහ්ඩඩලික ිදයහර ේය ප්රධහන ිධහඹක .රධහරිඹහ ්ගේ්ග ේේනහිධහඹකයඹහ ඹ.  

21.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

 2017 ර්ඹ තුශදී ආයක්ක ේේහ අණ ව භහ්ඩඩලික ිදයහර ඹ ිසි්ග ඳහඨභහරහ අංක 11 ඳත්නු රළබූ 

අත්ය එභ ඳහඨභහරහ 2017 ජනහරි 03 න දින ආයේබ වී 2017 ේදළේඵර් 13 න දින .භහ ිඹ. ේභභ 

ඳහඨභහරහ වහ ඳවත් ව්ග ඳරිදි ේ ආශීඹ ව ිේ ආශීඹ .රධහරි්ග වහ .රධහරිණිඹ්ග වබහ ව න රදී. 
 

යුද වමුඛදහ ශිය .රධහරි්ගජ.රධහරිණිඹ්ග  -   65 

නහික වමුඛදහ ශිය .රධහරී්ග   -   23 

ුණ්ග වමුඛදහ ශිය .රධහරි්ගජ.රධහරිණිඹ්ග -   26 

ිේ ආශීඹ ශිය .රධහරි්ග    -   14  
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2017 ර්ඹ තුශ ේඵොේව  ංකේඳනහත්භක .ර්භහණඹ්ග වදු්ගහ ේදන රදී. ිදයහරයීඹ වය ඳ ආධතිඹ .සි 

ඳරිදි ක්රිඹහට නළගීභට වළකි ව අත්ය එභ වය ඳ ආධතිඹට ශිය .රධහරි්ග අනුගත් වීභ තුිබ්ග ඔවු්ගේ  ිනඹ, 

ේඳෞreයඹ, ෘත්තීඹභඹ කුරත්හ දළනුභ වහ පු ආගලික ංර්ධනඹට භග ඳහදන රදී. එභ ව්ග ආඹත්නේය 

ප්රර්ධනඹට දහඹකත්ඹ රඵහ ගළල භත් තෘිධ වමුඛදහ .රධහරි්ගේ  භනහ ේඳෞreයඹක් .රීභහණඹ කිරීභත් 

අේේක්හ ේකේර්. එභ වය ඳ ආධතිඹ ඳවත් ව්ග ඳරිදි ේසඳ. 
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 2017 ක්රියළකළරි වෆසුේම් රනළන කරුණු  

2017 ර්ඹ තුශ ඳවත් ව්ග යහඳෘති්ග ේනුේ්ග භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ ේති්ග ප්රතිඳහදන ේ්ග කය ේදන  

රදී. 

 සිසඳභවේ පුසත්කහර වහ ිබහග ලහරහ ේගොඩනළ වේර 

 ේත්භවේ ශිය ේ්ගහසික ේගොඩනළ වේර 

 ේත්ොයතුre ත්හක්ණ යහඳෘති්ග. 

ඉවත් යහඳෘති්ග අත්රි්ග ේත්භවේ ශිය ේ්ගහසික ේගොඩනළ වේර වහ ේත්ොයතුre ත්හක්ණ යහඳෘතිඹ අ්ග 

කය ඇති අත්ය සිසඳභවේ පුසත්කහරඹ වහ ිබහග ලහරහ ේගොඩනළ වේර ඉදිේින්ග ඳතින අත්ය එභ පුසත්කහර 

ේගොඩනළ වේර ේනුේ්ග reපිඹේ ිනලිඹන 40 ක් ද ේත්ොයතුre ත්හක්ණ යහඳෘති්ග ේනුේ්ග reපිඹේ 

ිනලිඹන 30.67 ක් ද ේත්භවේ ශිය ේ්ගහසික ේගොඩනළ වේර ේනුේ්ග reපිඹේ ිනලිඹන 40 ක් ද මුඛදේ 

ළඹදයහ ඇත්. 

ඉරක්කගත් ප්රතිපර වහ අධයහඳන ළඩටව්ග .සි ේර ක්රිඹහත්භක කශ අත්ය අධයඹන ළඩටවේ්ග 

ේනක් සිදුවී ේනොභළති අත්ය ඉගළ්ගවීේේ ක්රභේසඳදඹ්ග ඩහත් දියුණු කයන රදී. 
 

 

 මුය වමළේෝචනය 
 

2017 ය වහ ආයක්ක ේේහ අණ ව භහ්ඩඩලික ිදයහරඹ ේත් භවහබහ්ඩඩහගහයඹ ේති්ග 

පුනයහර්ථන ිඹදේ ේනුේ්ග reපිඹේ ිනලිඹන 141.00 ක් ද ප්රහ ධන ිඹදේ වහ reපිඹේ ිනලිඹන 185.00 

ක් ද මුඛදේ ප්රතිඳහදන රඵහදී ඇති නමුඛත් ර් අහනඹ නිට ද්රශීලි  මුඛදේ ේර පුනයහර්ථන ිඹදේ වහ 

reපිඹේ ිනලිඹන 139.96 ක් රඵහදු්ග අත්ය ප්රහ ධන ිඹදේ වහ reපිඹේ ිනලිඹන 158.13 ක මුඛදරක් රඵහේදන 

රදී. 
 

