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වාර්ෂික වාර්තාව - 2016
අල්ලස් හ ෝ දුෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හකොමිෂන් සභාව

ශ්රී ලංකා ප ලං ලංජපතපන්ත්රි  ලංාජපජදප ජ ලංජජයජ අ ලංිගරු ජ ලංජජපපතිගරදය ප ලං දත ලංිරිපති ක ලංරිපතජ ලංාඳහප ලං
1994 ලංිා  ලං19 ලංදයජ ලංිල්කා් ලං හෝ ලංදුෂණ ලං

ෝදජප ලංවිජර්ශජ ලං

ොමිෂන් ලංාභප ලංිජ  ක ලං26 ලංදැනි ලංදුන්ගර  ලං

 ලං පයද ලං ජජ ලංදපර්තපද ලංා ාජ ලංක ජ.
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ප්රකාශක :
ිල්කා් ලං හෝ ලංදුෂණ ලං

ෝදජප ලංවිජර්ශ ලං

ොමිෂන් ලංාභපද,

ිා  ලං36, ලංජකක ාේ ය ලංජපදත,
ොළඹ ලං07.

මුද්රණය :
යජ අ ලංමුද්ර ලංණ ලං දිපර්ත ේන්තුද,
ිා  ලං118, ලංඩැනිා්ටර් ලංද ලංසිල්දප ලංජපදත,
ොළඹ ලං08. ලං

ප්රකාශන අයිතිය :
ොමිෂන් ලංාභපද ලංාතු ලං ේ.
ිල්කා් ලං හෝ ලංදූෂණ ලං

ෝදජප ලංවිජර්ශජ ලං

ොමිෂන් ලංාභප ේ ලංපුර්ද ලංිනුජැගර රින් ලං තොයද ලං ජජ ලංදපර්තප ේ ලං

ොටාක් ලං හෝ ලං ේ ලං තොයතුයක් ලංඋපුටප ලංුැනීජ ලංාපුයප ලංතහජේ. ලං
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ජ හදය
ිල්කාට, ලං දුෂණ ට ලං ාහ ලං නීගර ලං වී යෝධී ලං කා ලං ද ක ේ ලං ිියීජට ලං එ යහි ලං වු ලං
ාටජට ලං ාපධපයණ ලං ාහ ලං යුක්ගර ලං ාහුත ලං ක්ර ලංජ ේද ලං තුළින් ලං නිදපයණ  ලං ාහ ලං ජඩු ලං
ිැදරීජ ලං ජඟින් ලං පු යෝුපමිද ලං
විජර්ශජ ලං

ටයුතු ලං රිරීජ ලං ිල්කා් ලං හෝ ලං දුෂණ ලං

ොමිෂන් ලංාභප ේ ලංියජ ලං ජ හදය ලං ේ.
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ෝදජප ලං

හකටි හයදුම්
ශ්රී ලසංසසංි.ආං ං

-

ශ්රී ලසකා සසවර්ධන ි.ආිාලන

රාංකංසංහසේං

-

රාජ්ය කමමණාකරන ස කාර හසේවය

කාංහසේංහසේං

-

කාර්යාල හසේවක හසේවය
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යතනය

ිටුන
සභාිතිතුමාහේ ප්රකාශය
1 වන ි.ආච්හේදය :

ැදින්වීම

1.1

හකොමිෂන් සභාව

1.2

අල්ලස් ස දූෂණය වැමැක්වීහම් අධයක්ෂ ජ්නරාල්

2 වන ි.ආච්හේදය : හකොමිෂන් සභාව
2.1

හකොමිෂන් සභාව හවත කරනු ලබන දැනුම්දීමං

2.2

හල්කම් කාර්යාලය

2.3

2016 වසහර් ිැමිණිලි ලැබීහම් ස්වභාවය - ප්රස්ථාරය 01

3 වන ි.ආච්හේදය : අධයක්ෂ ජ්නරාල්
3.1

ිත් කි.ආමං

3.2

වගකීමං

4 වන ි.ආච්හේදය : විමර්ශන අසශය
4.1

අධයක්ෂ වවිමර්ශන

4.2

නිහයෝජ්ය අධයක්ෂ වවිමර්ශන ස ස තාර අධයක්ෂ වවිමර්ශන

4.3

ස්ථානාධිිති වඅල්ලස්
4.3.1

දුෂණ විමර්ශන ඒකකය

4.3.2

විවෘත විමර්ශන ඒකකය

4.3.3

වත්කම් විමර්ශන ඒකකය

4.3.4

වැටලීම් ඒකක - 1,2,3 ස 4

4.3.5

උසාවි හමහ යුම් ඒකකය

4.3.6

ිාලන ඒකකය

4.4

2016 වර්ෂහේ විමර්ෂන ප්රගතිය - වගුව 02

4.5

2016 වඒෂහේ වැටලීම් ා අත්අඩසගුවට ගැනීම් - වගුව 03

4.6

2016 වර්ෂහේ අත්අඩසගුවට ගැනීම් විස්තරාත්මකව - වගුව 04

5 වන ි.ආච්හේදය : නීති අසශය
5.1

2016 වර්ෂහේ නඩු ිැවරීම් - වගුව 05

5.2

2016 වර්ෂය තුම ලබා හදන ලද නඩු තීන්දු පිළිබඳ විස්තරය - වගුව 06

5.3

විහේශ පුහුණු ා සම්මන්ත්රණ - වගුව 07

6 වන ි.ආච්හේදය : ිාලන අසශය
6.1

2016ං12ං31 දිනට නීති ා ිාලන අසශහේ සිටින නිලධාරීන් සසඛ්යාව ා පුරපාිාඩු - වගුව 08

6.2

මානව සම්ිත් සසවර්ධනය - වගුව 09 ා 10

6.3

ප්රවා න අසශය - වගුව 11

7 වන ි.ආච්හේදය : මූලය අසශය
7.1

මුදල් අසශහේ කාර්යභාරය

7.2

2016 වර්ෂය සඳ ා හවනු කර තිබූ ප්රතිිාදන ා 2016ං12ං31 දිනට සතය වියදම ස තති.ආ කිරීම් - වගුව 12
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ාභපිගරතුජප ේ ලං ලං පශ
හමම හකොමිෂන් සභාහේ සභාිතිවරයා හලස 2015 ඔක්හතෝම්බර් මස 20 වන දින ිත්වීහමන් ිසුව හගවී ගිය
වසරකුත් මාස 2 ක ිමණ කාලය හදස ිසු ැරී බැලීහම් දී හකොමිෂන් සභාව ලබා ඇති ප්රගතිය ා හභෞතික
දියුණුව පිළිබඳව සෑහීමට ිත් විය ැකියං
ශ්රී ලසකා ප්රජ්ාතාන්ත්රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්හේ 19 වන ණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සසහශෝධනය මගින් අල්ලස් හ ෝ දූෂණ
හ ෝදනාවක් සම්බන්ධහයන් තමාහේ හමහ යවීහමන් හ ෝ හවනත් තැනැත්හතකු විසින් කරනු ලබන
ිැමිණිල්ලක් මත මූලික විමර්ශණයක් සිදු කිරීමට විධානය කිරීම සඳ ා වූ බලතල ා අල්ලස් හ ෝ දුෂණ වලට
අදාමව බලිවත්නා නීතිය යටහත් වැරදි සඳ ා වූ නඩු ිැවරීහම් බලතල ද හකොමිෂන් සභාව හවත ිැවරී ඇතං
නව රජ්ය බලයට ිත්වීමත් සමඟම හකොමිෂන් සභාව හවත ලැබුණු ිැමිණිලි ප්රමාණය ශීඝ්රහයන් ත ම ගිය අතර,
ඒ අනුව ගතවූ 2016 වසර හකොමිෂන් සභාවට ස එහි කාර්ය මණ්ඩලයට අතිශයින්ම කාර්ය බහුල වූ වසරක් වියං
නාමිකව, නිර්නාමිකව, වයාජ්නාමිකව හකොමිෂන් සභාව හවත ලැහබන සෑම ිැමිණිල්ලක්ම හකොමිෂන් සභාව
විසින් සැලකිල්ලට භාජ්නය කරනු ලැහේං එකී ලැහබන ිැමිණිලි අත.ආන් ඇතැම් ිැමිණිලි අල්ලස් ිනතට අදාම
හනොවන විටක දී ඒවා පිළිබඳ ක්රියා කිරීම සඳ ා ඒ සම්බන්ධ බලතල ඇති යතන හවත හයොමු කිරීම සිදු කරනු
ලැහේං විමර්ශන කටයුතු සම්බන්ධව යම් පුේගලහයකුට එහරහිව විමර්ශන සිදු කිරීම නීතයානුකූලව ා තතා
ප්රහේශහමන් සිදු කල යුතු වීමත් එම හ ෝදනා සම්බන්ධව ප්රමාණවත් කරුණු නීතිය තදි.ආහේ ඔපාපු කිරීම සඳ ා
අවශය සාක්ෂි සම්ිාදනය කර ගැනීමත් සඳ ා යම් කාලයක් ගත වන බවයිං
19 වන ණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සසහශෝධනය යටහත් ශ්රී ලසකාව ිාර්ශවයක් වන දූෂණයට එහරහි එක්සත්
ජ්ාතීන්හේ සම්මුතිය ස දූෂණ වැලැක්වීමට අදාම යම් ජ්ාතයන්තර සම්මුති ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස ගත යුතු
පියවර සඳ ා වන විධිවිධාන සැලසී ඇතං දූෂණ නිවාරණ කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම ස ඒ පිළිබඳව ම ජ්නතාව
දැනුවත් කිරීම උහදසා වන වැඩසට න් ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස දූෂණ නිවාරණ ඒකකයක් නුදුරු කාලහේදී
පිහිටුවීමට හකොමිෂන් සභාව විසින් අද ස් කර ඇතං
ගතවූ හකටි කාලය තුම හකොමිෂන් සභාවට අවශය වා න ස ි.ආගණක ඇතුු  හභෞතික සම්ිත් විශාල
ප්රමාණයක් සියා ගැනීමට ැකි වීම විශාල ජ්යග්රණයක් බව හමහිලා සඳ න් කම යුතුයං තවද හකොමිෂන් සභාවට
අතයාවශය වන මානව සම්ිත් ත ම නසවා ගැනීමටද ක්රියා කරන ලදීං හකොමිෂන් සභාහේ කාර්ය මණ්ඩලය
හේශීය හමන්ම විහේශීය පුහුණු වැඩසට න් සඳ ා හයොමු කිරීමට 2016 වසහර් දී ක්රියා කරන ලද අතර, ඒ මගින්
විහශේෂහයන්ම විමර්ශන නිලධාරීන් අභිහප්රේරණය කිරීම අහපාක්ෂා කරන ලදීං
දැනට විශාල අඩුිාඩුවක්ව ිවතින කාර්යාලීය තඩකඩ ි සුකම් තතා සීමිතවීම හකොමිෂන් සභාහේ අවධානයට
හයොමු වී ඇති අතර එම අඩුිාඩු මඟ රවා ගැනීමටද තදි.ආහේ දී ක්රියා කිරීමට අද ස් කර ඇතං
හමම සෑම කටයුත්තක් සඳ ාම හමම හකොමිෂන් සභාහේ හකොමසා.ආස්වරුන් හදහදනාහගන් ා අධයක්ෂ
ජ්නරාල්වරයා ඇතුු  සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලහයන් ස හවනත් බාහිර ිාර්ශව වලින් ලැබුණු ස ාය තතා අගය
කරන අතර, තදි.ආහේදී ද එම ස හයෝගය හනොමදව ලබා හදනු ඇතැයි බලාහිොහරොත්තු හවමිං

විනිසුරු ටීංබීංවීරසු.ආය
විශ්රාමලත් හශ්රේෂ්ධාධිකරණ විනිසුරු
සභාිති
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හැරින්වීජ
1954 ලංිා  ලං11 ලංදයජ ලංිල්කා් ලං ිජත ලංජඟින් ලංා්ථපිජ  ලං යජ ලංකද ලංිල්කා් ලං
ි හෝසි ලං යමින් ලංිල්කා් ලං හෝ ලංදුෂණ ලං

ෝදජප ලංවිජර්ශණ ලං ලං

ොජාපපතා් ලං දිපර්ත ේන්තුද ලං

ොමිෂන් ලංාභපද ලං1994 ලංිා  ලං19 ලංදයජ ලංිජත ලං

ට  ක ලංපිහිටුදප ලංඇගර ලංිතය, ලංඑ  ලං1994 ලං දාැේබර් ලංජා ලං15 ලංරිජ ලංසිට ලංක්රි ප කජ

1.1

1

 ලංවි .

හකොමිෂන් සභාව

1994 ලංිා  ලං19 ලංදයජ ලංිල්කා් ලං හෝ ලංදුෂණ ලං දෝදජප ලංවිජර්ශජ ලං
 ලං පයද ලං හප ලං 1978 ලං ආණ්ඩුක්ර ලංජ ලං දයදා්ථපදට ලං
දයදා්ථපදප

ොමිෂන් ලංාභප ලංිජ  ක ලං 2 ලං(ආ) ලංදුන්ගර  ලං

යනු ලං කැු ලං 19 ලං දජ ලං දයදා්ථප ලං ාා ශෝධජ ට ලං ිනුද ලං

 ලංාභප ේ ලංනිර් ශශ  ලංජත ලංිගරු ජ ලංජජපපතිගරදය ප ලංවිසින් ලං

ොමිෂන් ලංාභප ේ ලංාපජපික

න් ලං

දර්ෂ ලංිහ  ලංධුය ලං පක ක් ලංාඳහප ලංි ක ලං යනු ලංකැ ේ.
ොමිෂන් ලං ාභපද ලං ාපජපික

න් ලං ගර ද ජකු ුන් ලං ාජන්වි  ලං යුතු ලං ිතය, ලං ින් ලං

රේඨාධපපත යණ අ ලං හෝ ලංියා ප ජපපත යණ අ ලංවිරපජක ක ලංවිනිරු ජද ජන් ලංවි  ලංයුතු .
තදජ ලං ාපජපික

ද ද ජක් ලං

ොමිෂන් ලංාභප ේ ලං

ප ලං ිියපධ ලං විජර්ශජ  ලංහප ලං නීගර  ලං ක්රි ප කජ  ලං රිරීජට ලං ිදපළද ලං පුල්ල් ලං ිළපු ජශදක් ලං ඇගර ලං

තැජැ ක තකු ලං වි  ලං යුතු .

ොමිෂන් ලං ාභප ේ ලං ාභපිගර ලං

ියා ප ජපපත යණ අ ලං විරපජක ක ලං විනිරු ජද ජන් ුන් ලං එක් ලං ි

කා ලං

රේඨාධපපත යණ අ ලං

කු ලං ජජපපතිගරතුජන් ලං විසින් ලං ි ක ලං යනු ලං

කබයි.
2015 ඔක්හතෝම්බර් 20
ිස්වන හකොමිෂන් සභාහේ සාමාජිකයන්
තජතුය

ජජ

දජ ක ලං තොයතු ජ

සභාිති

විනිසුරු ටීංබීං වීරසූ.ආය

හකොමසා.ආස්

විනිසුරු ඩබිලිේං ලාල් රසජිත් සිල්වා විශ්රාමික අභියා නාධිකරණ විනිසුරු

හකොමසා.ආස්

සීං හනවිල් ගුරුහේ ම තා

විශ්රාමික හශ්රේෂ්ධාධිකරණ විනිසුරු

විශ්රාමික හජ්යෂ්ධ හිොලිස් අධිකාරී

8

හෝ ලං

1.2

අල්ලස් හ ෝ දූෂණ වැමැක්වීහම් අධයක්ෂ ජ්නරාල්

1994 ලංිා  ලං19 ලංදයජ ලංිල්කා් ලං හෝ ලංදුෂණ ලං ෝදජප ලංවිජර්ශජ ලං ොමිෂන් ලංාභප ලංිජ  ක ලං16 ලං(1) ලංදුන්ගර  ලං
 ලං පයද ලං
ොමිෂන් ලං ාභප ේ ලං ර්තදය ලං ිටුරිරීජ ලං ාඳහප ලං
ොමිෂන් ලං ාභපදට ලං ාහප  ලං වීජ ලං පිණිා ලං
ජජපපතිගරදය ප ලං විසින් ලං ිල්කා් ලං ාහ ලං දුෂණ ලං දැළැක්වී ේ ලං ිධයක්ෂ ලං ජජයපල්දය කු ලං ි ක ලං යනු ලං කබයි. ලං
ජජ ලං
ොමිෂන් ලං ාභප ේ ලං 2015.02.12 ලං දජ ලං රිජ ලං සිට ලං 2016.10.19 ලං රිජ ලං දක්දප ලං ිධයක්ෂ ලං ජජයපල් ලං කා ලං
ජජපපතිගර ලං නීතීඥ ලං ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්රමසිස ම ත්මිය කටයුතු කම අතර, 2016ං11ං24 දින සිට
ජ්නාධිිති නීතීඥ සරත් ජ්යමාන්න ම තා කටයුතු කරයිං
තවද හකොමිෂන් සභාහේ කාර්යය ස කර්තවය තටු කිරීම සඳ ා ස ායවීම පිණිස නීති නිලධාරීන්,
විමර්ශන නිලධාරීන් ස රජ්හේ ඒකාබේධ හසේවහයන් හතෝරා ගන්නා ලද රාජ්ය නිලධාරීන් ද
හකොමිෂන් සභා කාර්යාලයට අනුයුක්තව සිටිතිං හමම හකොමිෂන් සභාවට ස ාය වීම පිණිස ිත්කර
ඇති හමම සියලු නිලධාරීන් හකොමිෂන් සභාව හවත ලැහබන හතොරතුරුවල ර සයභාවය රක්ෂා
කිරීමට බැඳී සිටීං