ේභභ ය තුශ ිදයහරේය පුයේඳහඩු ඳළළති සිිේ ේේක ත්නතුre වහ න ේේක ්ග ඵදහ ගළල භට 

කටයුතු කිරීභ .හ ළටුේ වහ න ිඹදේ වහ අේනකුත් ඳරිඳහරන ිඹදේ ඳසු වඹ යට හේේක් ඉවශ 

ඹහභක් සිදුව අත්ය, ඒ වහ අළසි අභත්ය ප්රතිඳහදන reපිඹේ ිනලිඹන 11.00 ක් භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ ේති්ග 

රඵහේදන රදී. 
 

reපිඹේ ිනලිඹන 30.67 ක ප්රතිඳහදන ේඹොදහ ග.ින්ග නත්භේඹ්ග ේත්ොයතුre ත්හක්ණ යහඳෘතිඹ ආයේබ 

කයන රදී. එභ ව්ග ේ ආශීඹ වහ ිේ ආශීඹ ශිය .රධහරී්ග, අධයඹන වහ අනධයඹන කහර්ඹ භ්ඩඩරර ේත්ොයතුre 

ත්හක්ණ අලයත්හ ළඩිදියුණු කිරීභට වළකිව අත්ය, නවීන ත්හක්ණ ඳහඨභහරහ්ග වහ අේනකුත් ඳරිඳහරන 

යහජකහරී්ග වහ ේඹොදහ ගළල භ තුිබ්ග ආඹත්.ක පරදහ ත්හ ඉවශ නංහ ගළල භට වළකි ිඹ. ේභභ ඳවසුකේ 

ළඩිදියුණු කිරීභ තුිබ්ග ේ ආශීඹ වහ ිේ ආශීඹ ශිය .රධහරි්ග, යහජය ේේේය .යුතු ඳරිඳහරන ේේහ .රධහරි්ග 

ේභභ ඳහඨභහරහ වළදෆරීභ වහ දිරිගළ්ගිඹ වළකිඹ. 
 

ප්රහ ධන ිඹදේ තුිබ්ග ළරසුේ කය තිබූ ශිය ේ්ගහසිකහගහය ේගොඩනළ වේර reපිඹේ ිනලිඹන 40.00 ක් 

ේඹොදහ .භ කිරීභට වළකිව අත්ය, ඒ තුිබ්ග ිදයහරේය ඉේගනුභ රඵන ේ ආශීඹ වහ ිේ ආශීඹ ශිය .රධහරී්ගට 

වහ ඔවු්ගේ  ඳවුේර හභහජික ්ග වහ නහත්ළ්ග ඳවසුකේ ළඳයීභට වළකි ිඹ. 
 

ඉවත් යහඳෘතී්ගරට අභත්ය reපිඹේ ිනලිඹන 43.81 ක ිඹදභක් දයින්ග ේභභ ිදයහරේය ේගොඩනළ වලි 

නවීකයණඹ කිරීභට කටයුතු කශ අත්ය ඒ භ් ්ග ේගොඩනළ වලි 25 ක් නළත් දීර්ඝ කහලීන බහිත්ඹට ගත් වළකි 

භේටභට ඳත්කිරීභට වළකිව අත්ය, ේේහ ත්ත් දීර්ඝ කහරඹක් බහිත්හ කිරීභට වළකිවීභ තුිබ්ග න ේගොඩනළ වලි 

ඉදිකිරීභ වහ ළඹන ිලහර මුඛදරක් ඉතිරි කය ගළල භට වළකිඹහ රළිමණ. 
 

එේභ්ගභ reපිඹේ ිනලිඹන 30.51 ක මුඛදරක් ළඹකය ප්රහ ධන බහ්ඩඩ ිනරදී ගළල භට කටයුතු කයන රදී. ේභභ 

ිනරදී ගළල ේ ක්ඹ ප්රතිේඳහදනඹ වහ ේභ්ගභ ිදයහරයීඹ අලයත්හ්ග ේනුේ්ග ේඹොදහ ග්ගනහ රදී. 
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ලෆය ශීයයය අබද ලෆය ිඩය 
මුක (ආව්න) 

reළියේ මිලියන 

මුළු මුක (ආව්න)    

reළියේ  මිලියන 

රළ නන සථහය ත්කේ පුනreත්ථහඳනඹ වහ 

ළඩිදියුණු කිරීභ  

43.81 185.00 

සථහය ත්කේ අත්ඳත් කය ගළල භ 30.51 

අේනකුත් ප්රහ ධන ිඹදේ 110.68 

පුනළලයයථන  ළටුේ වහ දීභනහ  45.95 141.00 

ළඳයුේ  34.75 

නඩත්තු 12.79 

 විසුේගත් ේේහ 47.51 

එකතුමල 326.00 326.00 

 මනයකළලීන ක්රියළකළරකම්  

ප්රහ ධන භධයකහලීන ළරළසේේ ප්රමුඛ ත්හ්ගේග්ග ශිය .රධහරී වහ ඔවු්ගේ  ඳවුේ වහ ේ්ගහසිකහගහය 

ඳවසුකේ ළඳයීභ ේනුේ්ග reපිඹේ ිනලිඹන 80.00 ක් වහ ශිය්ගේ  ඳහඨභහරහර ුණණහත්භක බහඹ ළඩි 

කිරීභට අළසි පුසත්කහර ේගොඩනළ වේර ඉදිකය ගළල භ වහ reපිඹේ ිනලිඹන 87.78 වහ න ේත්ොයතුre 

ත්හක්ණ යහඳෘතී්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ reපිඹේ ිනලිඹන 16.10 ක් 2018 ර්ඹ තුශ ළඹ දළරීභට 

.ඹිනත්ඹ. 

 ේභෞික රගිය 

 අනයළපන 

 2017 අධයඹන ර්ේය ඳත්න රද ඳහඨභහරහ අංක 11 හි ශිය .රධහරි්ග 128 ක් ිඹ. එනේ යුද වමුඛදහේසඳ 

.රධහරි්ග 65 ක්, නහික වමුඛදහේසඳ .රධහරි්ග 23 ක්, ුණ්ග වමුඛදහේසඳ .රධහරි්ග 26 ක් ව ිේ ආල යටේ 12 

ක් .ේඹ ජනඹ කයින්ග .රධහරි්ග 14 ේදේනකු ද අඹත් ිඹ. සිඹලුභ තෘිධ වමුඛදහ .රධහරි්ග ව ිේ ආශීඹ 

.රධහරි්ග ඳහඨභහරහ ඉත්හ හර්ථක වදහයහ භත්වීේභ්ග " එසසී" (psc) ඹන සුදුසුකභ රඵහ ගළල භට භත් 

න රදී. ඒ අනු ේභභ ඳහඨභහරහේසඳ භත්වීේේ ප්රතිලත්ඹ 100% ක් න අත්ය, 93% ක ප්රභහණඹක් 

ේකොත්රහර ආයක්ක ිලසිදයහරඹ භ ව්ග පිරිනභන ලහසතඳති උඳහධි ළඩටවන වහ සුදුසුකේ රඵහ 

ග්ගනහ රදී. ේභභ ඳහඨභහරහේසඳ උඳහධි ප්රදහේන ත්ඹ 2017.12.13 දින අතිගre ජනහධිඳති තුභහේ  

ප්රධහනත්ේඹ්ග ඳළළත්ිණි. 

අතිගරු ජනහධිඳති තුභහේ  ප්රධහනත්ේඹ්ග උඳහධි ප්රධහේන ත්ඹ ඳළළත්වු අත්ය එහිදි ශිය .රධහරි්ග වතිකඳත් 
රඵහග්ගනහ අසථහ  
 

ආයක්ක ේේහ අණ ව භහ්ඩඩලික ිදයහරේය ශිය .රධහරි්ගේ  ේබෞතික ප්රගතිඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ිිධ පුහුණු අබයහ සිදුකශ අත්ය, ිඹ .ර්ේ ආලඹට අනු ඔවු්ගේ  අණ වහ භහ්ඩඩලික ක්රිඹහකහයකේ 

ප්රහේඹ  වක ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ පිටත් ප්රේ ආලර සිදුකයන රද තෘිධ වමුඛදහ ිඹ ක්රිඹහකහයකේ වහ 

අබයහඹ්ගහි ිිධ අසථහ්ග කිහිඳඹක් ඳවත් ව්ග ඡහඹහreඳලි්ග ේඳ්ගහ දිඹ වළකිඹ. 
 
 
 
 
 
 

 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  135 
 

 

 යටිත් පශසුකම්  

ිදයහරඹ තුශ ඹටිත්ර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කිරීභ ඹටේත් ේගොඩනළ වලි උචිත් භේටභක නඩත්තු කිරීභ වහ 

reපිඹේ ිනලිඹන 43.81 ක ප්රභහණඹක් ළඹකය ඇත්. ත්ත් reපිඹේ ිනලිඹන 40 ක ිඹදභක් දයහ ේත්භවේ ශිය 

ේ්ගහසිකහගහය ේගොඩනළ වේරක් ඉදිකිරීභට වළකිඹහ රළිමණ. 

 ශිය .රධහරි ේ්ගහසික ේගොඩනළ වේර ඉදිකය ිෘත් කයන රදී. 

 

 කළයයය මණ්ඩ කුවත්ළ ලයයනනය  
 

අණ වහ භහ්ඩඩලික අධයඹනඹ නභළති ංකේඳඹ ඹටේත් න අධයහඳන ආඹත්නඹක් ලේඹ්ග ේභභ 

ිදයහරේය කහර්ඹ කුරත්හ ංර්ධනඹ වහ කහර්ඹ භ්ඩඩරේය (අධයඹනජඳරිඳහරන) හභහජිකේඹක්භ 

අධයඹන වහ පුහුණු ළඩටවනකට ඇතුශත් කයන රදී. ිදයහරඹ ේති්ග හර්කාක ඳත්නු රඵන ිේ ආශීඹ 

අධයඹන ංචහයඹට සිඹලුභ අධයඹන කහර්ඹ භ්ඩඩරේය භහජික ්ග එක්කයන රදී. එභ් ්ග ිේ ආශීඹ 

වමුඛදහ්ග භඟ කටයුතු කිරීභටත් එභ තෘිධ වමුඛදහ්ගර ංයුතිඹ වහ ක්රිඹහ කයන ආකහයඹ පිිබඵ වහ 

ජහත්ය්ගත්ය ේඵ්ගධත්හ පිිබඵ දළනුේ ේබහයඹක් රඵහ ගළල භටත් වළකිඹහ රළිමණ. 2017 ර්ේයදී යටේ 

11 ක් ේභභ ංචහයඹට ඇතුශත් ිඹ. එනේ ඉ්ගදිඹහ, ඳහකිසථහනඹ, එක්ත් අයහිම එීමර් යහජයඹ, තුර්කිඹ, 

පිලි නඹ, ිඹේනහභඹ, ත්හ ර්ගත්ඹ, re්ගඩහ, චීනඹ, ඉ්ගදුල සිඹහ ව භළේේසිඹහ ඹන යටේ ේසඳ. 

අධයඹන කහර්ඹ භ්ඩඩරඹට ඩහත් පුු ේ දළනුභක් රඵහදීභ වහ අේනයොනය හුභහre ළඩමුඛු  ළඩටවනක් 

ඹටේත් ඵං රහේ ආල වහ ඳහකිසථහන ආයක්ක ේේහ අණ ව භහ්ඩඩලික ිදයහරේය අධයඹන කහර්ඹ භ්ඩඩර 

භහජික ්ග ේභභ ිදයහරඹට ඳළිනණ ිේලේ අධයඹන ළඩමුඛු  ඳත්න රදී. ේභභ ිදයහරේය අධයඹන කහර්ඹ 

භ්ඩඩර .ේඹ ජිත්ඹ්ග ද ඵං රහේ ආල වහ ඳහකිසථහන භහ්ඩඩලික ිදයහරර එළ.භ ළඩමුඛු  ඳත්න රදී. 