ිධයක්ෂ ලංජජයපල්ද ජ

පීං හනු ම් ගමහේ ම ත්මිය

1994 හදසැම්බර් 15 වන දින ිත්කරන ලදී

.ආහයන්සි අර්සකුමරත්න ම තා

2000 හිබරවා.ආ 24 වන දින ිත්කරන ලදී

පියහසේන රණසිස ම තා

2001 හනොවැම්බර් 01 වන දින ිත්කරන ලදී

ලක්ෂමි ජ්යවික්රම ම ත්මිය

2008 හිබරවා.ආ 19 වන දින ිත්කරන ලදී

ගහන්ෂ් ධර්මවර්ධන ම තා

2014 ජුලි 08 වන දින ිත්කරන ලදී

ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්රමසිස ම ත්මිය

2015 හිබරවා.ආ 12 වන දින ිත්කරන ලදී

සරත් ජ්යමාන්න ම තා

2016 හනොවැම්බර් 24 වන දින ිත්කරන ලදී
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හකොමිෂන් සභාව

2

1994 ලංිා  ලං19 ලංදයජ ලංිල්කා් ලං හෝ ලංදුෂණ ලං ෝදජප ලංවිජර්ශජ ලං
ොමිෂන් ලංාභප ලංිජ  ක ලං 2 ලං(ආ) ලංදුන්ගර  ලං ලං
 ලං පය ලං දයදා්ථපදප  ලං ාභප ේ ලං නිර් ශශ  ලං ජත ලං ිගරු ජ ලං ජජපපතිගරදය ප ලං විසින් ලං
ොමිෂන් ලං ාභප ේ ලං
ාපජපජී න් ලංදර්ෂ ලංිහ  ලංධුය ලං පක ක් ලංාඳහප ලංි ක ලං යනු ලංකැ ේ.
ොේෂන් ාභපද ාපජපික

න් ගර ද ජකු ුන් ාජන්විත වි

යුතු ිතය, ින්

ද ද ජක්

රේඨාධපපත යණ අ ලං හෝ ලංියා ප ජපපත යණ අ ලංවිරපජක ක ලංවිනිරු ජද ජන් ලංවි  ලංයුතු . ලං තදජ ලංාපජපික ප ලං
ිියපධ ලං විජර්ශණ ට ලං හප ලං නීගර  ලං ක්රි ප කජ  ලං රිරීජට ලං ිදපළ ලං පුල්ල් ලං ිළපු ජශදක් ලං ඇගර ලං ි කු ලං වි  ලං යුතු . ලං
ොමිෂන් ලං ාභප ේ ලං ාභපිගර ලං කා ලං රේඨාධපපත යණ අ ලං හෝ ලං ියා ප ජපපත යණ අ ලං විරපජක ක ලං
විනිරු ජද ජන් ුන් ලංඑක් ලංි ක් ලංි ක ලං ේ.
ිල්කා් ලං හෝ ලං දුෂණ ලං ෝදජප ලං විජර්ශජ ලං
ොමිෂන් ලං ාභප ලං ිජ  ක ලං 4 ලං දජ ලං දුන්ගර  ලං  ලං පය ලං
ොමිෂන් ලං
ාභපදට ලං ේ ලංදැනුේ ලං ජජක් ලං යනු ලංකැබූ ලංවිට ලංඒ ලංාේබන්ධ න් ලංවිජර්ශජ ක් ලං ළ ලංයුතු . ලංඑ ාේ ලං වුදද ලංඑදැනි ලං
ිැමිණිල්කක් ලං පිළිබඳද ලං විජර්ශජ ලං ටයුතු ලං රි  ක ලං රිරීජට ලං ිය ලං එජ ලං ිැමිණිල්ක ලං නිර්දයපජ ලං බදට ලං ාහ ලං
විජර්ශජ ක් ලංරිරීජ ලංාඳහප ලං ලංජපණද ක ලං  ජණු ලංඇගර ලංබදට ලං ොමිෂන් ලංාභපද ලංාෑහීජ ට ලංි ක ලංවි  ලංයුතු .
ොමිෂන් ාභපද දත
යජ ේ දැනුේ  ජජක් ජගින් ලං ේ ලං තැජැ ක තකුට ලං වි ජශධද ලං ිල්කා් ලං හෝ ලං
දුෂණ ලං ෝදජපදක් ලං හෝ ලං ේ ලං ධජ  ලං හෝ ලං ශික ලං ි ක ය ලං ුැනීජක් ලං හෝ ලං ජෑත  ජ ලං පුශුක කු ලං විසින් ලං
යනු ලංකැු ලංමුදල් ලං හෝ ලංදයපිපපත  ලංුනු දනු ලං හෝ ලංවි දේ ලංඑජ ලංපුශුක ප ේ ලං ලං ට ලංආදප ේ ලං ලංභද න් ලංහප ලං
ජොුැක ිජ ලං බදට ලං  ජණු ලං ිජපදයණ  ලං දන් න් ලං ජේද, ලං එජ ලං දැනුේ ලං  ජජ ලං නිර්දයපජ ලං බදට ලං
ොමිෂන් ලං
ාභපද ලං ාෑහීජ ට ලං ි ක ලං දන් න් ලං ජේ ලං ද ලං ිදා්ථපනුකූකද ලං
ොමිෂන් ලං ාභපද ලං විසින් ලං විජර්ශජ ක් ලං ිද කදනු ලං
කැබි  ලං හැරි . ලං එහි ලං  ජ ලං ිල්කා් ලං ිජ  ක ලං හෝ ලං ජපගර  ලං යපජය ලං ාභප ේ ලං 1975 ලං ිා  ලං 1 ලං දයජ ලං ද ක ේ ලං හප ලං
බැය ේ ලං ලං පශ ලංරිපත ේ ලංිජත ලං ට  ක ලංජඩු ලංිැදරීජ ලං හෝ ලං දජ ක ලං ෝුය ලංක්රි ප ලංජපර්ු ක් ලංුැනීජ ලං හෝ ලං
දජ ක ලං ේ ලංනීගර ක් ලං ට  ක ලංජඩු ලංිැදරීජ ලංපිළිබඳ ලංතීයණ ට ලංඑළඹී ේ ලං පර්  ලංාඳහප ලංිදශය ලංවි  ලංහැරි ලං
ේ ලං විජර්ශජ ක් ලං
ොමිෂන් ලං ාභපද ලං විසින් ලං ිද කදනු ලං කැබි  ලං යුතු ලං ිතය, ලං
ොමිෂන් ලං ාභපද ලං දත ලං ිැදරී ලං
ඇගර ලං ර්තදය ලංිටු ලංරිරී ේ ලං පර්  ලංාඳහප ලංිදශය ලංබකතක ලං1994 ලංිා  ලං19 ලංදයජ ලංිජ  ක ලං5 ලංදජ ලංදුන්ගර  ලං
ජගින් ලං ලංදපජ  ලං ය ලංඇත.
ොමිෂන් ාභපදට කැබී ඇගර තොයතු ජ ාේබන්ධ න් විජර්ශජ ක් ිද කදප ුජ ජ ලං ිතයතුය ලං  ජ ලං
ේ ලං පුශුක කු ලං විසින් ලං 1994 ලං ිා  ලං 19 ලං දයජ ලං ිජත ලං ට  ක ලං හප ලං 1975 ලං ිා  ලං 1 ලං දයජ ලං ද ක ේ ලං බැය ේ ලං
 ලං පශ ලං රිපත ේ ලං ිජත ලං ට  ක ලං දයදක් ලං ය ලං ඇගර ලං බදට ලං
ොමිෂන් ලං ාභපදට ලං හැගී ලං න් න් ලං ජේ ලං ඒ ලං ිදපළ ලං
පුශුක පට ලං වි ජශධද ලං ිදපළ ලං ිපත යණ  ලං ජඩු ලං ිැදරීජ ලං ාඳහප ලං ිධයක්ෂ ලං ජජයපල්දය පට ලං නි ෝු ලං ළ ලං
හැරි ලංදන් න් .
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ොමිෂන් ාභප ිජ  ක 9 දජ දුන්ගර ජගින්
ොමිෂන් ාභපද ිරිපත අ
පුශුක කු ාතු දය ලංාපද ලංහප ලංිපතභපය ලංපිළිබඳ ලංනි ජ න් ලංාඳහන් ලං ය ලංඇ ක  ක .

ිනී සිටිනු කබජ

ොමිෂන් ාභප ිජ  ක 17 දජ දුන්ගර ජගින් ාකාප ඇගර විපතවිධපජ  ලං පයද ලං
ොමිෂන් ලංාභප ේ ලං
ාෑජ ලං ාපජපික
කු ලං විසින්ද, ලං ිධයක්ෂදය ප ලං ාහ ලං
ොමිෂන් ලං ාභපදට ලං ාහප  ලං වීජ ලං පිණිා ලං ි ක ලං යජ ලං කද ලං
ාෑජ ලං නිකධපපත කු ලං හප ලං ාේද
කු ලං විසින් ලං ද ලං ා්දකී  ලං ධුය අ ලං පර්  ලං භපය ලං ුැනීජට ලං  ලංථජ ලං ේ ලං ිජත ලං
ට  ක ලංා්දකී  ලංබකතක ලංක්රි ප කජ  ලංරිපත ේ ලං ජ ලංහප ලං ර්තදය ලංිටු ලංරිපත ේ ලං ජ ලංතජන්ට ලංකැ බජ ලං හෝ ලංතජන්ට ලං
දැජ ලංුැනීජට ලංකැ බජ ලං තොයතු ජ ලංරිසිදක් ලංිජපදයණ  ලං ජො යජ ලංබදට ලං ලං පශ ක් ලංි කාන් ලං ළ ලංයුතු .

2.1

ොමිෂන් ලංාභපද ලං දත ලං යනු ලංකබජ ලංදැනුේ ලං ජේ

අල්ලස් හ ෝ දුෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හකොමිෂන් සභාව හවත ිැමිණිල්ලක් සම්බන්ධහයන් දැනුම් දිය
ැකි කාර කිහිියකිං
i.

හකොමිෂන් සභාව හවත ිැමිණිහමන්

ii.

ලිඛිතව වනාමිකව හ ෝ නිර්නාමිකව

iii.

දුරකථන මාර්ගහයන්

2.2

ක්ෂණික ඇමතුම

1954

අධයක්ෂ විමර්ෂණ

011 - 2586841

හකොමිෂන් සභා කාර්යාලය

011 - 2586257

ෆැක්ස්

011 - 2595045

ඊ හම්ල්

ciaboc@eureka.lk

ල් ේ ලං පර් පක

හකොමිෂන් සභාව හවත ලැහබන සියලු ිැමිණිලි ලියාිදිසචි කර සුදුසු නිහයෝග ලබා ගැනීම සඳ ා,
හකොමිෂන් සභාව හවත තදි.ආිත් කිරීම හල්කම් කාර්යාලය විසින් සිදුකරනු ලැහේං හමම අසශහේ
ප්රධානීයා හලස ශ්රී ලසකා ි.ආිාලන හසේවහේ I වන ින්තිහේ නිලධාරීහයකු වන ටීං ගාමිණී මුණසිස
ම තා 2015 වර්ෂහේ සිට කටයුතු කරයිං
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2.3

2016 ලංදර්ෂ අ ලංිැමිණිලි ලංකැබී ේ ලංාද
් භපද

වර්ෂය තුම ලද මුු  ිැමිළි සසඛ්යාව 3450 ක් වන අතර, එහි වර්ගීකරණය ි ත දැක්හේ
දගුද - 01
නාමික ිැමිණිලි

2047

නිර්නාමික ිැමිණිලි

1403

එ තුද

 ලංා්ථපය  ලං- ලං01

1403
2047

තොයතු ජ ලංමුකපර ලං න් ලං: ල් ේ ලංිාශ  ලංඇරුපතණි.
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3450

ි
.ආ
ච්
හේ
ද
ය

3

ිධයක්ෂ ලංජජයපල්
3.1

ි ක ලංරිරීජ

1994 අසක 19 දරන අල්ලස් හ ෝ දුෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හකොමිෂන් සභා ිනහත් 16 ව1 වගන්තිය ප්රකාරව
හකොමිෂන් සභාහේ කර්තවය තටු කිරීම සඳ ා හකොමිෂන් සභාවට ස ාය වීම පිණිස ජ්නාධිිතිවරයා විසින්
අල්ලස් ස දූෂණ වැමැක්වීහම් අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරහයකු ිත් කරනු ලබයිං

3.2

දුකීේ

1994 අසක 19 දරන අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හකොමිෂන් සභා ිනහත් 11 වන වගන්තිය
ප්රකාරව අල්ලස් ිනහත් II වන හකොටස යටහත් වරදක් හ ළිදරේ වන්නා වු ද, තුටු ිඩුරක් හ ෝ වටිනාකම
රුපියල් හදද සක් හනොතක්මවන තුටු ිඩුරක් අයදීම, භාර ගැනීම හ ෝ පි.ආනැමීම පිළිබඳ හතොරතුරු
හ ලිදරේ වන අවස්ථාවක මහ ේස්ත්රාත් අධිකරණහේ දී ද, රුපියල් 2000/- කට වැඩි වටිනාකමින් යුත් තුටු
ිඩුරක් අයැදීම, භාර ගැනීම හ ෝ පි.ආනැමීම පිළිබඳ කරුණු හ ළිදරේ වන්හන් නම් ම ාධිකරණයක් තදි.ආහේ
දී ද නඩු ිැවරීම සඳ ා හකොමිෂන් සභාව විසින් අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයාට විධානය කරනු ලබයිං හකොමිෂන්
සභාහේ විධානය ි.ආදි අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා අත්සන් තබන ලද අධි හ ෝදනා ිත්රයක් යටහත්
ම ාධිකරණහේ නඩු ිවරන ලද අවස්ථාවක එම අධි හ ෝදනා ිත්රය නීතිිතිවරයා විසින් තදි.ආිත් කරන ලද
අධි හ ෝදනා ිත්රයක් හමන් එය විභාග කිරීම සඳ ා ම ාධිකරණයට අධිකරණ බලය ඇත්හත්යං
අල්ලස් වලින් අත්කර ගත් හේිම හ ෝ අල්ලස් වලින් අත්කරගත් හේිමකින් ි.ආවර්තනය කර ඇති හ ෝ
කර තිබු හේිම සම්බන්ධහයන් අල්ලස් ිනහත් 23 ‘අ’ වගන්තිය යටහත් වන වත්කම් අත්ිත් කර ගැනීම
පිළිබඳ අවස්ථාවක දී ව අල්ලස් ිනහත් 8 වන වගන්තිය ප්රකාරව ම ාධිකරණහේ අධි හ ෝදනා ිත්රයක්
හගොනු කි.ආම මගින් අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා විසින් නඩු ිවරනු ලැබිය යුතුයං අල්ලස් ිනහත් 70 වන
වගන්තිය ප්රකාරව දූෂණ වරදක් සම්බන්ධහයන් අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා විසින් මහ ේස්ත්රාත් අධිකරණය
තදි.ආහේ නඩු ිවරනු ලැබිය යුතුයං ශ්රී ලසකා ප්රජ්ාතාන්ත්රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්හේ අසක 849/15 ස
1994ං12ං15 දින දරණ අති විහශේෂ ගැසට් ිත්රය අනුව අල්ලස් ිනහත් II හකොටහසේ තුටු ිඩුරක් පි.ආනැමීම,
අයැදීම, භාර ගැනීම වැරදි සම්බන්ධහයන් ද අල්ලස් ිනහත් V හකොටහසේ සියු  වැරදි සම්බන්ධහයන් ද
අධිකරණ බලය හකොමඹ ිැවැත්හවන මහ ේසත්ර
් ාත් අධිකරණහේ ස ම ාධිකරණහේ දී අවස්ථානුකූලව නඩු
ිවරනු ලබයිං තවද ජ්ාතික රාජ්ය සභාහේ 1975 අසක 1 දරන වත්කම් ා බැරකම් ප්රකාශ කි.ආහම් ිනත
යටහත් කරන ලද වැරදි සම්බන්ධහයන් හකොමිෂන් සභාහේ උිහදස් මත අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා විසින්
මහ ේස්ත්රාත් අධිකරණහේ නඩු ිවරනු ලැබිය යුතුයං
ත ත සඳ න් වගකීම්වලට අමතරව අල්ලස් ා දූෂණය වැමැක්වීම පිළිබඳ අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා
හකොමිෂන් සභාහේ ප්රධාන ගණන් දීහම් නිලධාරීයා හලස ි.ආිාලන කටයුතු පිළිබඳ වගකිව යුතුයං හමම
කාර්යයන් තටු කිරීම සඳ ා අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයාට අධයක්ෂ විාලන ා ප්රධාන ගණකාධිකාරී යන
නිලධාරීන්හේ ස ාය ලැහේං
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විජර්ශජ ලංිාශ
අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා පිළිබඳ සියලු විමර්ශන කටයුතු සිදුකරනු ලබන්හන් හමම හකොමිෂන්
සභාහේ ස්ථාිනය කර ඇති විමර්ශන අසශය මඟිනිං
අසක 1954 අසක 11 දරන අල්ලස් ිනහත් ා 1994 අසක 19 දරන අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන
හකොමිෂන් සභා ිනහතන් ිවරා දී ඇති බලතල අනුව විමර්ශන අසශයට නිලධාරීන් ිත්හකොට විමර්ශන
කටයුතු සිදුකරනු ලබයිං
අධයක්ෂ වවිමර්ශන වරහයකුහේ ප්රධානත්වහයන් හමම අසශහේ කටයුතු ිවත්වාහගන යනු ලබන අතර,
නිහයෝජ්ය අධයක්ෂ වවිමර්ශන

ා ස කාර අධයක්ෂ වවිමර්ශන වරුන් හදහදනකු යටහත් විමර්ශන

කටයුතු ඒකකවලට හබදා ඇතං එම අසශවල ස්ථානාධිිතිවරුන් හලස ිමපුරුදු නිලධාරීන් ිත් කර
ඇතං
හමම විමර්ශන අසශය ශ්රී ලසකා හිොලිස් හදිාර්තහම්න්තුහවන් ිත් කර ගත් හිොලිස් නිලධාරීන් 198
හදහනකුහගන් සමන්විත හේං

විමර්ශන අසශය හබදා ඇති ඒකක නවය ි ත ි.ආදි හේං
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

දූෂණ විමර්ශන ඒකකය
විවෘත විමර්ශන ඒකය
වත්කම් විමර්ශන ඒකකය
වැටලීම් ඒකක 1
වැටලීම් ඒකක 2
වැටලීම් ඒකක 3
වැටලීම් ඒකක 4
උසාවි හමහ යුම් ඒකකය
ිාලන ඒකකය
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4.1

ිධයක්ෂ ලං(විජර්ශජ)

විමර්ශන අසශහේ ි.ආිාලන කටයුතු ා සියලුම විමර්ශන ඒකකවල අධීක්ෂණය අධයක්ෂ වවිමර්ශන
යටහත් සිදු හේං හමම තනතුහර් හජ්යෂ්ධ හිොලිස් අධිකාරී ඩීංප්රියන්ත න්ද්රසි.ආ ම තා කටයුතු කරනු
ලබයිං
හකොමිෂන් සභාව විසින් ා අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා විසින් හයොමු කරනු ලබන සියලුම විමර්ශන අදාම
ඒකක හවත තම අධීක්ෂණය යටහත් හයොමු කර විමර්ශනය කරවීම ා උිහදස් ලබා දීම, ඒවාහේ
ප්රගතිය නැවත හකොමිෂන් සභාවට ා අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා හවත හයොමු කිරීම සිදු කරයිං

4.2

නි

ෝජය ලංිධයක්ෂ ලං(විජර්ශජ) ලංහප ලංාහ පය ලංිධයක්ෂ ලං(විජර්ශජ) ලං

විමර්ශන අසශහේ ි.ආිාලන කටයුතු ා විමර්ශන කටයුතු සඳ ා අධයක්ෂ වවිමර්ශන හවත
ස ාය දීම සඳ ා ිත් කර ඇතං නිහයෝජ්ය අධයක්ෂ වවිමර්ශන තනතුර පුරපාිාඩුව ිවතින
අතර, ස කාර අධයක්ෂ වවිමර්ශන හලස ස කාර හිොලිස් අධිකාරී එම්ංටීංටීංරුවන් කුමාර
ම තා ද කාන්තා ස කාර හිොලිස් අධිකාරී ඩේංහේංිේමිණී ම ත්මිය ද කටයුතු කරයිං

4.3

ා්ථපජපපතිගර ලං(ිල්කා්)

ප්රධාන හිොලිස් ිරීක්ෂක ඒංපීංලියනහේ ම තා හමම තනතුර දරන අතර විමර්ශන අසශයට අනුයුක්ත
සියලුම විමර්ශන නිලධාරීන්හේ ි.ආිාලන කටයුතු සිදු කරනු ලබයිං
තවද දූෂණ විමර්ශන ඒකකය ා විවෘත විමර්ශන ඒකකහේ විමර්ශනවල අධීක්ෂණ කටයුතු කර එහි
ප්රගතිය හකොමිෂන් සභාවට ා අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා හවත වාර්තා කිරීම සිදු කරනු ලබයිං

4.3.1 දූෂණ ලංවිජර්ශජ ලංඒ
හමම අසශ 4 ක් ිවතින අතර, දූෂණ විමර්ශන I අසශය ප්රධාන හිොලිස් ිරීක්ෂක පීංජීං ර්ංසුහම්න්ද්ර
ම තාහේද, දූෂණ විමර්ශන II අසශය ප්රධාන හිොලිස් ිරීක්ෂක යුංඒංඑස්ංහිහර්රා ම තාහේද දූෂණ
විමර්ශන III අසශය හිොලිස් ිරීක්ෂක හක්ංඑල්ංවිහේසි.ආ ම තාහේද, දූෂණ විමර්ශන IV අසශය උි
හිොලිස් ිරීක්ෂක යුංපීංවික්රමාරච්චි ම තාහේද ප්රධානත්වහයන් ිවත්වා හගන යනු ලබයිං
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හකොමිෂන් සභාහේ අනුමැතිය ඇතිව ලැහබන අල්ලස් ිනහත් 70 වන වගන්තිය ප්රකාරව සිදු කර ඇති
දූෂණ වැරදි සම්බන්ධව විමර්ශන ිැවැත්වීම ා ඒවාහේ ප්රගතිය ඇතුමත් වාර්තා අධීක්ෂණ නිලධා.ආයා
හවත හයොමු කිරීම හමම අසශහේ කාර්යය හේං

Dinamina 2016.01.21 Thursday Pg.21

Lakbima 2016.01.21 Thursday Pg.23

4.3.2 විදෘත ලංවිජර්ශජ ලංඒ
හමම ඒකකය හිොලිස් ිරීක්ෂක ඒංඑන්ංවීරහකෝන් ම තාහේ ප්රධානත්වහයන් ිවත්වා හගන යනු
ලබයිං
අල්ලස් අයැදීම, ලබා ගැනීම, පි.ආනැමීම දී දැනට සිදු වී අවසන්ව ඇති ිැමිණිලි සම්බන්ධහයන්
හකොමිෂන් සභාහේ අනුමැතිය ඇතිව විමර්ශනය කර ඒවාහේ ප්රගතිය ඇතුමත් කර වාර්තා අධීක්ෂණ
නිලධාරීයා හවත හයොමු කිරීම හමම ඒකකහේ කාර්යය හේං
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Lakbima 2016.03.11 Friday Pg.03

Lankadeepa 2016.05.28 Saturday Pg.06

4.3.3 ද ක ේ ලංවිජර්ශජ ලංඒ
ජජ ලංඒ
 ලං ිොලිා් ලං ිරීක්ෂ  ලංඊ.එන්.ියි.ධර්ජදපා ලංජහතප ේ ලං ලංධපජ කද න් ලංිද කදප ුජ ලං
නු ලංකබජ ලංිතය ලංිල්කා් ලං ිජ  ක ලං23 ලං(ි) ලං ට  ක ලංි ථප ලංද ක ේ ලංිියීජ ලංාහ ලං1975 ලංිා  ලං1 ලංදයජ ලං
ද ක ේ ලං හප ලං බැය ේ ලං  ලං පශ ලං රිපත ේ ලං ිජ  ක ලං විපතවිධපජදකට ලං ට කද ලං
ොමිෂන් ලං ාභප ේ ලං
ිනුජැගර  ලංඇගරද ලංකැ බජ ලංිැමිණිලි ලංවිජර්ශජ ට ලංකක් ලං ය ලං ලංුගර  ලංිධීක්ෂණ ලංනිකධපපත ප ලං දත ලං
දපර්තප ලංරිපතජ ලං ජජ ලංඒ
අ ලං පර්  ලං ේ.

Lankadeepa 2016.04.05 Tuesday Pg.06

4.3.4 දැටලීේ ලංඒ

 ලං1,2,3 ලංහප ලං4

වැටලීම් ඒකක 1 උි හිොලිස් ිරීක්ෂක එච්ංඑම්ංඩීංලිහේරා ඩේලස් ම තා විසින් ද, වැටලීම් ඒකක 2
හිොලිස් ිරීක්ෂක සීංඒංගුණවර්ධන ම තා විසින් ද, වැටලීම් ඒකක 3 උි හිොලිස් ිරීක්ෂක
බීංඩේංහසනවිරත්න බණ්ඩා ම තා විසින් ද, වැටලීම් ඒකක 4 ප්රධාන හිොලිස් ිරීක්ෂක ර්ංඩීංහේං
පුෂ්ිකුමාර ම තා විසින් ද ිවත්වා හගන යනු ලබයිං
හකොමිෂන් සභාව හවත අල්ලස් අයදීම, බාර ගැනීම, පි.ආනැමීම යන අවස්ථාවන්වලදී ලැහබන ිැමිණිලි
සම්බන්ධව ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වී වැටලීම් සිදු කිරීම ස විමර්ශන කටයුතු කඩිනමින් සිදු කර
අධීක්ෂණ නිලධාරීයා හවත වාර්තා කි.ආම හමම ඒකකවල ප්රධාන කාර්යය හේං
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Lankadeepa 2016.02.13 Saturday Pg.11

Lankadeepa 2016.06.21 Pg.12

4.3.5 උාපවි ලං ජ හයුේ ලංඒ
හමම ඒකකය උි හිොලිස් ිරීක්ෂක හක්.හක්. හප්රේමසි.ආ ම තාහේ ප්රධානත්වහයන් ිවත්වාහගන යනු
ලබයිං
හමම හකොමිෂන් සභාව මගින් ිවරනු ලබන නඩු සම්බන්ධහයන් හකොමිෂන් සභාහේ නීති අසශයට
අවශය ස ාය ලබා දීම, අත්අඩසගුවට හගන අධිකරණයට තද.ආිත් කර ඇති සැකකරුවන්
සම්බන්ධහයන් ක්රියා කිරීම, අධිකරණහේ නිහයෝග අනුව සැකකරුවන් අධීක්ෂණය කි.ආම ා සිතාසි
වහරන්තු ක්රියාත්මක කිරීම දී කටයුතු හමම ඒකකය මගින් සිදු කරනු ලබයිං

4.3.6 ිපකජ ලංඒ
හමම ඒකකය උි හිොලිස් ිරීක්ෂක එන්ංඑස්ංඑස්ංඒංනන්දහසේන ම තාහේ ප්රධානත්වහයන් ිවත්වා
හගන යනු ලබයිං
විමර්ශන අසශයට අනුයුක්ත සියලුම හිොලිස් නිලධාරීන්හේ ි.ආිාලනමය කටයුතු සිදු කරනු ලබන්හන්
හමම ඒකකය මගිනිං

4.4

2016 ලංදර්ෂ අ ලංවිජර්ශජ  ලං යජ ලංකද ලංිැමිණිලි ලංාාඛ්යපද ලංාහ ලංවිජර්ශජ ලං ලංුගර .
දගුද ලං-02

වර්ෂය අල්ලස් දූෂණ
වත්කම් එකතුව ිසුගිය
සමස්ථ විමර්ශනය හල්ඛ්ණාගාරය තති.ආ
ිැමිණිලි ිැමිණිලි ිැමිණිලි
වර්ෂහයන් එකතුව කරන ලද හවත හයොමු ිැමිණිලි
කම ිැමිණිලි
හයොමු
ිැමිණිලි
කම
ිැමිණිලි

2016

465

1503

467

2435

3544

5975

18

2172

604

3917

4.5

2016ං01ං01 දින සිට 2016ං12ං31 දක්වා අත්අඩසගුවට ගත් නිලධාරීන් පිළිබඳ විස්තර
වගුව - 03
මුලු වැටලීම් සසඛ්යාව

88

සාර්ථක වැටලීම් සසඛ්යාව

44

අසාර්ථක වැටලීම් සසඛ්යාව

44

කල් යන ලද වැටලීම් සසඛ්යාව

--

අත් අඩසගුවට ගන්නා ලද පුේගලයින්
සසඛ්යාව

56

දැටලීේ ලංිාපර්ථ  ලංවීජ ලංාඳහප ලංිහත ලං  ජණු ලංබකිප ලංඇත.
1. අසතය ිැමිණිලි තදි.ආිත් කි.ආමං
2. වැරදි උිකල්ිනයන් මත ිැමිණිලි තදි.ආිත් කි.ආමං
3. ිැමිණිලි කි.ආහමන් ිසු ඇතිවන බිය නිසා විමර්ශන නිලධාරීන්ට ස ාය දීමට
මැලිකමක් දැක්වීමං
4.6 ලං ලං ලං2016 ලංදර්ෂ අ ලංි කිඩාගුදට ලංුන්ජප ලංකද ලංනිකධපරීන් ලංි  ක ලංආ තජ

දගුද ලං04
ආ තජ  ලංහප ලංි ක ලංිඩාගුදට ලංි ක ලංනිකධපපත ප ේ ලංතජතුය ලං
ිොලිා් ලං දිපර්ත ේන්තුද
 හිොලිස් ිරීක්ෂක
 උි හිොලිස් ිරීක්ෂක
 හිොලිස් සැරයන්
 හිොලිස් හකොස්තාිල්
දජ ලංාායක්ෂණ ලං දිපර්ත ේන්තුද
 අඩවි වන නිලධාරී
 බීට්ටු වන නිලධාරී
 වන හක්ෂත්ර ස කාර
ප ශය   ලං ල් ේ ලං පර් පක
 මඟ නැඟුම නිලධාරී
 ජ්නිද නිලධාරී
 ග්රාම නිලධාරී

19

ි ක ලංිඩාගුදට ලංි ක ලං
නිකධපරීන් ලංාාඛ්යපද

ි ක ලංිඩාගුදට ලංි ක ලංමුල් ලං
නිකධපරීන් ලංාාඛ්යපද

01
01
02
04

08

01
01
01

03

01
01
04

06

ජපර්ු ලංාාදර්ධජ ලංිපත පපත
 කාර්මික නිලධාරී
ජපර්ුා්ථ ලංජගී ලං ලංදපහජ ලංිපත පපත
 ධාවන කමමනාකරු
 සිවිල් පුේගලයන්
ුොවිජජ ලං ාේදප ලං දිපර්ත ේන්තුද
 හගොවිජ්න සසවර්ධන නිලධාරී
ිධයපිජ ලං දිපර්ත ේන්තුද
 විදු ල්ිති
 නිහයෝජ්ය විදු ල්ිති
 ලිපිකරු
 කාර්යාල කාර්ය ස ායක
 මුරකරු
දජ ලංජීවී ලංාායක්ෂණ ලං දිපර්ත ේන්තුද
 වන සත්ව නියාමක
ප ශය   ලංාභප, ලංජුය ලංාභප, ලංජහ ලංජුයාභප

දායම් ි.ආිාලක
 කාර්මික නිලධාරීන්
ජහදැලි ලංිපත පපත
 ඒකක කමමනාකරු
 තඩම් නිලධාරී
ිපත යණ ලං ාේද
 කමමනාකරණ ස කාර
 පිස්කල්
ශය   ලංආදප ේ ලං දිපර්ත ේන්තුද
 හජ්යෂ්ධ තක්හසේරුකරු
ධීදය ලං දිපර්ත ේන්තුද
 ධීවර ිරීක්ෂක
ජෝටර් ලංයථ ලං දිපර්ත ේන්තුද
 කාර්යාල කාර්ය ස ායක
සිවිල් පුේගලයින්
 සිවිල් පුේගලයින්
තැිැල් ලං දිපර්ත ේන්තුද
 කාර්යාල කාර්ය ස ායක
ිපපත භෝගි  ලං ාේදප ලංිපත පපත
 විමර්ශන නිලධාරීන්
සිවිල් ලංආයක්ෂ  ලං දිපර්ත ේන්තුද
 සිවිල් රක්ෂක නියාමක
ිඩේ ලංනියවුල් ලංරිපත ේ ලං දිපර්ත ේන්තුද

හිමිකම් විමර්ශන නිලධාරීන් වඅතිහර්ක හරජිස්ට්රාර්
 ස කාර හිමිකම් විමර්ශන නිලධාරීන්
එ තුද
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ි
.ආ
ච්
හේ
ද
ය

නීගර ලංිාශ

5

අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හකොමිෂන් සභාහේ 16 වන වගන්ති ප්රකාරව ිත් කරනු ලබන ලං
අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා නීති අසශහේ ප්රධානියා වශහයන් ද කටයුතු කරයිං
අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයාට ස ාය වීම සඳ ා නිහයෝජ්ය අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරු 02 ක් ද, ස කාර අධයක්ෂ
ජ්නරාල්වරු 04ක් ද , ස කාර අධයක්ෂවනීති නිලධාරීන් 22 ක්ද හමම අසශයට අනුයුක්තව සිටිතිං
හකොමිෂන් සභාහේ අධයක්ෂ ජ්නරාල් හලස 2015ං02ං12 දින සිට 2016ං10ං19 දින දක්වා ජ්නාධිිති
නීතීඥ ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්රසිස

ම ත්මිය කටයුතු කම අතර ඒ ම ත්මිය තල්ලා අස්වීහමන් ිසු

නිහයෝජ්ය අධයක්ෂ ජ්නරාල් එස්ංඅයිං ජ්යසිස

ම ත්මිය 2016ං10ං20 දින සිට 2016ං11ං23 දින දක්වා

කාලය අධයක්ෂ ජ්නරාල් තනතුහර් වැඩ බැලීම සඳ ා අතිගරු ජ්නාධිිතිතුමා විසින් ිත් කරන ලදීං තන්
අනතුරුව 2016ං11ං24 දින හකොමිෂන් සභාහේ නව අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරයා හලස ජ්නාධිිති නීතීඥ
සරත් ජ්යමාන්න ම තා අතිගරු ජ්නාධිිතිතුමා විසින් ිත් කරන ලදීං හමම හකොමිෂන් සභාහේ
නිහයෝජ්ය අධයක්ෂ ජ්නරාල්වරුන් හලස එස්ංඅයිංජ්යසිස

ම ත්මිය

ා එම්ංපීං ර්ංහසනවිරත්න

ම ත්මිය යන ම ත්මීන් කටයුතු කරනු ලබයිං
ස්වාධීන නීති අසශයක් හකොමිෂන් සභාව සතු වන අතර, එකී අසශය විසින් සාක්ෂි ඇගම,ම, හ ෝදනා ා
අධි හ ෝදනා ිත්ර සැකසීම සිදු කරනු ලබයිං තවද හකොමිෂන් සභාව හවනුහවන් ිැමිණිල්හල් නඩුව
හමහ යවීම නීති අසශහේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලැහේං

5.1.

2016 වර්ෂයේ නඩු පැවරීම්.