ඉ්ගදිඹහනු ආයක්ක වමුඛදහ ේති්ග ඳළිනණි උඳේ ආලක ්ග ිසි්ග වමුඛදහ ත්හක්ණික ළඩමුඛු ක් ඳත්න 

රදී. අධයඹන කහර්ඹ භ්ඩඩර වහ අනධයඹන කහර්ඹ භ්ඩඩර වහ ළඩමුඛු  ව ේ ආලන ඇතුශත් වු අබය්ගත්ය 

පුහුණු ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයන රදී. පුහුණු ළසි වහ ළඩමුඛු  වහ ආයහධිත් ේ ආලක ්ග ද වබහ ව 

කයහගනු රළබූ අත්ය පිටත් යහජය වහ යහේ ඹ ේනොන ආඹත්න ේත් ද අධයඹන චහරිකහ ඳත්න රදී. 

21.3 ගෆටලු වශ අභිේයෝග 

 භසත් ලේඹ්ග 2017 ය තුශ මුඛරයභඹ කටයුතු සිදුකිරීේේදී ළරකිඹ යුතු ගළටලු වගත් ත්ත්ත්ඹක් 

ඳළන ේනොනළුණනු අත්ය 2017 ර්ඹට අදහශ භවහ බහ්ඩඩහගහයේඹ්ග ද්රශීර මුඛදේ රඵහ දීේේදී reපිඹේ 

ිනලිඹන 28.10 ක් අඩුේ්ග රඵහ දීභ .හ  

 ේභභ ය තුශ එභ ප්රභහණඹ්ග ිමේඳත් .යවුේ කිරීභට ේනොවළකි වීභ ේවේතුේ්ග 2018 ර්ඹ වහ 

ේගනඹහභට සිදුිඹ. 
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 ේභභ ිදයහරේය පුහුණු කටයුතුර අලයත්හ වහ ඳහරන කටයුතු සිදුකිරීභ වහ ිදයහරඹ තුශ සුදුසු 

ප්රභහණත් හවන ඳ ආධතිඹක් ේනොභළති වීභ .හ ගළටලු ඳළන නළේගන ඵළි්ග ප්රහවන අංලඹ ිභත් 

කිරිභ වහ ේභභ ිදයහරේය අඵර්ග ේින්ග ඳතින ඳරිවයණඹට ගත් ේනොවළකි හවන ේනුට න 

හවන රඵහ ගළ.භට අලය වී ඇත්. ඒ අනු ේභභ ිදයහරඹ ේත් අලය ඳවත් ව්ග හවන 

ිනරදී ගළල භට වහ කුළී ේගවීේේ ඳදනභ භත් රඵහගළල භට අලය ඇති ඵ ේඳ්ගහ ේදින. ිේලේේඹ්ගභ 

ේභභ ිදයහරඹට අඩුඳහඩු ඳතින  වර්ග යථඹක් ව ගලි ඵවුයඹක් ිනරදී ගළල භට ිේලේ අධහනඹක් 

ේඹොමුඛකශ යුතු ඇත්. 

අ. නත්භේඹ්ග ිනරදී ගළල භ දවහ. 

(1)  වර්ග යථඹ. 

(2) ගලි ඵවුර් යථඹ. 

(3) රළක්ටර් යථඹ (ේේර්රයඹ භග). 

ආ. කුළී ේගවීේේ ඳදනභ භත්. 

(1) ආන 26ජ29 හයුීමකයණඹ කයන රද ඵස යථඹක්. 

(2) සුේ  ඳේබ  ව භහදිලිේය කහර් යථ 05 ක් (ිලසිදයහර ේ ආලකඹ්ග රැේගන ඒභ ව 

 රැේගන ඹහභ දවහ). 

(3) ආන 7ජ8 හයුීමකයණඹ කයන රද ෆ්ග (KDH) යථ 02 ක්. 

 ේභභ ිදයහරේය තෘිධ වමුඛදහ ශිය .රධහරි්ගට, ිේ ආශීඹ ශිය .රධහරි්ගට, අධයඹන වහ අනධයඹන 

කහර්ඹ භ්ඩඩරඹට අලය මදය ඳවසුකේ රඵහදීභ වහ මදය භධයසථහනඹක් ඇති අත්ය තෘිධ 

වමුඛදහ භ ව්ග භහසික ඳදනභ භත් මදයයේඹකු යේඳ ර්තු කයනු රඵ . නමුඛත් නහික වමුඛදහ ව 

ුණ්ග වමුඛදහ භ ව්ග එභ මදය .රධහරිඹහ යේඳ ර්තු කිරීභට වළකිඹහක් ේනොභළති ඵ ද්ගහ ඇත්. ඒ 

අනු නහික වමුඛදහට ව ුණ්ග වමුඛදහට ආයණඹ කිරීභට තිේඵන භහ වහ මදයයේඹක් 

ේනොභළතිවීභ ගළටලුකහරි ත්ත්ත්ඹක් ඵ ේඳ්ගහ ේදින. 

21.4 අනළගත් අේේක්ළ 

 වංිඩනළනය:   ශිය .රධහරි්ගේ  ඳර්ේයණ ඳතෘකහ්ග වහ අලය න ඳවසුකේ ිධිභත් ේර 

ළරසීභට ිදයහරඹට අලය වී ඇත්. ඳර්ේයණ වහ ංර්ධන කටයුතු වහ ේ්ග වු අධයඹන අංලඹක් 

ේඵ්ගධීකයණ අංලඹ ඹටේත් පිහිටුවීභ ිදයහරේය අභිරහලඹ වී ඇත්. ඒ වහ න පුයේඳහඩු පියවීභ වහ 

ිේලේේඹ්ග තෘිධ වමුඛදහ්ග ේති්ග ඳළිනේණන කහර්ඹ භණඩරඹක් ේේ වහ අලය ේසඳ. එේභ්ගභ 

පුහුණු ආධහයක කටයුතු වහභ ේඹදිඹ වළකි බට ක්ඩඩහඹභක් ද ිදයහරේය අලයත්හකි. ේභභ 

අලයත්හ්ග ේදකභ පුයහ ගළල භට අභත්ය ප්රතිඳහදන අලය ේනොේසඳ. 