2016 ං12ං31 දිනට
දගුද ලං- ලං05

වර්ෂහේ හගොනු කරන ලද නඩු
සසඛ්යාව
විභාග හවමින් ිවතින නඩු
සසඛ්යාව
21

මහ ේස්ත්රාත්
අධිකරණය

ම ාධිකරණය

44

43

101

304

5ං2

2016 වර්ෂහේ අවසන් කම නඩු

ිදාන් ලං ක ලංජඩු
දගුද ලං ලං- ලං06
මහ ේස්ත්රාත්

ම ාධිකරණය

එකතුව

ප්රතිශතය

අධිකරණය

5ං3

වරදකරු කිරීම

02

14

16

48ං5%

නිහදොස් කිරීම

05

11

16

48ං5%

නිද ස් කිරීම

-

01

01

3%

එකතුව

07

26

33

100%

2016 ලංවි ශශ ලංාමුල්ද ලංාහ ලංාේ ේකජ ලංාඳහප ලංාහභපගී ලංවීජ
දගුද ලං07

නම

තනතුර



ඩීංඅයිංපීංහ යිය
න්තුඩුව මිය

සංඅංජ්ං



ඩිල්රුක්ෂි ඩයස්
වික්රමසිස මිය

අංජ්ං



ඩේංඑල්ංරසජිත්
සිල්වා ම තා
ඩිල්රුක්ෂි ඩයස්
වික්රමසිස මිය

හකොමසා.ආස්
II



අංජ්ං

වර්ෂය

රට

වැඩමුු ව

2016

ඇම.ආකාව

දූෂණ මර්ධන
රාජ්ය වගකීම්

2016

ප්රසශය

දූෂණ
විහරෝධී 2016ං04ං19වැඩමුු ව
2016ං04ං22

චීනය

දූෂණ
මර්ධන
අධිකාරීන්හේ
2016ං05ං10ජ්ාතයන්තර
සසගමහේ නව 2016ං05ං13
වන සමුු ව ා
ම ා සභා රැස්වීම

2016

22

කාල සීමාව

ා 2016ං03ං05 2016ං03ං26



සීංහනවිල්
ගුරුහේ මයා

හකොමසා.ආස්
III



එස්ංඅයිංජ්යසිස
මිය

නිංඅංජ්ං



ඩේංඑල්ංරසජිත්
සිල්වා ම තා

හකොමසා.ආස්
II

2016

2016



ඩීංඅයිංරාජ්ික්ෂ
මිය












ඩිල්රුක්ෂි ඩයස්
වික්රමසිස මිය
සුභාෂිණී
සි.ආවර්ධන මිය
ඩේංඑම්ංටීංඩීංබ
ණ්ඩාර හමය
ඩිල්රුක්ෂි ඩයස්
වික්රමසිස මිය
සුභාෂිණී
සි.ආවර්ධන මිය
ඩේංඑම්ංටීංඩීංබ
ණ්ඩාර හමය
ටීංබීං වීරසූ.ආය
මයා
ඒංඑන්ංවීරහකෝන්
මයා

ඔස්ට්රියාව

විමර්ශන
ක්රියාවට
නැසවීහම්
කණ්ඩායහම්
ත්වන සමුු ව

මැහල්සියාව

දූෂණ
මර්ධන
වැඩසට න්
2016ං08ං08මූහලෝිායික
2016ං08ං19
කමමනාකරණය
කිරීම සඳ ා වන
විධායක ස තික
ිත්ර ිාධමාලාව

ඔස්ට්රියාව

අන්තර්
රාජ්ය
දූෂණ
විහරෝධී 2016ං08ං222016ං08ං26
සමුු ව ව7 වන

මැහල්සියාව

එක්සත්
ජ්ාතීන්හේ
2016ං10ං09සසවිධානය
මඟින් ිවත්වන 2016ං10ං18
සමුු ව

ිාකිස්ථානය

දූෂණ
සමුු ව

සංඅංවනීති

2016



එසගලන්තය

සිවිල්
සමාජ්ය
වයාිා.ආක ප්රජ්ාව 2016ං05ං11ා
රාජ්ය 2016ං05ං12
නිලධාරීන් සඳ ා
දූෂණ මැඩලීම
ා
සම්බන්ධ
සමුු ව

2016ං06ං202016ං06ං24

අංජ්ං
සංඅංවනීති

2016

සංඅංවනීති
අංජ්ං
සංඅංවනීති

2016

සංඅංවනීති
සභාිති

ඩේංඒංඑන්ංවික්රම විමර්ශන
නිලධාරී
සිස මයා
යූංඑල්ංහේංකා.ආ
යපාහිරුම මයා

20-16

23

2016ං09ං25විහරෝධී 2016ං09ං27















අසිත ඇන්තනී
මයා

සංඅංවනීති

සීංහනවිල්
ගුරුහේ ම තා
විමර්ශන
නිලධාරීන්

හකොමසා.ආස්
III

ඩේංඑල්ංරසජිත්
සිල්වා ම තා
සීංහනවිල්
ගුරුහේ ම තා

හකොමසා.ආස්
II

ඩේංඑල්ංරසජිත්
සිල්වා ම තා
සුභාෂිණී
සි.ආවර්ධන මිය
ඩීංඅයිංරාජ්ික්ෂ
මිය
ඩේංඑම්ංටීංඩීං
බණ්ඩාර හමය
විමර්ශන
නිලධාරීන් - 69

හකොමසා.ආස්
II

2016

2016

හකොමසා.ආස්
III

සංඅංවනීති

2016

2016

2016

ජ්ිානය

දූෂණයට එහරහි
අිරාධ
යුක්ති
විනිශ් ය කිරීහම් 2016ං10.092016ං11ං17
සමුු ව

චීනය

අධයයන
ා.ආකාව

භූතානය

Seminar of the
ADB/OECED
2016ං11ං07Anti2016ං11ං11
Corruption
Initiative
for
Asia and the
Pacific

ඔස්ට්රියාව

එක්සත්
ජ්ාතීන්හේ දූෂණ 2016ං11ං14විහරෝධී සම්මුතිය 2016ං11ං18
ක්රියාත්මක කිරීම
පිළිබඳ සමුු ව

තන්දියාව

Training
programme for
2016ං10ං31Investigation
Officers
in 2016ං12ං09
CBI,India

24

2016ං10ං242016ං11ං01

ි
.ආ
ච්
හේ
ද
ය
ිපකජ ලංිාශ  ලං

6

හකොමිෂන් සභාහේ ිාලන අසශහේ කටයුතු අධයක්ෂ විාලන යටහත් තටු කරනු ලබයිං අධයක්ෂ විාලන
වශහයන් ශ්රී ලසකා ි.ආිාලන හසේවහේ I වන ින්තිහේ නිලධාරීහයකු වන ඒංඑම්ං ර්ංඑස්ංඒංඅදිකා.ආ
ම තා කටයුතු කරයිං
6ං1

2016ං12ං31 දිනට නීති ස ිාලන අසශහේ සිටින නිලධාරීන් සසඛ්යාව ා පුරපාිාඩු
වගුව - 08

තනතුරු නාමය
සභාිති
හකොමසා.ආස්
අධයක්ෂ ජ්නරාල්
හල්කම්
අතිහර්ක අධයක්ෂ ජ්නරාල්
නිහයෝජ්ය අධයක්ෂ ජ්නරාල්
අධයක්ෂවිාලන
ප්රධාන ගණකාධිකා.ආ
ස කාර අධයක්ෂ ජ්නරාල්
ස කාර අධයක්ෂ වනීති
තසජිහන්රු
ගණකාධිකා.ආ
තක්හසේරුකරු
ස කාර/නිහයෝජ්ය හකොමසා.ආස්
විගණන අධිකා.ආ
හර්ගු අධිකා.ආ
අධයක්ෂ වශවය/දෘශය
ි.ආිාලන නිලධා.ආ
භාෂා ි.ආවර්තක
හතොරතුරු ා සන්නිහේදන තාක්ෂණ නිලධා.ආ
බුේධි අසශ නිලධා.ආ
අයවැය ස කාර
සසවර්ධන නිලධා.ආ
නීති ස කාර
ප්රවෘත්ති නිලධා.ආ
පුස්තකාලයාධිිති

අනුමත තනතුරු
සසඛ්යාව
01
02
01
01
01
05
01
01
10
25
01
03
02
01
01
01
01

01
02
01
01
00
02
01
01
04
22
00
00
00
00
00
00
00

පුරපාිාඩු
සසඛ්යාව
00
00
00
00
01
03
00
00
06
03
01
03
02
01
01
01
01

03
04
01
10
01
04
17
01
01

01
02
01
00
01
02
00
00
01

02
02
00
10
00
02
17
01
00

25

තතය සසඛ්යාව

ප්රවා න නිලධා.ආ
හතොරතුරු සන්නිහේදන තාක්ෂණ ස කාර
රාජ්ය කමමනාකරණ ස කාර
ලඝු හල්ඛ්ක වසිස ල
ලඝු හල්ඛ්ක වහදමම
ලඝු හල්ඛ්ක වතසග්රිසි
යතුරු හල්ඛ්ක වසිස ල
යතුරු හල්ඛ්ක වහදමම
යතුරු හල්ඛ්ක වතසග්රිසි
.ආයදුරු
ජ්ල නල කාර්මික
වායු සමීකරණ කාර්මික ශිල්පී
පුස්තකාල ස ායක
කාර්යාල කාර්ය ස ායක
ිවිත්රතා කම්කරු
මුරකරු
එ තුද

01
03
110
04
02
04
14
04
04
45
01
01
01
45
20
15
374

00
01
48
00
00
00
00
00
00
33
00
00
00
38
00
00
163

01
02
62
04
02
04
14
04
04
12
01
01
01
07
20
15
211

තොයතු ජ ලංමුකපර ලං  ලං: පාලන අංශය ඇසුයෙනි.

6.2

ජපජද ලංාේි ක ලංාාදර්ධජ

නිකධපපතන් ේ ලං පර් ක්ෂජතපද ලං ාහ ලං ාඵකදපයීතපද  ලං දර්ධජ  ලං රිපතජ ලං ාඳහප ලං ජපජද ලං ාේි ක ලං
ළජණප යණ  ලං ට  ක ලංපුහුණුවීේ ලංකබප ලං ජ ලංඇත.

ඒ ලංිනුද ලං2016 ලංදර්ෂ අ ලං ජ ලංිහත ලංාඳහන් ලංිපතරි ලංනිකධපරීන්ට ලංපුහුණුවීේ ලංකබප ලං ජ ලංඇත.
දගුද ලං-09
අනු
අසකය

යතනය

ිාධමාලාව

ස භාගී වු
නිලධා.ආන්
සසඛ්යාව

1

ස්කිල්ස් ඩිවහලොපාමන්ට් ෆන්ඩ් ලිමිටඩ්

.ආයදුරු ම තුන්හේ කල්ි ා වෘත්තිය
දැනුම ත ම නැසවීමං

2

2

ස්කිල්ස් ඩිවහලොපාමන්ට් ෆන්ඩ් ලිමිටඩ්

.ආයදුරු ම තුන්හේ කල්ි ා වෘත්තිය
දැනුම ත ම නැසවීමං

5

26

දගුද ලං-10
අනු
අසකය

ිාධමාලාව

සසඛ්යාව

දින

01

හිෞේගලික ලිපිහගොනුවක්
ිවත්වාහගන යාම
හතොරතුරු තාක්ෂණයට අදාම භාණ්ඩ
ප්රසම්ිාදනය ා ඇගම,ම් පිළිබඳ
වැඩමුු ව
යතනික සසවර්ධනය සඳ ා කාර්ය
මණ්ඩල දායකත්වය ප්රවර්ධනය කිරීහම්
වැඩමුු ව
නිවාඩු ලිපිකරුවන්හේ කාර්යභාරය ා
වගකීම
කාර්යාල කමමනාකරණය ා මුදල්
හරගුලාසි
ගිණුම් හිොත්ිත් ක්රමානුකූලව නඩත්තු
කිරීම
රාජ්ය කමමනාකරණ ස කාර හසේවහේ
1 රේණිහේ නිලධාරීන් සඳ ා
කාර්යක්ෂමතා කඩතම හතදින
වැඩමුු ව
.ආයදුරු ම තුන්හේ කල්ි ා වෘත්තීය
දැනුම ත ම නැසවීමං

02

02

01

02

02

02

ශ්රී ලසකා ිදනම

01

02

02

02

02

02

05

03

නිපුණතා සසවර්ධන
අරමුදල
නිපුණතා සසවර්ධන
අරමුදල
නිපුණතා සසවර්ධන
අරමුදල
නිපුණතා සසවර්ධන
අරමුදල

05

02

02

03

04
05
06
07

08

6ං3

යතනය
නිපුණතා සසවර්ධන
අරමුදල
නිපුණතා සසවර්ධන
අරමුදල

නිපුණතා සසවර්ධන
අරමුදල

දපහජ ලංිාශ

2016 හදසැම්බර් 31 වන විට හකොමිෂන් සභාව සතු මුු  වා න සසඛ්යාව 40 කිං මින් 08ක් යතුරු ිැදි
හේංඑය ි ත සඳ න් වගුහේ හවන් හවන් වශහයන් දක්වා තිහේං
දගුද ලං-11
දපහජ ලංින්ගර
ේවිත්ව කාර්ය වා න
හමෝටර් හකෝච්
හමෝටර් කාර්
හමෝටර් බයිසිකල්
මුු  සසඛ්යාව

ාාඛ්යපද
12
03
17
08
40

27

ි
.ආ
ච්
හේ
ද
ය

7

මුදල් ලංිාශ
හකොමිෂන් සභාහේ මූලය කමමනාකරණය සාර්ථක හලස ක්රියාත්මක කිරීහම් අරමුණින් යුතුව
කටයුතු කරන හමම අසශය ශ්රී ලසකා ගණකාධිකාරී හසේවහේ ිමමු ින්තිහේ ගණකාධිකාරීවරහයකු
වන ප්රධාන ගණකාධිකාරී ඩේංඑම්ංඩීංබණ්ඩාර ම තාහේ හමහ යවීම යටහත් කාර්ය මණ්ඩල
නිමධා.ආන්හේ ස ාය සහිතව ක්රියාත්මකහේං මූලය කමමනාකරණය, ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම
ඇතුු  ි ත සද න් යටිතල ි සුතම් සැිම,ම හමම අසශහේ ප්රධාන කාර්යභාරය හේං

7.1 ලං මුදල් ලංිාශ අ ලං පර්

 ලංභපය

සියලු මුලය කටයුතු කමමනාකරණය කි.ආම

ා ගිණුම් ප්රකාශන පිළිහයල කිරීම හමම අසශහේ ප්රධාන

කාර්යය හේං එයට අමතරව කාර්යාල උිකරණ

ා ලිපිද්රවය මිලදී ගැනීම හමන්ම ප්රාේධන

ා

ි.ආහභෝජ්ය ද්රවය මිලදී ගැනීමත් හකොමිෂන් සභාහේ තල්ලීම ි.ආදි මුද්රණ කටයුතු තටු කර දීමත් හමම
අසශය මගින් සිදු කරනු ලබයිං

මුදල් අසශහේ කාර්යයන් ි ත ි.ආදි හේං
1. විමර්ශන අසශහේ ැර හකොමිෂන් සභාහේ සියලුම නිලධා.ආන්හේ වැටුපා හගවීම ඇතුු  සියලු
කාරහේ හගවීම්ං
2. අවශය අවස්ථාවන්හිදී ප්රසම්ිාදන කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමං
3. විහශේෂ අත්තිකාරම්, උත්සව අත්තිකරම්,

ිදා ණය හගවීම් සිදුකිරීම සඳ ා රජ්හේ

නිලධා.ආන්හේ අත්තිකරම් ගිණුම ිවත්වා හගනයාමං
4. වැටලීම්වලදී උිාය දූතයන් හලස ඊට සම්බන්ධවන නිලධා.ආන්ට අත්තිකාරම් ලබාදීමට
වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුම ිවත්වා හගනයාමං
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7ං2

2016 වර්ෂය සඳ ා හවන්කර තිබු ප්රතිිාදන ස 2016ං12ං31 දිනට තතය වියදම් පිළිබඳ විස්තර
ි ත වගුහවන් හින්නුම් කරයිං
වගුව 12
 ලං2016 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

විස්තරය

උිපතජ ලංදැ  ලං

ිදජ ලංකැබීේ ලං

උිපතජ ලංහය ලංසීජපද

සීජපද

සීජපද ලං

 ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ජ.

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ජ ලං ලං ලං.

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ජ.

ි කගර පයේ ලං‘ ලංබී’ ලංගිණුජ
විසර්ජ්න ිනත යටහත් නියම කර ඇති සීමාව

5,000,000ං00

3,500,000ං00

20,000,000ං00

වසර අවසානහේ ඇති තතය මුදල

4,918,350ං50

4,371,314ං00

15,204,067ං00

150,000,000ං00

5,000,000ං00

275,000,000ං00

දැටලීේ ලංි කගර පයේ ලංගිණුජ
විසර්ජ්න ිනත යටහත් නියම කර ඇති සීමාව
වර්ෂය තුම ප්රතිහශෝධිත සිමාවන්
අමි/16/2672/701/046
වසර අවසානහේ ඇති තතය මුදල

1,500,000ං00
2,909,170ං00

හතොරතුරු මුලාශ්රයන් : ගිණුම් අසශය ඇසු.ආනිං
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3,715,900ං00

18,533,301ං98

tUlhe;j mwpf;if - 2016
,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis Gydha;T
nra;tjw;fhd Mizf;FO

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR mjpNkjF [dhjpgjp mtu;fsplk; rku;g;gpf;Fk;
nghUl;L 1994 Mk; Mz;L 19 Mk; ,yf;f ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa
rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FOr; rl;lj;jpd; 26 Mk; gpupTf;F
mika ,e;j mwpf;if jahupf;fg;gl;Ls;sJ.