 රළ නනය :  ේභභ ිදයහරේය ක්රිඩහ ඳවසුකේ වහ ගෘවසථ ක්රිඩහගහයඹක් ේනොභළති අත්ය ශිය 

.රධහරි්ගේ , අධයඹන වහ අනධයඹන කහර්ඹ භ්ඩඩරේය ලහරීරික ේඹ ගයත්හ ව ක්රිඩහ ේකෞලරයඹ 

ළඩිදියුණු කිරීේේ අභිරහලඹ ඇති reපිඹේ ිනලිඹන 87.23 ක් ේඹොදහ ගෘවසථ ක්රිඩහ ංකිර්ණඹක් 

ඉදිකිරීභට ේඹ ජිත් ඇත්. ත්ද ේභභ ිදයහරේය කහර්ඹ භ්ඩඩරේය නහත්ළ්ග ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කිරීභ 

ඹටේත් තෘිධ වමුඛදහ ේජයසඨ ේකොින්ග ේනොරත් .රධහරි්ගේ  ඵ.ජළය .සන ඳවසුකේ ළරසීභ වහ 

reපිඹේ ිනලිඹන 89.32 ක් ළඹකය අංග ේපුර්ණ ේත්භවේ ේගොඩනළ වේරක් ද ේසු.ර ්ගේ  

ේ්ගහසික ගළටලු .යහකයණඹ කයගළල භ වහ reපිඹේ ිනලිඹන 42 ක් ළඹකය ේත්භවේ 

ේගොඩනළ වේරක් ද ඉදිකිරීභට ළරසුේ කය ඇත්. ත්ද ේභභ ිදයහරේය ප්රධහන ඳරිඳහරන කහර්ඹහර 

ේගොඩනළ වේරක් ේනොභළති ඵළි්ග කහර්ඹහර ඳවසුකේ ළඳළයීභ වහ ේත්භවේ ඳරිඳහරන ංකීර්ණ 

ේගොඩනළ වේරක් reපිඹේ ිනලිඹන 523.46 ක ළඹ කය ඉදිකිරීභට ද ේඹ ජනහ කය තිේේ. එභ ව්ග ප්රධහන 

කහර්ඹහර ඳවසුකේ ළඳයීභට වළකිඹහ රළේඵන අත්ය ේභභ ිදයහරඹට ඳළිනේණන ිේ ආල දත් පිරිස 

ේනුේ්ග ේ ආලන ව හකච්ඡහ ලහරහ ඳවසුකේ ළඳයීභට ද වළකිඹහ රළේේ. 
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22. ආරක්ක ේව ලළ ිඩකයළය 

22.1 වමළේෝචනය 

තෘිධ වමුඛදහ වහ ේඳොලිස ේදඳහර්ත්ේේ්ගතු භහජික ්ගේ  දරු දළරිඹ්ග වට ජනප්රිඹ ඳහේ රඵහ දීභ පිිබඵ 

ඳළනනළගී ඇති අසීරු ත්හඹ්ග භඟවයහ ගළල භ වහ ඔවු්ග වහ උස ත්ත්ත්ේය අධයහඳ.ක අසථහ්ග රඵහ 

දීභ අයමුඛණු කයේගන 2007ජනහරී 17 දින භළේේ වීදිඹ ේකොශම 02 හි ේකොශම ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ 

ආයේබ කය ඇත්. ත්ද ආයක්ක ේේහ ඳහේ ංකේඳඹට අනු දි ේ්ග සිඹු භ ඳශහත් ආයණඹ න ඳරිදි 

ආයක්ක ේේහ ිදයහර ඳ ආධතිඹක් ේර ංර්ධනඹ කය ඳත්හේගන ඹහභ පිිබඵ රඵහ ඇති අභහත්ය 

භ්ඩඩර අනුභළතිඹ භත් ේේ න ිට ේකොශම ආයක්ක ිදයහරඹ වහ කුරුණෆගර ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ 

ආයේබ කය  ඳත්හේගන ඹනු රඵන අත්ය, ේභභ  ිදයහරඹ්ගහි අධයහඳනඹට අදහශ සිඹලුභ ගකීේ වහ 

ඳහරනඹ අධයහඳන අභහත්යහංලඹ ිසි්ග ද ඳරිඳහරනඹ වහ ඹටිත්ර ඳවසුකේ ංර්ධනේය අදහශ ගකීේ 

ආයක්ක අභහත්යහංලඹ ිසි්ග ද දයනු රළේේ. 

කෆක්ම : ආයක්ක ේේහ ව ේඳොලිස හභහජික ්ග දරු්ග වහභ ේ්ග වු ේභභ ිදුවර 2020 ය න ිට  

ශ්රි රංකහේසඳ ප්රමුඛඵ ඳහේ අත්යට එක් කිරීභ ව අනහගත්ේයදි එභ ඳහේ අත්ය ඉදිරිේඹ්ග සිටීභ. 

22.1.1 ආරක්ක ේව ලළ ිඩකයළය ළි පටුමේම් අරමුණු 

 දි ේ්ග ජනප්රිඹ ඳහේරට ර්ත්භහන කහරඹ තුශ දරු්ග ඇතුශත් කිරීේේදී තෘිධ වමුඛදහේසඳ ව 

ේඳොලීසිේය හභහජිකඹ්ග මුඛහුණඳහන ගළටු  රට පිිබඹභක් ේඹදීභ. 