30

Sinhala Version
Tamil Version
English Version

31

ntspaPL :
,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa
Mizf;FO>
,y 36> kyyNrfu khtj;ij>
nfhOk;G 07.

rhu;j;Jjy;fis

Gydha;T

nra;tjw;fhd

mr;rfk; :
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>
,y 118> nldp];lu; b rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G 08.
 ලං

gjpg;Gupik :
Mizf;FOTf;FupaJ.
,yQ;rk;
my;yJ
Coy;
gw;wpa
rhu;j;Jjy;fis
Gydha;T
nra;tjw;fhd
Mizf;FOtpd; Kd; mq;fPfhukpd;wp ,e;j mwpf;ifapd; xU gFjpiaNah my;yJ
jftiyNah Nkw;Nfhs; fhl;LtJ Kw;whf jilnra;ag;gl;Ls;sJ.

32

nraw;gzp
,yQ;rk;>

Coy;

kw;Wk;

rl;l

uPjpaw;w

Kiwapy;

nrhj;J

Nrfupj;jYf;F vjpuhd Nghuhl;lj;jpy; epahakhd kw;Wk; ePjpahd
nray;Kiwfs;
njhlUtjw;F
Coy;

Clhf

mtw;iw

Kd;epd;W

elbf;if

gw;wpa

rhu;j;Jjy;fis

Mizf;FOtpd; nraw;gzpahFk;.

33

jLj;jy;
vLg;gJ

kw;Wk;

tof;F

,yQ;rk;

my;yJ

Gydha;T

nra;tjw;fhd

RUf;fg; gpuNahfq;fs;
,.m.ep.ep.
m.K.c.Nr.

- ,yq;if mgptpUj;jp epu;thf epWtfk;
- mur Kfhikj;Jt cjtpahsu; Nrit

m.c.Nr.

- mYtyf cjtpahsu; Nrit

34

cs;slf;fk;
jtprhsupd; nra;jp
1 MtJ mj;jpahak; : mwpKfk;
1.1
Mizf;FO
1.2
,yQ;rk; kw;Wk; Coy; jLg;G gzpg;ghsu; ehafk;
2 MtJ mj;jpahak; : Mizf;FO
2.1
2.2
3

4

5

2.3
2016 Mk; Mz;L Kiwg;ghLfs; fpilf;fg;ngw;w Kiw – tiuglk; 01 – ml;ltiz 01
MtJ mj;jpahak; : gzpg;ghsu; ehafk;
3.1
epakpg;G
3.2
nghWg;Gf;$wy;
MtJ mj;jpahak; : Gyd; tprhuizg; gpupT
4.1
gzpg;ghsu; (Gyd; tprhuiz)
4.2
gpujpg; gzpg;ghsu; (Gyd; tprhuiz) kw;Wk; cjtpg; gzpg;ghsu; (Gyd; tprhuiz)
4.3
epiya nghWg;gjpfhup (,yQ;rk;)
4.3.1
Coy; tprhuizg; gpupT
4.3.2
jpwe;j tprhuizg; gpupT
4.3.3
nrhj;Jf;fs; tprhuizg; gpupT
4.3.4
Kw;Wiff; $Wfs; 1>2>3 kw;Wk; 4
4.3.5
ePjpkd;w nraw;ghl;Lg; gpupT
4.3.6
epu;thfg; gpupT
4.4
2016 Mk; Mz;bd; Gyd; tprhuizfspd; Kd;Ndw;wk; - ml;ltiz 02
4.5
2016 Mk; Mz;bd; Kw;Wif kw;Wk; ifJnra;jy; - ml;ltiz 03
4.6
2016 Mk; Mz;L
MtJ mj;jpahak; : rl;lg;
5.1
2016 Mk; Mz;L
5.2
2016 Mk; Mz;L
5.3

6

ifJnra;jy; tpupthf – ml;ltiz; 04
gpupT
tof;F njhLj;jy; - ml;ltiz 5
toq;fg;gl;l tof;Fj; jPu;g;Gf;fs; gw;wpa tpguk; - ml;ltiz 06

ntspehl;Lg; gapw;rpfs; kw;Wk; khehLfs; - ml;ltiz 07

MtJ mj;jpahak; : epu;thfg; gpupT
6.1
2016.12.31 Mk; jpfjp rl;l kw;Wk; epu;thfg; gpuptpy; cs;s cj;jpNahfj;ju;fspd; vz;zpf;if kw;Wk;
ntw;wplq;fs; - ml;ltiz 08
6.2

7

Mizf;FOTf;F nra;ag;gLk; mwptpj;jy;fs;ං
nrayhsu; mYtyfk;

kdpjts mgptpUj;jp – ml;ltiz 09 kw;Wk; 10

6.3
Nghf;Ftuj;Jg; gpupT – ml;ltiz 11
MtJ mj;jpahak; : epjpg; gpupT
7.1
epjpg; gpuptpd; nraw;ghLfs;
7.2

2016 Mk; tUlj;jpw;F xJf;fPL nra;ag;gl;bUe;j Vw;ghLfs;
cz;ikr; nryTfs; kw;Wk; kPjpfs; - ml;ltiz 12
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kw;Wk;

2016.12.31

Mk;

jpfjpf;Fupa

jtprhsupd; nra;jp ,e;j Mizf;FOtpd; jtprhsuhf 2015 xf;Nlhgu; khjk; 20 Mk; jpfjp epakpf;fg;gl;ljd;
gpd;du; fle;j xU tUlk; kw;Wk; 02 khj fhyj;ij gpd;Ndhf;fpg; ghu;f;fpd;w NghJ Mizf;FO
mile;Js;s Kd;Ndw;wk; kw;Wk; ngsjPf tsu;r;rp Fwpj;J jpUg;jpaila KbAk;.
,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR murpayikg;gpd; 19 MtJ jpUj;jj;jpd; %yk; ,yQ;rk;
my;yJ Coy; Fw;wr;rhl;L njhlu;ghf Mizf;FOtpdJ topelhj;jypd; fPo; my;yJ gpw
MnshUtupdhy;
nra;ag;gLk;
Kiwg;ghnlhd;W
njhlu;ghf
Muk;g
tprhuiznahd;iw
Nkw;nfhs;SkhW fl;lisapLtjw;fhd mjpfhuKk; ,yQ;rk; my;yJ Coy; vd;gtw;Wf;F
Vw;Gilajhf mKypYs;s rl;lj;jpd; fPo; Fw;wq;fSf;fhf tof;F njhlUk; mjpfhuKk;
Mizf;FOTf;F ifaspf;fg;gl;Ls;sJ.
Gjpa murhq;fk; Ml;rpaikj;j gpd;du; Mizf;FOTf;F fpilf;fg;ngw;w Kiwg;ghLfspd;
vz;zpf;if Jupjkhf mjpfupj;jJ. mjw;fpzq;f> fle;j 2016 Mk; Mz;L Mizf;FOTf;Fk;
mjd; cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk; Ntiyg;gSkpf;f Mz;lhf fhzg;gl;lJ. ngau; Fwpg;gpl;L kw;Wk;
ngau; Fwpg;gplhJ kw;Wk; Nghypahd ngau;fspy; Mizf;FOTf;F fpilf;Fk; rfy
Kiwg;ghLfSk;
Mizf;FOtpdhy;
guprPyidf;F
vLj;Jf;nfhs;sg;gLk;.
mt;thW
fpilf;fg;ngWk; Kiwg;ghLfspy; rpy Kiwg;ghLfs; ,yQ;r rl;lj;jpw;F Vw;Gilajhf ,y;yhj
NghJ mit njhlu;ghf nraw;gLtjw;F mjw;F mjpfhuKs;s epWtdq;fSf;F mit
mDg;gg;gLk;. Gyd; tprhuizfs; njhlu;ghf VNjDnkhU MSf;F vjpuhf tprhuiz
Nkw;nfhs;Sk; NghJ mjid rl;luPjpahfTk; kpfTk; ftdkhfTk; nra;jy; Ntz;Lk;. mj;NjhL
Fw;wr;rhl;Lf;fs; njhlu;ghf Nghjpa tplaq;fis rl;lj;jpd; Kd;dhy; ep&gpg;gjw;F Njitahd
rhl;rpaq;fis jpul;bf;nfhs;tjw;Fk; Fwpg;gpl;lnjhU fhyk; Njitg;gLfpd;wJ.
murpayikg;gpd; 19 MtJ jpUj;jj;jpd; fPo; ,yq;if CoYf;F vjpuhd If;fpa ehLfs;
xg;ge;jj;jpd; xU jug;G vd;w
uPjpapy; Coiy jLg;gjw;F Vw;Gila VNjDk; ru;tNjr
xg;ge;jq;fis eilKiwg;gLj;Jk; nghUl;L Kd;ndLf;f Ntz;ba eltbf;iffSf;fhd
Vw;ghLfSk; nra;ag;gl;Ls;sd. Coy; jLg;G eltbf;iffis eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; mJ
njhlu;ghf nghJ kf;fis mwpT+l;Lk; nghUl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Kd;ndLg;gjw;fhf Coy;
jLg;G gpupnthd;iw mz;;ikf; fhyj;jpy; jhgpg;gjw;F Mizf;FO cj;Njrpj;Js;sJ.
fle;j FWfpa fhyg;gFjpapy; Mizf;FOTf;F Njitahd thfdq;fs; kw;Wk; fzpdpfs;
cl;gl ngsjPf tsq;fs; mjpfstpy; ngw;Wf;nfhs;s Kbe;jJ ghupanjhU ntw;wpahFk;.
mj;NjhL
Mizf;FOTf;F
mj;jpatrpakhd
kdpjtsj;ij
mjpfupj;Jf;nfhs;tjw;Fk;
eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. NkYk; Mizf;FO Mszpia cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L gapw;rp
epfo;r;rpj; jpl;lq;fspy; gq;Fgw;w 2016 Mk; Mz;by; eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. mjd; %yk;
Fwpg;ghf Gydha;T cj;jpNahfj;ju;fis Cf;fg;gLj;j eltbf;if vLf;fg;gl;lJ.
jw;NghJ ghupa gpur;rpidahf fhzg;gLk; ,lg; gw;whf;Fiw njhlu;ghf Mizf;FOtpd; ftdk;
<u;f;fg;gl;Ls;sJ. mjid eptu;j;jp nra;tjw;F vjpu;fhyj;jpy; eltbf;if vLf;fg;gLk;.
,j;jifa rfy eltbf;iffSf;Fk; Mizahsu;fs; ,UtuJk; gzpg;ghsu; ehafk; cl;gl
KO MszpapduplkpUe;Jk; kw;Wk; Vida ntsp jug;gpdu;fsplkpUe;Jk; fpilf;fg;ngw;w
xj;Jiog;Gf;fis
ed;wpAzu;Tld;
Qhgf%l;LfpNwd;.
mj;NjhL
vjpu;fhyj;jpYk;
me;j
xj;Jiog;G Fiwtpd;wp fpilf;Fnkd vjpu;ghu;f;fpd;Nwd;.

ePjpauru; uP.gP.tPuR+upa
Xa;Tngw;w cau; ePjpkd;w ePjpgjp
jtprhsu;
36

mj;jpahak;

1

mwpKfk;
1954 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f ,yQ;r rl;lj;jpd; %yk; jhgpf;fg;gl;Ls;s ,yQ;r
Mizahsu; jpizf;fsk; ,y;yhnjhopf;fg;gl;L ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa
rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO 1994 Mk; Mz;bd; 19 Mk;
,yf;f rl;lj;jpd; %yk; epWtg;gl;Ls;sJ. 1994 Mk; Mz;bd; brk;gu; khjk; 15 Mk;
jpfjpapypUe;J Mizf;FO nraw;gl Muk;gpj;jJ.

1.1

Mizf;FO

1994 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis
Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO rl;lj;jpd; 2(M) gpuptpd; gpufhuk; kw;Wk; 1978 Mk;
Mz;L murpayikg;Gf;F nra;ag;gl;l 19 MtJ jpUj;jj;jpd; gpufhuk; murpayikg;Gg;
Nguitapd; rpghupRf;F mika mjpNkjF [dhjpgjp mtu;fspdhy; Mizf;FOtpd;
cWg;gpdu;fs; Ie;J Mz;L fhyg;gFjpf;F epakpf;fg;gl;Ls;sdu;.
Mizf;FO %d;W cWg;gpdu;fis nfhz;Ls;sJ. mtu;fspy; ,Utu; Xa;Tngw;w cau;
ePjpkd;w
my;yJ
Nkd;KiwaPl;L
ePjpkd;w
ePjpgjpfshf
,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
Mizf;FOtpd; %d;whtJ cWg;gpdu; Fw;wg; Gydha;T kw;Wk; rl;lj;ij mKy;gLj;jy;
njhlu;ghf gue;j mDgtk; cs;stuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Mizf;FOtpd; jtprhsuhf
Xa;Tngw;w cau; ePjpkd;w my;yJ Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;w ePjpgjpfspy; xUtu;
[dhjpgjp mtu;fspdhy; epakpf;fg;gLthu;.  ලං
2015 xf;Nlhgu; 20
Ie;jhtJ Mizf;FOtpd; cWg;gpdu;fs;
gjtp

ngau;

Vida jfty;fs;

jtprhsu;

ePjpgjp. uP.gP.tPuR+upa

Xa;Tngw;w cau; ePjpkd;w
ePjpgjp

Mizahsu;

ePjpgjp. lgps;A. yhy; uQ;rpj;
rpy;th

Xa;Tngw;w Nkd;KiwaPl;L
ePjpkd;w ePjpgjp

Mizahsu;

jpU rP.netpy; FUNf

Xa;Tngw;w rpNu\;l nghyp];
mj;jpal;rfu;
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1.2

,yQ;rk; my;yJ Coiy jLf;Fk; gzpg;ghsu; ehafk;

1994 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis
Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO rl;lj;jpd; 16(1) gpuptpd; gpufhuk; Mizf;FOtpd;
nraw;ghLfis Nkw;nfhs;Sk; nghUl;L Mizf;FOTf;F xj;Jiog;G toq;Ftjw;fhf
[dhjpgjp
mtu;fspdhy;
,yQ;rk;
kw;Wk;
Coiy
jLg;gjw;fhf
gzpg;ghsu;
ehafnkhUtu; epakpf;fg;gLthu;. ,e;j Mizf;FOtpy; 2015.02.12 Mk; jpfjpapypUe;J
2016.10.19 Mk; jpfjp tiu gzpg;ghsu; ehafkhf jpUkjp by;Uf;\p la]; tpf;fpukrpq;f
flikahw;wpdhu;. 2016.11.24 Mk; jpfjp Kjy; [dhjpgjp rl;lj;juzp jpU ruj; [akhd;d
flikahw;Wfpd;whu;.  ලං
NkYk; Mizf;FOtpd; gzpfisAk; nraw;ghLfisAk; epiwNtw;Wtjw;F xj;jhir
toq;Fk; nghUl;L rl;l mYtyu;fs;> Gydha;T cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; murhq;f
,ize;j Nritapy; ,Ue;J njupTnra;ag;gl;l murhq;f cj;jpNahfj;ju;fs;
MfpNahu; Mizf;FOTf;F ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sdu;. ,e;j Mizf;FOTf;F
cjTk; tifapy; epakpf;fg;gl;Ls;s rfy cj;jpNahfj;ju;fSk; Mizf;FOTf;F
fpilf;fg;ngWk; jfty;fspd; ,ufrpaj;jd;ikia ghJfhg;gjw;F fl;Lg;gl;Ls;sdu;.
gzpg;ghsu; ehafq;fs;
gjtpg; ngau;

gjtpf; fhyk;

jpUkjp. gp. neYk; fkNf

1994 bnrk;gu; 15 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu;

jpU. upad;\p mu;rFyuj;d

2000 ngg;utup 24 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu;

jpU. gpaNrd uzrpq;f

2001 etk;gu; 01 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu;

jpUkjp. yf;\;kp [atpf;uk

2008 ngg;utup 19 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu;

jpU. fNz\; ju;ktu;j;jd

2014 A+iy 08 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu;

jpUkjp. by;Uf;rp la]; tpf;ukrpq;f

2015 ngg;utup 12 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu;

jpU. ruj; [akhd;d

2016 etk;gu; 24 Mk; jpfjp epakdk; ngw;wtu;
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mj;jpahak;