 උස භේටේේ, ුණණහත්භක අධයහඳනඹක් දරු්ගට රඵහදීභට යජඹ ග්ගනහ උත්හවඹට පිිබඹභක් 

ලේඹ්ග ිනඹ ගරුක ඳරියඹක් තුශ ළශසුේ හිත් න ඳහරන ක්රභඹක් අත්වදහ ඵළලීභ. 

 තෘිධ වමුඛදහේසඳ ව ේඳොලීසිඹ තු භනහ කශභණහකයන වළකිඹහ ව අේනකුත් ේඳත් ප්රේඹ ජනඹට 

ේගන ඳරිඝණක අධයහඳනඹ, ිඹ මූලික ක්රිඹහකහයකේ, බහහ .පුණත්ඹ, කිඹවීේේ ඳශපුරු ආද, ්රීඩහ  

ක්රිඹහකහයකේ ආදී න අධයහඳන අලයත්හ දියුණු කිරීභ. 

 අධයහඳන අභහත්යහංලඹ තු ෘත්තීඹ වහ ඳශපුරුදු අධයහඳන කහර්ඹ භ්ඩඩරේය වහඹ රඵහේගන උස 

භේටේේ අධයහඳනඹක් සිසු දරු දළරිඹ්ගට රඵහදීභ. 

 ඉත්හ කඩිනින්ග දියුණු කයහ ඹන ේර කේය ඳතින අභිේඹ ගඹ්ගට ආත්භ ිලසහඹ ඇති මුඛහුණදීභ 

වහ සිසු්ගට අලය උස භේටේේ ඉංග්රීසි අධයහඳනඹක් රඵහදීභට ිේලේ කළඳවීභකි්ග ක්රිඹහ කිරීභ. 

ආරක්ක ේව ලළ ිඩකයළය - ේකොෂඹ 

ර් 2007 ජනහරි භ 17 න දින ආයේබ කයන රද ේකොශම ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ යජේය ජහතික 

ඳහරක් ේර උස කය ිනශ්ර ඳහරක් ලේඹ්ග ඳත්හ ේගන ඹනු රඵන අත්ය ේේ නිට ිදයහරේය සිසු 

සිසුිඹ්ග 3176 ක් ඳභණ අධයහඳනඹ වදහයනු රඵ . ත්ද, ේභභ ිදයහරඹ සිසු සිසුිඹ්ගේ  අධයඹන කටයුතු 

රට අභත්ය ඵහහිය ක්රිඹහකහයකේ වහ දක්ත්හඹ්ග ඉවශ නළංවීභ පිිබඵ ිේලේ අධහනඹක් ේඹොමුඛ කයින්ග 

අධයහඳන අභහත්යහංලඹ වහ ආයක්ක අභහත්යහංලේඹහි භඟ ේඳ්ගවීභ ඹටේත්හි ඳත්හ ේගන ඹනු රළේේ. 
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කුරුනග ආරක්ක ේව ලළ ිඩරු කරු ිඩදු ළියව 

2009ජනහරිභ29 න දින ආයේබ කයන රද ේභභ ඳහර ඹම ඳශහත් අධයහඳන අභහත්යහංලඹ ඹටේත් ිනශ්ර 

ඳහරක් ලේඹ්ග ඳත්හේගන ඹනු රඵන අත්ය ේේ නිට  9 න ේශ්රේණිඹ දක්හ  සිසු සිසුිඹ්ග 1262 ක 
ේග්ග යුතු ඳත්හේගන ඹනු රළේේ. 
 

 

 

 

 

 

22.2 2017 ලයයේල කළයයයවළනනය 

 මය රගිය 

ආයත්නේල මුය රගිය -  ේකොශම ව කුරුණෆගර ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ්ගහි ංර්ධන යහඳෘතී්ගට 

අදහර 2017 ර්ඹ ේනුේ්ග ඳවත් ව්ගඳරිදි මුඛරය ප්රතිඳහදන ේ්ග ඇති අත්ය ඊට අදහශ 2017 

ේදළේඵර් භ 31 න දිනට ප්රගතිඹ ඳවත් දව්ග ඳරිදි ේසඳ. 
 

 රළ නන ිඩයකම් 
 

 

කළරනය 
මුකේ රිපළකන 

(රු. මිලියන) 

2017.12.31 ලන දිනට රගිය  

(රු. මිලියන) 

අේේක්ෂිත් රගිය ෂඟළ කරග්ත රගිය 

ේකොෂඹ ශළ කුරුනග ආරක්ක 

ේව ලළ ිඩකයළය් ප වංලයයනන ලයළපති 

ඉටුකිරීම  

145 145 126.17 

 

 ආයත්නේල වළමළනය කටයුතුම ල රගිය 
 

ේකොශම ව කුරුණෆගර ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ්ගහි ඳරිඳහරනඹ, ඹටිත්ර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ වහ නඩත්තු 

කටයුතු ආයක්ක යහජය අභහත්යහංලඹ ඹටේත් සථහපිත් ිදයහලීඹ ඳරිඳහරන අංලඹ භ් ්ග සිදු කයනු රඵ . එභ 

කටයුතු ආයක්ක අභහත්යහංලඹ, තෘිධ වමුඛදහ ව ේඳොලිසිේය වේඹ ගඹ ඹටේත් අේේක්කාත් ඳරිදි ඉටු කයනු 

රඵ .  
 

 ේකොෂඹ ආරක්ක ේව ලළ ිඩකයළලීය ේ්ලළසිකළගළර ේගොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම 
 

ේකොශම ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ ේත් දුයඵළවළය ප්රේ ආල ලි්ග ඳළිනණ අධයහඳන කටයුතු සිදු කයනු රඵන 

සිසු දරු දළරිඹ්ග වට ඩහත් ආයක්හකහරී , ේෞ ය ේඳ්ගන වහ උස ත්ත්ේය නවීන ඳවසුකේ හිත් 

අධයහඳන කටයුතු වහ ේඳෞරු ර්ධනඹට අදහශ ඵහහිය ක්රිඹහකහයේ ඵහධහකි්ග ේත්ොය කයේගන ඹෆභ 

ේනුේ්ග අලය ේ්ගහසිකහගහය ඳවසුකේ රඵහ දීභ අයමුඛණු කය ේගන ේභභ යහඳෘතිඹ ආයේබ කය ඇත්. ඒ 

අනු රු. ිනලිඹන 448.1 ක (ශ්රභ කුලිඹ යහිත්) සිසඳ භවේ ේ්ගහසිකහගහය ේගොඩනළ වේරක් ඉදිකිරීභ 

ේනුේ්ග රඵහ දී ඇති අභඳජ14ජ1078ජ503ජ098 දයණ අභහත්ය භ්ඩඩර අනුභළතිඹට අනු 2015 – 2017 භධය 

කහලීන අඹළඹ යහමුඛ තුශ මුඛදේ ප්රතිඳහදන රඵහ දීභට තීයණඹ කය ඇත්. ඉවත් මුඛදේ ප්රතිඳහදන රට අනු 2015 

ර්ඹ වහ රු.ිනලිඹන 16 ක් ද , 2016 ර්ඹ දවහ රු. ිනලිඹන 140.95 ක් ද ිඹදේ කය ේගොඩනළ වේේේ 

ළකිේර .භ කය තිණිණි. 2017 ර්ඹ වහ ේ්ගකයන රද මුඛදේ ප්රතිඳහදන ේඹොදහග.ින්ග යහඳෘතිඹ 

ත්දුයටත් .භකය ඇති අත්ය, ඊට අදහශ 2017.12.31 න දිනට ේබෞතික වහ මුඛරයභඹ ප්රගතිඹ ඳවත් ව්ග 

ඳරිදි ේසඳ. 
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ිඩවහත්රය 
ඉදිකිරීම් කටයුතුම සිදුකරබද 

බන ආයත්නය 

රගිය 

ේභෞික 
මුයමය (රු. මිලියන) 

ේල්ක 

මුක 
රගිය 

ේ්ලළසිකළගළර ේගොඩනෆගිේ 

ඉදිකිරීම 
6 (ේසඳ) ඉංජිේ්ගරු ේේහ 

ේයජිේේ්ගතු 65% 121.5 111.019 

 

 

 

 

 

 

 

ේකොශම ආයක්ක ේේහ ිදයහරේය ප්රහථිනක අංල වහ ඳරිඳහරන අංල ේගොඩනළ වලිර ඇලුින.ඹේ ජේනේ 

ිකිරීේ ේේහ්ග ර ඉතිරි ළඩ .භ කිරීභ ේනුේ්ග 2017 ර්ඹට අදහශ රු. ිනලිඹන 14.9 ක මුඛදරක් 

ේ්ග කය ඇති අත්ය ඊට අදහශ 2017.12.31 න දිනට ප්රගතිඹ ඳවත් ව්ග ඳරිදි ේසඳ. 

 

ිඩවහත්රය 
ඉදිකිරීම් කටයුතුම සිදුකරබද 

බන ආයත්නය 

/ේකෝත්රළ්තකරු 

රගිය 

ේභෞික 
මුයමය (රු. මිලියන) 

ේල්කෂ 

මුක 
රගිය 

ඇලුමිනයම් 

ජේනේ 

විඩකිරීේම් 

ේව ලළල 

රංකහ ඇලුින.ඹේ 
ඉ්ගඩසට්රීස  එේසී 

ආඹත්නඹ 

ප්රහථිනක අංල 
ේගොඩනළ වේර  - 

100% 14.9 6.378 
ඳරිඳහරන අංල 
ේගොඩනළ වේර   - 98% 

 
 
 
 

 

 

 
කුරුණෆගර ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ ේනුේ්ග රු. ිනලිඹන 215 ක ිඹදින්ග ඉදිකයනු රළණි න ඳ්ගති 

කහභය ේගොඩනළ වේේරහි ඉතිරි ළඩ .භ කිරීභ , ිදයහලීඹ ට ත්හේඳඹ, අබය්ගත්ය භහර්ග වහ න ජර 

යහඳෘතිඹට අදහශ ඉතිරි ළඩ .භ කය 2017 භහර්තු භ 29 න දින අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහේ  ප්රධහනත්ේඹ්ග 

සිසු අ තිඹට ඳත් කයන රද අත්ය ඊට අදහශ ේබෞතික වහ මුඛරයභ ප්රගතිඹ ඳවත් ව්ග ඳරිදි ේසඳ. 
 

ිසත්යඹ ඉදිකිරීේ කටයුතු 
සිදුකයනු රඵන 
ආඹත්නඹ 

ප්රගතිඹ 

ේභෞික මුයමය (රු. මිලියන) 

ේල්කෂ මුක රගිය 

නල ප්ි කළමර ේගොඩනෆගිේේ ප ඉිරි 

ලෆඩ නිම කිරීම, ිඩකයළලීය ලට ත්ළේපය , 

අභය්ත්ර මළයයග ශළ නල ජ ලයළපතිේල 

ලෆඩ නිම කිරීම. 