Mizf;FO

2

1994 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis
Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO rl;lj;jpd; 2(M) gpuptpd; gpufhuk; kw;Wk; 1978 Mk;
Mz;L murpayikg;Gf;F nra;ag;gl;l 19 MtJ jpUj;jj;jpd; gpufhuk; murpayikg;Gg;
Nguitapd; rpghupRf;F mika mjpNkjF [dhjpgjp mtu;fspdhy; Mizf;FOtpd;
cWg;gpdu;fs; Ie;J Mz;L fhyg;gFjpf;F epakpf;fg;gLtu;.
Mizf;FO %d;W cWg;gpdu;fis nfhz;Ls;sJ. mtu;fspy; ,Utu; Xa;Tngw;w cau;
ePjpkd;w
my;yJ
Nkd;KiwaPl;L
ePjpkd;w
ePjpgjpfshf
,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
Mizf;FOtpd; %d;whtJ cWg;gpdu; Fw;wg; Gydha;T kw;Wk; rl;lj;ij mKy;gLj;jy;
njhlu;ghf gue;j mDgtk; cs;stuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Mizf;FOtpd; jtprhsuhf
Xa;Tngw;w cau; ePjpkd;w my;yJ Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;w ePjpgjpfspy; xUtu;;
epakpf;fg;gLthu;.  ලං
,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO
rl;lj;jpd; 4 Mk; gpuptpd; gpufhuk; Mizf;FOTf;F VNjDk; Kiwg;ghLfs;
Kd;itf;fg;gLk; NghJ mJ njhlu;ghf Gyd; tprhuiznahd;W Nkw;;nfhs;sg;gLjy;
Ntz;Lk;.
MapDk;
mj;jifa
Kiwg;ghnlhd;W
njhlu;ghf
Gydha;Tfis
Nkw;nfhs;tjw;F Kd;du; Kiwg;ghl;bd; cz;ikj;jd;ik kw;Wk; Gydha;T nra;tjw;F
NghjpasT tplaq;fs; cs;sdth vd;gJ gw;wp Mizf;FO jpUg;jpAWjy; Ntz;Lk;.
Mizf;FOTf;F nra;ag;gLk; VNjDk; mwptpj;jy; %yk; vtNuDnkhUtUf;F vjpuhf
,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpNah my;yJ nrhj;J nry;tk; Nrfupg;G my;yJ
mz;ikapy; xUtuhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l gzk; my;yJ tpahghuf; nfhLf;fy; thq;fy;
my;yJ nryTfs; me;j MspdJ tUkhd %yq;fNshL nghUe;jtpy;iynad
njupatUkplj;J me;j mwptpg;G cz;ikahdnjd Mizf;FO jpUg;jpAWkplj;J
re;ju;g;gj;jpw;Nfw;g Mizf;FOtpdhy; Gyd; tprhuiznahd;iw Nkw;nfhs;s KbAk;.
mj;jifa re;ju;g;gj;jpy; ,yQ;r rl;lk; my;yJ Njrpa murg; Nguitapd; 1975 Mk;
Mz;L 1 Mk; ,yf;f nrhj;Jf;fs; nghWg;Gf;fs; gpufldk; nra;Ak; rl;lj;jpd; fPo;
tof;F
njhlUtjw;Nfh
my;yJ
NtW
nghUj;jkhd
eltbf;ifnahd;iw
Nkw;nfhs;tjw;Nfh my;yJ NtW VNjDk; rl;lj;jpd; fPo; tof;F njhLg;gJ rk;ge;jkhd
jPu;khdnkhd;Wf;F tUtjw;F Njitahd Gyd; tprhuiznahd;iw Mizf;FOtpdhy;
Kd;ndlj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> Mizf;FOTf;F ifaspf;fg;gl;Ls;s gzpfis
Nkw;nfhs;tjw;F Njitahd mjpfhuq;fs; 1994 Mk; Mz;L 19 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd;
5 Mk; gpuptpy; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.
Mizf;FOTf;F
fpilf;fg;ngw;w
jfty;fspd;
mbg;gilapy;
tprhuiznahd;W
nra;Jnfhz;bUf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; vtNuDnkhU Mspdhy; 1994 Mk; Mz;L 19 Mk;
,yf;f rl;lj;jpd; fPo; kw;Wk; 1975 Mk; Mz;L 1 Mk; ,yf;f nrhj;Jf;fs;
nghWg;Gf;fs; gpufld rl;lj;jpd; fPo; Fw;wnkhd;W ,iof;fg;gl;Ls;sjhf Mizf;FO
fUJkplj;J me;J Vw;Gila MSf;F vjpuhf ePjpkd;wnkhd;wpy; tof;F njhlUtjw;F
gzpg;ghsu; ehafj;jpw;F fl;lisapl KbAk;.
Mizf;FO rl;lj;jpd; 9 MtJ gpuptpd; %yk; Mizf;FOtpd; Kd;
MnshUtUf;Fupa
tug;gpurhjq;fs;
kw;Wk;
gupfhuq;fs;
njhlu;ghd
Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.
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Njhw;Wk;
epajpfs;

Mizf;FO rl;lj;jpd; 17 Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;F mika Mizf;FOtpd; rfy
cWg;gpdu;fSk; gzpg;ghsu; kw;Wk; Mizf;FOtpd; cjtpf;fhf epakpf;fg;gl;Ls;s rfy
cj;jpNahfj;ju;fSk; Copau;fSk; jkJ flikg; nghWg;ig Muk;gpg;gjw;F Kd;du;
,e;j rl;lj;jpd; fPo; jdJ mjpfhuq;fis nraw;gLj;Jk; NghJ jdf;F fpilf;Fk;
kw;Wk; njupatUk; jfty;fs; vjidAk; ntspg;gLj;jhkypUf;f gpuflnkhd;wpy;
ifr;rhj;jply; Ntz;Lk;.

2.1

Mizf;FOtplk; Kd;itf;fg;gLk; mwptpg;Gf;fs;

,yQ;rk;
my;yJ
Coy;
gw;wpa
rhu;j;Jjy;fis
Mizf;FOTf;F Kiwg;ghnlhd;W njhlu;gpy; mwptpf;f
gpd;tUkhW>

Gydha;T
KbAkhd

i.

Mizf;FOTf;F Neubahf r%fkspj;jy; %yk;

ii.

vOj;J %yk; (ngau; Fwpg;gpl;L my;yJ ngau; Fwpg;gplhky;)

iii.

njhiyNgrp topahf

2.2

Jupj miog;G

1954

gzpg;ghsu; Gydha;T

011 - 2586841

Mizf;FO mYtyfk;

011 - 2586257

njhiyefy;

011 - 2595045

kpd;dQ;ry;

ciaboc@eureka.lk

nra;tjw;fhd
Kiwfs; rpy

nrayhsu; mYtyfk;

Mizf;FOTf;F fpilf;fg;ngWk; rfy Kiwg;ghLfSk; gjpTnra;ag;gl;L nghUj;jkhd
fl;lisfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Mizf;FOTf;F rku;g;gpf;Fk; gzp nrayhsu;
mYtyfj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,e;jg; gpuptpd; jiytuhf ,yq;if epu;thf
Nrit I Mk; tFg;G cj;jpNahfj;juhd jpU. uP.fhkpdp Kdrpq;f 2015 Mk; Mz;bypUe;J
flikahw;Wfpd;whu;.
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2.3

2016 Mk; Mz;by; fpilf;fg;ngw;w Kiwg;ghLfspd; jd;ik

tUlj;jpy; fpilf;fg;ngw;w nkhj;j Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if 3450 MFk;. mjd;
tifaPL gpd;tUkhW.

ml;ltiz 01
ngau; Fwpg;gplg;gl;l Kiwg;ghLfs;

2047

mehNkja Kiwg;ghLfs;

1403

nkhj;jk;

tiuglk; - ලං01

jfty; %yk;  ලං: nrayhsu; gpupT.
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3450

mj;jpahak;

gzpg;ghsu; ehafk;
3.1

3

epakdk;

1994 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis
Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO rl;lj;jpd; 16(1) gpuptpd; gpufhuk; Mizf;FOtpd;
gzpfis
epiwNtw;Wtjw;F
Mizf;FOTf;F
cjTk;
nghUl;L
[dhjpgjp
mtu;fspdhy; ,yQ;rk; kw;Wk; Coy; jLg;G gzpg;ghsu; ehafk; epakpf;fg;gLthu;.
3.2
nghWg;Gf;fs;
1994 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis
Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO rl;lj;jpd; 11 Mk; gpuptpd; gpufhuk; ,yQ;r
rl;lj;jpd; gFjp II ,d; fPo; Fw;wnkhd;W ntspf;fhl;lg;gLkplj;J md;gspg;G my;yJ
ngWkjp ,uz;lhapuk; &ghit tpQ;rhj md;gspg;ig gupe;J Nfl;ly;> Vw;Wf;nfhs;sy;
my;yJ nfhLf;f Kidjy; gw;wpa jfty; ntspf;fhl;lg;gLkplj;J ePjthd; ePjpkd;wj;jpYk;
&gh 2000/- I tpQ;rpa md;gspg;ig gupe;J Nfl;ly;> Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ nfhLf;f
Kidjy; gw;wpa jfty; ntspf;fhl;lg;gLkplj;J Nky; ePjpkd;wj;jpYk; tof;F njhLg;gjw;F
Mizf;FOtpdhy; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;F gzpj;jy; Ntz;Lk;. Mizf;FOtpd; gzpg;gpd;
Ngupy; gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy; ifnahg;gkplg;gl;l Fw;wg;gfu;nthd;wpd; %yk; Nky;
ePjpkd;wj;jpy; tof;F njhLf;fg;gLkplj;J mj;jifa Fw;wg;gfu;T rl;lkh mjpgupdhy;
Kd;itf;fg;gl;l
Fw;wg;gfu;T
vd;whw;Nghd;W
mj;jifa
Fw;wg;gfu;it
tprhuiz
nra;tjw;F Nky; epjpkd;wj;jpw;F epahaahjpf;fk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
,yQ;rk; %yk; <l;lg;gl;l nrhj;J my;yJ ,yQ;rk; %yk; <l;lg;gl;l nrhj;njhd;wpypUe;J
khw;wkile;Js;s my;yJ khw;wg;gl;Ls;s nrhj;Jf;fs; njhlu;ghf ,yQ;r rl;lj;jpd; 23 ‘m’
gpuptpd; fPohd nrhj;Jf;fis ifg;gw;wy; Nghd;wnjhU re;ju;g;gj;jpy; (,yQ;r rl;lj;jpd; 8
Mk; gpuptpd; gb) Nky; ePjpkd;wj;jpy; Fw;wg;gfu;nthd;wpd; %yk; gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy;
tof;nfhd;iwj; njhLj;jy; Ntz;Lk;. ,yQ;r rl;lj;jpd; 70 Mk; gpupTf;F mika Coy;
Fw;wnkhd;W njhlu;ghf gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy; ePjpthd; ePjpkd;wj;jpy; tof;F njhLj;jy;
Ntz;Lk;. ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd;
,y 849/15 kw;Wk; 1994.12.15 Mk;
jpfjpa mjp tpNrl tu;jj
; khdp mwptpj;jYf;F mika ,yQ;r rl;lj;jpd; gFjp II ,d; fPo;
md;gspg;ig
nfhLf;f
Kidjy;>
gupe;J
Nfl;ly;>
Vw;Wf;nfhs;sy;
njhlu;ghd
Fw;wq;fSf;Fk; ,yQ;r rl;lj;jpd; njhFjp V ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s rfy Fw;wq;fs;
njhlu;ghfTk;
nfhOk;gpYs;s
ePjpthd;
ePjpkd;wj;jpYk;
Nky;
ePjpkd;wj;jpYk;
re;ju;g;gj;jpw;Nfw;g tof;F njhLf;fg;gLk;. NkYk; Njrpa muRg; Nguitapd; 1975 Mk;
Mz;L 1 Mk; ,yf;f nrhj;Jf;fs; nghWg;Gf;fs; gpufld rl;lj;jpd; fPo; Gupag;gl;l
Fw;wnkhd;W njhlu;ghf Mizf;FOtpd; mwpTWj;jYf;F mika gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy;
ePjthd; ePjpkd;wj;jpy; tof;F njhLf;fg;gly; Ntz;Lk;.
Nkw;gb nghWg;Gf;fSf;F Nkyjpfkhf ,yQ;rk; kw;Wk; Coy; jLg;G gzpg;ghsu; ehafk;
Mizf;FOtpd; gpujhd fzf;fPl;L cj;jpNahfj;ju; vd;w uPjpapy; epu;thf tplaq;fSf;F
nghWg;G $Wjy; Ntz;Lk;. ,g;gzpia epiwNtw;Wtjw;F gzpg;ghsu; ehafj;jpw;F
gzpg;ghsu; (epu;thfk;) kw;Wk; gpujhd fzf;fhsu; MfpNahu; xj;Jiog;G toq;Ffpd;wdu;.
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mj;jpahak;

Gydha;Tg; gpupT

4

,yQ;rk; kw;Wk; Coy; Fw;wr;rhl;Lf;fs; njhlu;ghf rfy Gydha;T eltbf;iffSk;
,e;j Mizf;FOtpy; epWtg;gl;Ls;s Gydha;Tg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.
1954 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f ,yQ;r rl;lj;jpd; kw;Wk; 1994 Mk; Mz;bd; 19
Mk; ,yf;f ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd
Mizf;FO rl;lj;jpd; %yk; ifaspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fSf;F mika Gydha;Tg;
gpupTf;F
cj;jpNahfj;ju;fs;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

epakpf;fg;gl;L

Gydha;T

eltbf;iffs;

gzpg;ghsu; (Gydha;T) jiyikapy; ,e;jg; gpuptpd; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L
tUfpd;wd. gpujpg; gzpg;ghsu; (Gydha;T) kw;Wk; cjtpg; gzpg;ghsu; (Gydha;T)
MfpNahupd; jiyikapy; Gydha;Tg; gpupT $Wfshf gpupf;fg;gl;Ls;sJ. me;jg;
gpupTfspd; nghWg;gjpfhupfshf mDgtKs;s cj;jpNahfj;ju;fs; epakpf;fg;gl;Ls;sdu;.
Gydha;Tg; gpupthdJ nghyp]; jpizf;fsj;jpypUe;J Nju;e;njLf;fg;gl;l epakpf;fg;gl;l
198 cj;jpNahfj;ju;fisf; nfhz;Ls;sJ.
Gydha;Tg; gpupT xd;gJ $Wfshf gpupf;fg;gl;Ls;sJ.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Coy; Gydha;Tg; gpupT
jpwe;j Gydha;Tg; gpupT
nrhj;Jf;fs; Gydha;Tg; gpupT
Rw;wptisg;G gpupT
1
Rw;wptisg;G gpupT
2
Rw;wptisg;G gpupT
3
Rw;wptisg;G gpupT
4
ePjpkd;w nraw;ghl;Lg; gpupT
epu;thfg; gpupT
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4.1

gzpg;ghsu; (Gydha;T)

Gydha;Tg; gpuptpd; epu;thf tplaq;fs; kw;Wk; rfy Gydha;T $WfspdJk; Nkw;ghu;it
gzpg;ghsu; (Gydha;T) ,d; fPo; eilg;ngWfpd;wJ. ,e;jg; gjtpapy; rpNu\;l nghyp];
mj;jpal;rfu; jpU B.gpupae;j re;jpurpwp flikahw;Wfpd;whu;.
Mizf;FOtpdhy; kw;Wk; gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy; Kd;dspf;fg;gLk; rfy Gydha;T
eltbf;iffisAk; Vw;Gila $WfSf;F jdJ Nkw;ghu;itapd; fPo; xg;gilj;J
Gydha;Tfis elhj;Jjy; kw;Wk; mwpTWj;jy;fis toq;Fjy;. mj;NjhL mtw;wpd;
Kd;Ndw;wj;ij Mizf;FOTf;Fk; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;Fk; njupag;gLj;Jjy;.

4.2

gpujpg; gzpg;ghsu; (Gydha;T) kw;Wk; cjtpg; gzpg;ghsu; (Gydha;T)

Gydha;Tg; gpuptpd; epu;thf tplaq;fs; kw;Wk; Gydha;T eltbf;iffSf;F
gzpg;ghsu; (Gydha;T) f;F xj;Jiog;G toq;Ftjw;fhf epakpf;fg;gl;L s;sdu;.
gpujpg; gzpg;ghsu; (Gydha;T) gjtp ntw;wplkhf cs;sJld; cjtpg; gzpg;ghsu;
(Gydha;T) Mf cjtpg; nghyp]; mj;jpal;rfu; jpU. vk;.up.up.Utd; Fkhu kw;Wk;
ngz; cjtpg; nghyp]; mj;jpal;rfu; jpUkjp lgps;A.N[. gj;kpdp MfpNahu;
flikahw;Wfpd;wdu;.
4.3

nghWg;gjpfhup (,yQ;rk;)

gpujhd nghyp]; gupNrhjfu; jpU. V.gp.ypadNf ,g;gjtpapy; flikahw;Wfpd;whu;.
mj;NjhL
Gydha;Tg;
gpupTf;F
,izf;fg;gl;Ls;s
rfy
Gydha;T
cj;jpNahfj;ju;fspdJk; epu;thf tplaq;fs; ,tuhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
NkYk; Coy; Gydha;T gpuptpd; kw;Wk; jpwe;j Gydha;Tg; gpuptpd; Gydha;Tfis
Nkw;ghu;it nra;J mjd; Kd;Ndw;wj;ij Mizf;FOTf;Fk; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;Fk;
mwpf;ifaplNtz;baJ ,tuJ flikahFk;.

4.3.1

Coy; Gyhdha;Tg; gpupT

,q;F 04 gpupTfs; fhzg;gLfpd;wd. Coy; Gydha;T gpupT I gpujhd nghyp];
gupNrhjfu; jpU. gp.[P.Mu;.RNke;jputpdJk; Coy; Gydha;T gpupT II gpujhd nghyp];
gupNrhjfu; jpU A.V.v];. ngNuuhtpdJk; Coy; Gydha;T gpupT III nghyp]; gupNrhjfu;
jpU Nf.vy;.tpN[rpwpapdJk; Coy; Gydha;T gpupT IV cg nghyp]; gupNrhjfu; jpU
A.gP.tpf;fpukhur;rpapdJk; jiyikapy; ,aq;fp tUfpd;wd.
Mizf;FOtpd; mDkjpAld; ,yQ;r rl;lj;jpd; 70 Mk; gpuptpd; gpufhuk; Gupag;gl;Ls;s
Coy; Fw;wq;fs; njhlu;ghf Gydha;Tfis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; mtw;wpd; Kd;Ndw;w
mwpf;iffis Nkw;ghu;it cj;jpNahfj;jpw;F rku;g;gpg;gJ ,g;gpuptpd; nghWg;ghFk;.

44

Dinamina 2016.01.21 Thursday Pg.21

,yQ;rk;; ngw;w mjpgu; ifJ – 2016.01.21 jpdkpd

Lakbima 2016.01.21 Thursday Pg.23

Mrpupiaaplk; ,yQ;rk; ngw;w mjpgu; cs;spl;l %tu; ifJ - yf;gpk 2016.01.21

4.3.2

jpwe;j Gydha;Tg; gpupT

,e;jg; gpupT nghyp]; gupNrhjfu; jpU.V.vd;.tPuNfhd; jiyikapy; ,aq;fptUfpd;wJ.
,yQ;rk; Nfl;ly;> ngw;Wf;nfhs;sy;> nfhLj;jy; Nghd;w jw;NghJ Kd;itf;fg;gl;L
epiwtile;Js;s Kiwg;ghLfs; njhlu;ghf Mizf;FOtpd; mDkjpAld; Gydha;T
nra;J mtw;wpd; Kd;Ndw;wq;fs; mlq;fpa mwpf;iffis Nkw;ghu;it cj;jpNahfj;jpw;F
rku;g;gpg;gJ ,g;gpuptpd; nghWg;ghFk;.