ශ්රී රංකහ නහික 
වමුඛදහ 

100% 8.6 8.774 



කහර්ඹ හධන හර්ත්හ  2017 - ආයක්ක අභහත්යංලඹ  140 
 

 

 

 

 

 

 

22.3 ගෆටළු වශ අභිේයෝග 

 ේකොශම ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ ේත් රඵහදි ඇති උස ත්ත්ත්ේය ඳවසුකේ ඳත්හේගන ඹහභ වහ 

නඩත්තු ේනුේ්ග මුඛදේ ප්රතිඳහදනඹ්ග රඵහදී ේනොභළති අත්ය, ඒ ේනුේ්ග මුඛදේ ිඹදේ කයනු 

රඵ්ගේ්ග ආයක්ක ේේහ ිදයහරයීඹ  වණුේභ්ග ේසඳ. එභ  වණුභ වහ  ිඹදේ රට අනුකර ආදහඹභ 

ප්රභහණත් ේනොවීභ ේවේතුේ්ග ේභභ ඳවසුකේ .ඹිනත් ඳරිදි ඳත්හේගන ඹහභ අසිරු ඇත්.  ඒ අනු 

අදහශ  වණුභ ේත් මුඛදේ ප්රතිඳහදනඹ්ග රඵහගළල භ පිිබඵ සකයය ක්රිඹහපිිබේත්ක් කහ ගළල භ 

අත්යලයඹ ඳතී. 

22.4 අනළගත් අේේක්ළල් 

 2018 ර්ඹ ේනුේ්ග ේකොශම ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ වහ කුරුණෆගර ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ්ගට 

අදහශ ඳවත් දළක්ේන ංර්ධන යහඳෘතී්ග ේනුේ්ග මුඛරය ප්රතිඳහදන අේේක්කාත්ඹ.  

ලයළපතිය 

2018 ලයයය ේලබදේල් 

අේේක්ෂිත් මුය රිපළකන 

රමළනය (රු. මිලියන) 

ේකොෂඹ ආරක්ක 

ේව ලළ ිඩකයළය 

ිදයහලීඹ ේ්ගහසිකහගහය ේගොඩනළ වේේරහි ඉතිරි 
ළඩ .භ කය සිසු සිසුිඹ්ග 554 ේදේනකු වහ 
ේ්ගහසිකහගහය ඳවසුකේ ළඳයීභ 

169.65 

ේකොශම ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ දවහ භහසික 
ළඹන ිදුලි ිමේඳත් ිඹදේ අභ කයගළල භ වහ 
ඳරිය හිත්කහීම දීර්ඝ කහලීන ආර්කයකභඹ ප්රතිරහබ 
හිත් ිකේඳ ඵරලක්ති ඳ ආධතිඹක් සථහඳනඹ 
කයගළල භ ේනුේ්ග  සුර්ඹ ඵර ිදුලි ඳ ආධතිඹ 
සථහඳනඹ කිරීභ 

30 

ිදයහලීඹ පිහිනුේ ත්ටහකේය ේප්රේක්කහගහයඹ 
ේනුේ්ග වරඹක් ඉදිකිරීභ 

6.51 

ිදයහලීඹ ේ්ගහසිකහගහයඹ දවහ අලය ගෘව බහ්ඩඩ 
ලි්ග ේකොටක් ිනරදී ගළල භ වහ ේකොශම ආයක්ක 
ේේහ ිදයහරේය සිසු සිසුිඹ්ග වහ ේඩසක් ජ පුටු 
ිනරදී ගළල භ 

20.0 

කුරුනග 

ආරක්ක ේව ලළ ිඩරු 

කරු ිඩදු ළියව   

න ේඳොදු ඳවසුකේ ේගොඩනළ වේරක් ඉදිකිරීභ 
(අභඳජ17ජ1118ජ703ජ048 වහ 2017 පු. 21 දිනළති 
අභහත්ය භ්ඩඩර අනුභළතිඹ)  

143.99 

්රීඩහ පිටිේය ඳළති ඵළේභ වහ ේකෝග්රීේ කහනු 
ඳ ආධතිඹ ඉදිකිරීභ 

5.0 

එකතුමල 375.15 
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 ආයත්නය ලෆඩිදියුණු කිරීම වතශළ ේයෝජනළ 
 
 

ක්රියළකළරකම අේේක්ෂිත් ිඩයකම රිළභ 

 ේකොෂඹ ආරක්ක ේව ලළ ිඩකයළය 

ේලබදේල් ක්රීඩළ වංකීයයනයක් ශළ 

ක්රීඩළළිටියක් ඉදිකිරීම 

  සිසු දරු දළරිඹ්ග වහ ්රීඩහ ව ඵහහිය 

ක්රිඹහකහයකේ වහ ඳවසුකේ ළඩි 

දියුණු කිරීභ. 

කුරුනග ආරක්ක ේව ලළ 

ිඩකයළය ේලබදේල් ේපොදු පශසුකම් 

ේගොඩනෆගිේ නිමකිරීම. 

දශ ඇසත්ේේ්ගතු 

රු. ිනලිඹන 143.99 

(ශ්රභ කුලී ව ඵදු 

යහිත්) 

 කුරුණෆගර ආයක්ක ේේහ ිදයහරඹ 

දවහ අලය ඳරිඝණක ිදයහගහය , 

ිදයහගහය වහ කහර්ඹහර ඳවසුකේ ඇතුු  

අේනකුත් ේඳොදුඳවසුකේ රඵහ දීභ. 

ආරක්ක ේව ලළ ිඩකයළ පධ නිය 

දිලයිනේල අේනකු්ත රේධ ය් 

ආලරනය ලන පරිදි ලයළේත් කිරීම 

  දි ේ්ග සිඹු භ ප්ර ේ ආලරට අඹත්  

තෘිධ වමුඛදහ ව ේඳොලිසිේය 

හභහජික ්ගේ  දරු දළරිඹ්ග වහ 

අධයහඳ.ක අසථහ ළඩිදියුණු කිරීභ  
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