Lakbima 2016.03.11 Friday Pg.03

12 ½ Nfhb ,yQ;rf; Fw;wk; - cjtp Rq;f mj;jpal;rfu; ,UtUf;Fk; kPz;Lk;
tpsf;fkwpay; - yf;gpk 2016.03.11

45

Lankadeepa 2016.05.28 Saturday Pg.06

njw;F tPjp mjpfhurig njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju; ,yQ;rk; ngw;w NghJ
ifJ - yq;fhjPg 2016.05.28
4.3.3

nrhj;Jf;fs; Gydha;Tg; gpupT

,e;jg; gpupT nghyp]; gupNrhjfu; jpU. <.vd;.I.ju;kjh]tpd; jiyikapy; ,aq;fp
tUfpd;wJ. mj;NjhL ,yQ;r rl;lj;jpd; 23(m) fPo; Kiwaw;w tpjj;jpy; nrhj;J
Nrfupj;jy; kw;Wk; 1975 Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f nrhj;Jf;fs; nghWg;Gf;fs; gpufld
rl;lj;jpd;
Vw;ghLfspd;
fPo;
Mizf;FOtpd;
mDkjpAld;
fpilf;fg;ngWk;
Kiwg;ghLfis
Gydha;Tr;
nra;J
mjd;
Kd;Ndw;wj;ij
Nkw;ghu;it
cj;jpNahfj;jUf;F mwpf;ifapLtJ ,g;gpuptpd; gzpahFk;.

Lankadeepa 2016.04.05 Tuesday Pg.06

jpBnud 3000 Ngu; gzf;fhu;fshfpAs;sdu; - ,yQ;r Mizf;FOtpdhy; tprhuiz

4.3.4

Kw;Wifg; gpupT 1>2>3 kw;Wk; 4

Kw;Wifg; gpupT 1 cg nghyp]; gupNrhjfu; jpU. vr;.vk;.B.ypNtuh lf;y]pdJk;>
Kw;Wifg; gpupT 2 nghyp]; gupNrhjfu; jpU. rP.V.Fztu;jdtpdJk;> Kw;Wifg; gpupT 3
cg nghyp]; gupNrhjfu; jpU. gP.lgps;A.nrndtpuj;d gz;lhtpdJk;> Kw;Wifg; gpupT 4
gpujhd nghyp]; gupNrhjfu; jpU.Mu;.B.N[.G\;gFkhutpdJk; jiyikapy; ,aq;fp
tUfpd;wd.
Mizf;FOTf;F ,yQ;rk; gupe;J Nfl;ly;>Vw;Wf;nfhs;sy;>nfhLf;f Kidjy; Nghd;w
re;ju;g;gq;fspy; fpilf;fg;ngWk; Kiwg;ghLfs; njhlu;ghf cldbahf nraw;gl;L
Rw;wptisg;Gf;fis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; Gydha;T eltbf;iffis Jupjkhf
Nkw;nfhz;L Nkw;ghu;it cj;jpNahfj;jUf;F mwpf;ifapLtJ ,g;gpupTfspd; gpujhd
nraw;ghlhFk;.

Lankadeepa 2016.02.13 Saturday Pg.11

nghyp]_f;Fs;NsNa v];.I. rhu;[d; ,yQ;r tiyapy; - yq;fhjPg 2016.02.13
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Lankadeepa 2016.06.21 Pg.12

fy;fp];] Fw;wg;Gydha;T X.I.rp. ,Ugjhdhapuk; ,yQ;rk; ngWk; NghJ ifJ –
2016.06.21 yq;fhjPg

4.3.5

ePjpkd;w nraw;ghl;Lg; gpupT

,e;j gpupT cg nghyp]; gupNrhjfu; jpU.Nf.Nf.gpNwkrpwpapd; jiyikapy; ,aq;fp
tUfpd;wJ.
,e;j Mizf;FOtpdhy; njhLf;fg;gLk; tof;Ffs; njhlu;ghf Mizf;FOtpd; rl;lg;
gpupTf;F Njitahd xj;Jiog;ig toq;Fjy;> ifJnra;J ePjpkd;wj;jpw;F M[u;gLj;jp
re;Njf egu;fs; njhlu;ghf eltbf;if vLj;jy;> ePjpkd;w fl;lisf;F mika re;Njf
egu;fis Nkw;ghu;it nra;jy; kw;Wk; miog;ghiz kw;Wk; gpbahizfs; njhlu;ghf
eltbf;if vLj;jy; Nghd;w gzpfs; ,g;gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

4.3.6

epu;thfg; gpupT

,g;gpupT cg nghyp];
,aq;fptUfpd;wJ.

gupNrhjfu;

jpU.vd;.v];.v];.V.ed;jNrdtpd;

jiyikapy;

Gydha;Tg; gpupTf;F ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s rfy nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fspdJk;
epu;thf eltbf;iffs; ,g;gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.
4.4
2016 tUlj;jpy; Gydha;T
Gydha;Tfspd; Kd;Ndw;wk;

nra;ag;gl;l Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if kw;Wk;

ml;ltiz - 02
tUlk;

,yQ;r
Kiwg;
ghLfs;

Coy;
Kiwg;gh
Lfs;

nrhj;J
Kiwg;gh
Lfs;

nkhj;jk;

fle;j
tUlj;jpy;
Kd;itf;f
g;gl;l
Kiwg;ghL
fs;

KO
nkhj;jk;

2016

465

1503

467

2435

3544

5975

47

Gydha;T
nra;ag;gl;l
Kiwg;ghLfs;

2172

gjpNtl;L
miwf;F
mDg;gg;gl;L
s;s
Kiwg;ghLfs;

vQ;rpa
Kiwg;ghL
fs;

604

3917

4.5
2016.01.01
Kjy;
2016.01.01
cj;jpNahfj;ju;fs; gw;wpa tpguk;

Mk;

jpfjp

tiuapy;

ifJnra;ag;gl;l

ml;ltiz - 03
nkhj;j Rw;wptisg;Gf;fs;

88

ntw;wpfukhd Rw;wptisg;Gf;fs;

44

ntw;wpaspf;fhj Rw;wptisg;Gf;fs;

44

gpd;Nghlg;gl;l Rw;wptisg;Gf;fs;
ifJnra;ag;gl;ltu;fspd;
vz;zpf;if

-56

Kw;Wiffs; ntw;wpaspf;fhikf;F gpd;tUk; fhuzq;fs; jhf;fk; nrYj;jpAs;sd.
4. ngha;ahd Kiwg;ghLfis Kd;itj;jy;.
5. gpioahd Cfq;fspd; mbg;gilapy; Kiwg;ghLfis Kd;itj;jy;.
6. Kiwg;ghLfis Kd;itj;j gpd;du; Vw;gLk; mr;rk; fhuzkhf Gydha;T
cj;jpNahfj;ju;fSf;F xj;Jiog;G toq;fhjpUj;jy;.
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4.6

tUlj;jpy; ifJnra;ag;gl;l cj;jpNahfj;ju;fs; cs;slq;Fk; epWtdq;fs;

ml;ltiz ලං04
epWtdk; kw;Wk; ifJnra;ag;gl;
cj;jpNahfj;ju;fspd; gjtpfs;

ifJnra;ag;gl;l
cj;jpNahfj;ju;fspd;
vz;zpf;if

ifJnra;ag;gl;l
nkhj;j
cj;jpNahfj;ju;fs;

nghyp]; jpizf;fsk;


nghyp]; gupNrhjfu;

01



cg nghyp]; gupNrhjfu;

01



nghyp]; rhu;[d;

02



nghyp]; fhd;];lgpy;

04

08

tdg; ghJfhg;G jpizf;fsk;


tl;lhu td mjpfhup

01



gpuNjr td mjpfhup

01



td ntspf;fs cjtpahsu;

01

03

gpuNjr nrayfk;


kf neFk cj;jpNahfj;ju;

01



FbNaw;w cj;jpNahfj;ju;

01



fpuhk mjpfhup

04

06

01

01

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig


njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;

gazpfs; Nghf;Ftuj;J mjpfhurig


Nghf;Ftuj;J Kfhikahsu;

01



rptpy; Ml;fs;

01

02

01

01

fkeyNrit jpizf;fsk;


fkeyNrit mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;

fy;tpj; jpizf;fsk;


mjpgu;

04



gpujp mjpgu;

02



vOJeu;

01



mYtyf cjtpahsu;



fhtyhsp

01
01

49

09

td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;


01

td fhy;eil Kfhup

01

gpuNjr rig>efu rig> khefu rig


tUkhd gupghyfu;

01



njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;fs;

05

06

kfhtyp mjpfhurig


gpupT Kfhikahsu;

01



fhzp cj;jpNahfj;ju;

01

02

ePjpkd;w Nrit


Kfhikj;Jt cjtpahsu;

01



gp];fy;

01

02

01

01

01

01

02

02

03

03

01

01

04

04

01

01

cs;ehl;L ,iwtupj; jpizf;fsk;


rpNu\;l kjpg;gPl;lhsu;

flw;nwhopy; jpizf;fsk;


flw;nwhopy; gupNrhjfu;

Nkhl;lhu; thfd Nghf;Ftuj;J jpizf;fsk;


mYtyf cjtpahsu;

rptpy; Ml;fs;


rptpy; Ml;fs;

jghy; jpizf;fsk;


mYtyf cjtpahsu;

Efu;Nthu; Nrit mjpfhurig


Gydha;T cj;jpNahfj;ju;fs;

rptpy; ghJfhg;G jpizf;fsk;


rptpy; ghJfhg;G Kfhup

fhzp rPu;jpUj;j jpizf;fsk;


cupik
Gydha;T
(Nkyjpf gjpthsu;)



cjtp
cupik
cj;jpNahfj;ju;fs;

cj;jpNahfj;ju;

01

Gydha;T

01

02

56

56

nkhj;jk;

50

mj;jpahak;

rl;lg; gpupT

5

,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO
rl;lj;jpd; 16 Mk; gpuptpd; gpufhuk; epakpf;fg;gLk; gzpg;ghsu; ehafk; rl;lg; gpuptpd;
jiytuhf nraw;gLthu;.
gzpg;ghsu; ehafj;jpw;F xj;Jiog;G toq;Fk; tifapy; gpujpg; gzpg;ghsu; ehafq;fs;
,Utu; 02> cjtpg; gzpg;ghsu;; ehafq;fs; 04 Ngu;> cjtpg; gzpg;ghsu; (rl;lk;) 22
NgUk; ,g;gpupTf;F ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sdu;.
Mizf;FOtpd; gzpg;ghsu; ehafkhf 2015.02.12 Mk; jpfjp Kjy; 2016.10.19 Mk;
jpfjp tiu [dhjpgjp rl;lj;juzp jpUkjp. by;Uf;\p la]; tpf;fpukrpq;f nraw;gl;lhu;.
mtu; gjtp tpyfpaijj; njhlu;e;J gpujp gzpg;ghsu; ehafk; jpUkjp. v];.I.[arpq;f
2016.10.20 Kjy; 2016.11.23 Mk; jpfjp tiu gzpg;ghsu; ehafj;jpd; gjtpapy; gjpy;
flik Guptjw;F [dhjpgjpapdhy; epakpf;fg;gl;lhu;. mjd; gpd;du; 2016.11.24 Mk; jpfjp
Mizf;FOtpd; Gjpa gzpg;ghsu; ehafkhf [dhjpgjp rl;lj;juzp jpU. ruj; [akhd;d
mjpNkjF [dhjpgjp mtu;fspdhy; epakpf;fg;gl;lhu;. ,e;j Mizf;FOtpd; gpujpg;
gzpg;ghsu; ehafq;fshf jpUkjp v];.I.[arpq;f kw;Wk; jpUkjp vk;.gP.Mu;.nrdtpuj;d
flikahw;Wfpd;wdu;.
RahjPd rl;lg; gpupnthd;W Mizf;FOtpy; mikf;fg;gl;Ls;sNjhL> mg;gpuptpd; %yk;
rhl;rpaq;fs; kjpg;gPL> Fw;wg;gj;jpuq;fs; kw;Wk; Fw;wg;gfu;Tfs; jahupf;fg;gLfpd;wd.
NkYk; Mizf;FO rhu;ghf Kiwg;ghl;L jug;gpd; rhu;gpy; tof;if topelhj;jy; rl;lg;
gpuptpd; cj;jpNahfj;ju;fshy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.
5.1
2016 Mk; Mz;L tof;F njhLj;jy;
2016.12.31 Mk; jpfjpf;F.
ml;ltiz - ලං05

tUlj;jpy; njhLf;fg;gl;l tof;Ffspd;
vz;zpf;if
tprhuiz nra;ag;gl;Lf;nfhz;bUf;Fk;
tof;Ffspd; vz;zpf;if
51

ePjthd;
ePjpkd;wk;

Nky;
ePjpkd;wk;

44

43

101

304

5.2

2016 Mk; Mz;L epiwTngw;w tof;Ffs;

epiwTngw;w tof;Ffs;
ml;ltiz ලං ලං- ලං06
ePjthd;
ePjpkd;wk;

Nky;
ePjpkd;wk;

nkhj;jk;

tPjk;

Fw;wthspahf;fg;gly;

02

14

16

48ං5%

Fw;wkw;wtuhf;Fjy;

05

11

16

48ං5%

tpLtpj;jy;

-

01

01

3%

nkhj;jk;

07

26

33

100%

5.3

2016 Mk; Mz;L ntspehl;L khehLfs; kw;Wk; fUj;juq;Ffspy; gq;Fgw;Wjy;
ml;ltiz - ලං07

ngau;

gjtp



jpUkjp.
B.I.gp.n`a;ad;JLt

c.g.eh



jpUkjp. by;Uf;\p la];
tpf;fpukrpq;f

g.eh



jpU.lgps;A.vy;.
uQ;rpj; rpy;th
jpUkjp. by;Uf;\p la];
tpf;fpukrpq;f

Mizahsu; II



g.eh

tUlk;

ehL

nrayku;T

2016

mnkupf;fh

Coy; jLg;G kw;Wk;
murpd; nghWg;G

2016

gpuhd;];

Coy;
nrayku;T

rPdh

Coy;
jLg;G
mjpfhupfs;
ru;tNjr
rq;fj;jpd;
xd;gjhtJ
khehL
kw;Wk;
nghJf;$l;lk;

2016

52

fhyg;gpupT

vjpu;g;G

2016ං03ං05 2016ං03ං26

2016ං04ං192016ං04ං22

2016ං05ං102016ං05ං13




















jpU.rP.netpy; FUNf
jpUkjp. v];.I.[arpq;f

jpU.lgps;A.vy;.
uQ;rpj; rpy;th

jpUkjp.B.I.
uh[gf;\

Mizahsu; III
gp.g.eh

2016ං05ං112016ං05ං12

2016

gpupj;jhdpah

rptpy; r%f tu;j;jf
gpui[fs;
kw;Wk;
murhq;f
cj;jpNahfj;ju;fspd;
Coy;
jLg;G
nrayku;T

2016

x];upah

Gydha;T nraw;ghl;Lf;
FOtpd; VohtJ khehL

2016ං06ං202016ං06ං24

2016ං08ං082016ං08ං19

2016

kNy\pah

Coy;
jLg;G
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd;
%Nyhgha
Kfhikj;Jtj;jpw;fhd
epiwNtw;W
rhd;wpjo;
ghlnewp

2016

x];;upah

ehLfSf;F
,ilapyhd
Coy;
vjpu;g;G VohtJ khehL

2016ං08ං222016ං08ං26

2016

kNy\pah

If;fpa
ehLfs;
mikg;gpdhy;
elhj;jg;gLk; khehL

2016ං10ං092016ං10ං18

20-16

ghfp];jhd;

Coy; vjpu;g;G khehL

2016ං09ං252016ං09ං27

2016

[g;ghd;

CoYf;F
Fw;wq;fs;
epaha khehL

Mizahsu; II

c.g. (rl;lk;)

jpUkjp. by;Uf;\p la];
tpf;fpukrpq;f
jpUkjp. Rgh\pdp
rpwptu;jd
nry;tp.
lgps;A.vk;.uP.gP.gz;lhu
jpUkjp. by;Uf;\p la];
tpf;fpukrpq;f
jpUkjp. Rgh\pdp
rpwptu;jd
nry;tp.
lgps;A.vk;.uP.gP.gz;lhu

g.eh

jpU.uP.gP.tPuR+upa
jpU.V.vd;.tPuNfhd;
jpU. lgps;A.V.vd;.
tpf;fpukrpq;f
jpU.A.vy;.N[.
fhupag;ngUk

jtprhsu;

jpU. mrpj;j ve;jdP

c.g. (rl;lk;)

c.g. (rl;lk;)
c.g. (rl;lk;)
g.eh
c.g. (rl;lk;)
c.g. (rl;lk;)

Gydha;T
cj;jpNahfj;ju;
fs;
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vjpuhd
gw;wpa

2016ං10.092016ං11ං17



jpU.rP.netpy; FUNf



Gydha;T
cj;;jpNahfj;ju;fs;










Mizahsu; III

rPdh

fy;tpr; Rw;Wyh

2016ං10ං242016ං11ං01

G+l;lhd;

Mrpa gRgpf; ehLfspd;
Coy; jLg;G G+u;thq;f
fUj;juq;F
ADB/OECED

2016ං11ං072016ං11ං11

2016

x];upah

If;fpa
ehLfs;
mikg;gpd;
Coy;
vjpu;g;G
xg;ge;jj;ij
eilKiwg;gLj;Jk;
khehL

2016ං11ං142016ං11ං18

2016

,e;jpah

Gydha;T
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd
gapw;rp newp CBI, ,e;jpah

2016ං10ං312016ං12ං09

2016

jpU.lgps;A.vy;.uQ;rpj;
rpy;th
jpU.rP.netpy; FUNf

Mizahs; II

jpU.lgps;A.vy;.uQ;rpj;
rpy;th
jpUkjp. Rgh\pdp
rpwptu;jd
jpUkjp.B.I.uh[gf;\
nry;tp.
lgps;A.vk;.uP.gP.gz;lhu

Mizahsu; II

Mizahsu; III

c.g. (rl;lk;)

2016

c.g. (rl;lk;)
c.g. (rl;lk;)

Gydha;T
cj;;jpNahfj;ju;fs; - 69
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mj;jpahak;

epu;thfg; gpupT

6

Mizf;FOtpd; epu;thfg; gpuptpd; eltbf;iffs; gzpg;ghsu; (epu;thfk;) ,dhy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. gzpg;ghsu; (epu;thfk;) Mf ,yq;if epu;thf Nrit 1 Mk;
tFg;G cj;jpNahfj;ju; jpU. V.vk;.Mu;.mjpfhup flikahw;Wfpd;whu;.
6.1 2016.12.31 Mk; jpfjpf;F rl;l kw;Wk; epu;thfg; gpuptpy; cs;s cj;jpNahfj;ju;fspd;
vz;zpf;if kw;Wk; ntw;wplq;fs;
ml;ltiz - ලං08
gjtpg; ngau;

mDkjpf;fg;gl;l jw;Nghija
gjtpfspd;
vz;zpf;if
vz;zpf;if

jtprhsu;
Mizahsu;
gzpg;ghsu; ehafk;
nrayhsu;
Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk;
gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk;
gzpg;ghsu; (epu;thfk;)
gpujhd fzf;fhsu;
cjtpg; gzpg;ghsu; ehafk;
cjtpg; gzpg;ghsu; (rl;lk;)
nghwpapayhsu;
fzf;fhsu;
kjpg;gPl;lhsu;
cjtpg; / gpujp Mizahsu;
fzf;fha;T mj;jpal;rfu;
Rq;f mj;jpal;rfu;
gzpg;ghsu; (fl;Gy / nrtpg;Gy)

01
02
01
01
01
05
01
01
10
25
01
03
02
01
01
01

epu;thf cj;jpNahfj;ju;
nkhop ngau;g;ghsu;
jfty; kw;Wk; njhlu;ghly;
njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;
Gydha;Tg; gpupT cj;jpNahfj;ju;
tuTnryT cjtpahsu;
mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;
rl;l cjtpahsu;

03
04

01

01
10
01
04
17
55

ntw;wplq;fspd;
vz;zpf;if

01
02
01
01
00
02
01
01
04
22
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
01
03
00
00
06
03
01
03
02
01
01
01
01

01
02
01

02
02
00

00
01
02
00

10
00
02
17

nra;jp cj;jpNahfj;ju;
Ehyfu;
Nghf;Ftuj;J cj;jpNahfj;ju;
jfty; kw;Wk; njhlu;ghly;
njhopy;El;g cjtpahsu;
mur Kfhikj;Jt
cjtpahsu;
RUf;nfOj;jhsu; (rpq;fsk;)
RUf;nfOj;jhsu; (jkpo;)
RUf;nfOj;jhsu; (Mq;;fpyk;)
jl;nlOj;jhsu; (rpq;fsk;)
jl;nlOj;jhsu; (jkpo;)
jl;nlOj;jhsu; (Mq;fpyk;)
rhujp
Foha; nghUj;Jeu;
Fsp&l;b njhopy;El;g rpw;gp
Ehyf cjtpahsu;
mYtyf cjtpahsu;
Rj;jpfupg;G njhopyhsp
fhtyhsp
nkhj;jk;

01
01
01
03
110
04
02
04
14
04
04
45
01
01
01
45
20
15
374

00
01
00
01

01
00
01
02

48
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00
00
00
00
00
00
33
00
00
00
38
00
00
163

04
02
04
14
04
04
12
01
01
01
07
20
15
211

jfty; %yk; : epu;thfg; gpupT
6.2

kdpjts mgptpUj;jp

cj;jpNahfj;ju;fspd; tpidj;jpwidAk; tpisj;jpwidAk; tpUj;jp nra;tjw;F kdpjts
Kfhikj;Jtj;jpd; fPo; gapw;rp toq;fg;gl;Ls;sJ.
mjw;fika 2016
toq;fg;gl;Ls;sd.

Mk;

Mz;L

gpd;tUkhW

cj;jpNahfj;ju;fSf;F

gapw;rpfs;

ml;ltiz ලං- 09
njh.,y epWtdk;

ghlnewp

fye;Jnfhz;l
cj;jpNahfj;ju;fspd;
vz;zpf;if

1

];fpy;]; btnyhg;kd;l;
gd;l; ypkpll;

rhujpfspd; vz;zg;ghLfs;
kw;Wk; njhopy; mwpit
tpUj;jp nra;jy;

2

2

];fpy;]; btnyhg;kd;l;
gd;l; ypkpll;

rhujpfspd; vz;zg;ghLfs;
kw;Wk; njhopy; mwpit
tpUj;jp nra;jy;

5
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ml;ltiz ලං-10
njh.
,y
01

ghlnewp

vz;zpf;if

ehl;fs;

epWtdk;

jdpg;gl;l Nfhitfisg;
NgZjy;
jfty; njhopy;El;gj;jpw;F
Vw;Gila nghUl;fs; nfhs;tdT
kw;Wk; kjpg;gPL gw;wpa nrayku;T
epWtd mgptpUj;jpf;F
Copau;fspd; gq;fspg;ig
Cf;Ftpf;Fk; nrayku;T
yPT vOJeu;fspd;
nraw;ghLfSk; nghWg;Gf;fSk;

02

02

01

02

jpwd; mgptpUj;jp
epjpak;
jpwd; mgptpUj;jp
epjpak;

02

02

,yq;if kd;wk;

01

02

jpwd; mgptpUj;jp
epjpak;

05

mYtyf Kfhikj;Jtk; kw;Wk;
epjp xOq;F tpjpfs;

02

02

jpwd; mgptpUj;jp
epjpak;

06

fzf;F Gj;jfq;fis Kiwahf
NgzptUjy;

02

02

jpwd; mgptpUj;jp
epjpak;

07

mur Kfhikj;Jt cjtpahsu;
Nrit juk; 1
cj;jpNahfj;ju;fspd;
tpidj;jpwd;fhz; jiljhz;ly;
guPl;irf;fhd %d;W ehs;
nrayku;T
rhujpfspd; vz;zg;ghLfs;
kw;Wk; njhopy; mwpit tpUj;jp
nra;jy;

05

03

jpwd; mgptpUj;jp
epjpak;

05

02

jpwd; mgptpUj;jp
epjpak;

02
03
04

08

6.3

Nghf;Ftuj;Jg; gpupT

2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpastpy; Mizf;FOTf;Fupa nkhj;j thfdq;fspd;
vz;zpf;if 40 MFk;. ,tw;wpy; 08 Nkhl;lhu; irf;fpy;fshFk;. mit gpd;tUk;
ml;ltizapy; ntt;Ntwhf Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.
ml;ltiz ලං-11
thfd tFg;G
,ul;ilg; gad;ghl;L thfdq;fs;
Nkhl;lhu; Nfhr;
Nkhl;lhu; fhu;
Nkhl;lhu; irf;fpy;
KO nkhj;jk;

vz;zpf;if
12
03
17
08
40
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mj;jpahak;

epjpg; gpupT

7

Mizf;FOtpd; epjp Kfhikj;Jtj;ij ntw;wpfukhf eilKiwg;gLj;Jk; Nehf;fpy;
nraw;gLk; ,g;gpupT ,yq;if fzf;fhsu; Nrit juk; 1 cj;jpNahfj;juhd gpujhd
fzf;fhsu; jpU.lgps;A.vk;.B.gz;lhutpd; topfhl;Ljypd; fPo; cj;jpNahfj;ju;fspd;
xj;Jiog;Gld; ,aq;fp tUfpd;wJ. epjp Kfhikj;Jtk;> fzf;F mwpf;iffs; jahupj;jy;
cs;spl;l
gpd;tUk;
cl;fl;likg;G
trjpfs;
toq;Fjy;
,g;gpuptpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
7.1

epjpg; gpuptpd; nraw;ghLfs;

rfy epjp eltbf;iffisAk; Kfhikj;Jtk; nra;jy; kw;Wk; epjpf; $w;Wf;fis
jahupj;jy; vd;gd ,g;gpuptpd; gpujhd gzpfshFk;. ,jw;F Nkyjpfkhf mYtyf
cgfuzq;fs; kw;Wk; fhfpjhjpfs; nfhs;tdT nra;jy; ,g;gpuptpd; gpujhd gzpfshFk;.
mj;NjhL>
%yjd
kw;Wk;
ghtidg;
nghUl;fis
nfhs;tdT
nra;tJk;
Mizf;FOtpd;
Ntz;LNfhspd;
Ngupy;
mr;rply;
eltbf;iffis
epiwNtw;wpf;nfhLg;gJk; ,g;gpuptpd; nraw;ghLfshFk;.
epjpg; gpuptpd; gzpfs; gpd;tUkhW
5. Gydha;Tg; gpupT jtpu;e;j Mizf;FOtpd; rfy cj;jpNahfj;ju;fspdJk; rk;gsk;
kw;Wk; Vida rfy nfhLg;gdTfs;.
6. Njitahd re;ju;g;gq;fspy; ngWif ngWif eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;
7. tpNrl Kw;gzk;> cw;rt Kw;gzq;fs;> ,lu; fld; nfhLg;gdT kw;Wk; murhq;f
cj;jpNahfj;ju;fspd; Kw;gz gP fzf;if NgzptUjy;.
NghJ
cgha
8. Rw;wptisg;Gf;fspd;
cj;jpNahfj;ju;fSf;F toq;Ftjw;F
NgzptUjy;.
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JhJtu;fshf
Rw;wptisg;G

mjw;F
Kw;gz

njhlu;Gila
fzf;Ffisg;

7.2

2016 Mk; Mz;Lf;F xJf;fg;gl;Ls;s Vw;ghLfs; kw;Wk; 2016.12.31 Mk; jpfjpf;F
cz;ikr; nryT gw;wpa tpguq;fs; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sd.
ml;ltiz - 12
 ලං2016 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

 ලං ලං ලංtpguk; ලං

cr;r nryT
vy;iy &gh. ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

Mff;
Fiwe;j
ngWif
vy;iy &gh.

cr;r tuT
vy;iy &gh.
 ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

Kw;gz “gP” fzf;F
xJf;fl
P ;Lr; rl;lj;jpd; fPo;
gzpf;fg;gl;Ls;s vy;iy

5,000,000ං00

3,500,000ං00

20,000,000ං00

tUl ,Wjpapy; cs;s cz;ik
njhif

4,918,350ං50

4,371,314ං00

15,204,067ං00

150,000,000ං00

5,000,000ං00

275,000,000ං00

Rw;wptisg;G Kw;gzf; fzf;F
xJf;fl
P ;Lr; rl;lj;jpd; fPo;
gzpf;fg;gl;Ls;s vy;iy
tUlj;jpy; kPsikf;fg;gl;l
vy;iyfs;

1,500,000ං00

mikr;ruit/16/2672/701/046
tUl ,Wjpapy; cs;s cz;ikj;
njhif

2,909,170ං00

jfty; %yk;: ලංfzf;Fg; gpupT
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3,715,900ං00

18,533,301ං98

Annual Report – 2016
Commission to Investigate Allegations of
Bribery or Corruption

The Annual Report for the Year 2016 is prepared in terms of Section 26 of the
Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption Act No. 19 of
1994 for Presentation to His Excellency the President of the Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka.
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THE MISSION

The mission of the Commission to Investigate Allegations of Bribery
or Corruption is to spearhead the fight against Bribery and Corruption
and the illegal accumulation of assets by persons through prevention
and prosecution in a just and fair manner.
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ABBREVIATIONS
S.L.A.S
P.M.A.S
O.A.S

-

Sri Lanka Administrative Service
Public Management Assistance Service
Office Assistance Service
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MESSAGE OF THE CHAIRMAN
In retrospect the period of one year and two months subsequent to the appointment as the Chairman
of this Commission on 20th October 2015, it is worthy to mention that we as the Commission could be
satisfied of the service rendered during the period.
The 19th Amendment to the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has
strengthen the power of the Commission more effectively to give orders to conduct preliminary
investigations and serve indictments on bribery or corruption allegations based on complaints
received from a third party or by its own determination.
Number of complaints received by the Commission at the dawn of the appointment of new
government has unprecedentedly increased creating a tight schedule on staff of the Commission in
year 2016. The Commission looks into each complaint disregarding its origin whether it carrying the
name of the complainant, unanimous or pseudonymous. Complaints received as such scrutinized
carefully by the Commission and complaints which are not coming under purview of the Bribery Act
are forwarded to the institutions concerned for more investigation or for suitable action. As the
investigations on persons should be conducted within legal procedures and in sophisticated manner,
the accumulation of evidence to prove certain allegations will take some times.
The Government has taken action under 19th Amendment of the Constitution to introduce regulations
in order to implement principles of the United Nations Convention against Corruption and other
international conventions against corruption which Sri Lanka is a party. The Commission intends to
establish a corruption prevention unit in near future with the view of raising awareness of general
public on prevention of corruption.
It should be mentioned that the acquisition of vehicles, computers and other physical assets by the
Commission during this short period was a commendable achievement in view of overcoming dearth
of such assets. Further, we were able to improve valuable human resources which were compulsorily
required for the Commission. The staff of the Commission in year 2016 were time to time directed for
local and foreign trainings and it has been especially expected to raise motivation of the Investigating
Officers of the Commission.
The Commission has drawn its attention on the scarcity of office space of the Commission which
prevailed for a long period of time and has intended to overcome this issue in future.
It is much appreciated the assistance of two Commissioners, Director General, all staff of the
Commission and other external parties extended towards the functions of the Commission and hope
that this contribution will remain further in future endeavors as well.

Justice T.B. Weerasuriya
Retired Supreme Court Judge,
Chairman
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Introduction

1

A permanent Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption was established by Act
No. 19 of 1994 which came into operation on 15th December 1994, upon revoking of Department of
Commissioner of Bribery established under Bribery Act No.11 of 1954.
1.1 The Commission
The President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka appoints the members to the
Commission in terms of Section 02 (b) of the Commission to Investigate Allegations of Bribery or
Corruption Act No 19 of 1994 and as per the recommendations of the Constitutional Council
established by the 19th Amendment of the Constitution.
The Commission consists of three members and two of whom are required to be retired Judges of the
Supreme Court or of the Court of Appeal and the third member is required to be a person with wide
experience relating to the investigation of Crimes and Law enforcement. One member of the
Commission, either the Judge of the Supreme Court or the Court of Appeal is appointed by the
President as the Chairman of the Commission.
20th October 2015
Members of the Fifth Commission
Designation

Name

Other ලංInformation

Chairman

Justice T.B. Weerasuriya

Retired Judge of Supreme Court

Commissioner

Justice W. Lal Ranjith Silva

Retired Judge of Court of Appeal

Commissioner

Mr. C. Neville Guruge

Retired Senior Superintendent of
Police
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1.2 The Director General for Prevention of Bribery and Corruption
H.E the President appoints the Director General for the Prevention of Bribery and Corruption in terms
Section 16(1) of the Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption Act No 19 of
1994 to assist the Commission. Mrs. Dilrukshi Dias Wickramasinghe, PC served as the Director General
during the period from 12.02.2015 to 19.10.2016. Presently the post of Director General is held by Mr.
Sarath Jayamanne, PC with effect from 24.11.2016.
The Commission is further assisted by Legal Officers, Investigating Officers and public officers selected
from Combined Service. All officers attached to assist the Commission are bound to protect secrecy of
the information received by the Commission.

Director Generals
Mrs. P. Nelum Gamage
Mr. Rienzi Arsakularatne
Mr. Piyasena Ranasinghe
Mrs. Laxmi Jayawickrama
Mr. Ganesh Dharmawardena
Mrs. Dilrukshi Dias Wickramasinghe
Mr. Sarath Jayamanne

Appointed on 15th of December 1994
Appointed on 24th of February 2000
Appointed on 01st of November 2001
Appointed on 19th of February 2008
Appointed on 08th of July 2014
Appointed on 12th of February 2015
Appointed on 24th November 2016
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2

The Commission
H.E. the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka appoints the members of
the Commission for a five year term as per the Section 2(b) of the Commission to Investigate
Allegations of Bribery or Corruption Act No. 19 of 1994 and on recommendation of the
Constitutional Council.
The Commission consists of three members and two of whom are required to be retired
Judges of the Supreme Court or of the Court of Appeal and the third member is required to be
a person with wide experience relating to the investigation of Crime and Law enforcement.
One of the members of the Commission, either the retired Judge of Supreme Court or the
retired Judge of Court of Appeal is appointed by the President as the Chairman of the
Commission.
The Commission has the power to investigate allegations, contained in communications made
to it under Section 4 of the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption
Act. However, the Commission should be satisfied of the authenticity of the communication
and the material disclosed in advance to an investigation is initiated.
If the Commission is satisfied on the authenticity of a communication which contains an
allegation of Bribery or Corruption or any acquisition of wealth or property or any recent
financial or business dealings or any recent expenditures by a person and , the Commission
shall conduct investigations as may be necessary for the purpose of prosecution or other
suitable action under the provisions of Bribery Act, Declaration of Assets and Liabilities Law
No 01 of 1975 and prosecution under any other law. All powers relating to investigation and
prosecution set out in Section 5 of the Act No.19 of 1994 are delegated to the Commission.
Where the material received by the Commission in the course of an investigation conducted
under the Act No. 19 of 1994 discloses a commission of an offence by any person under the
Bribery Act or the Declaration of Assets and Liabilities Act No. 1 of 1975, the Commission shall
direct the Director General to institute legal proceedings against such person in an
appropriate court.
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Section 9 of the Act deals with certain privileges and immunities of persons who appear
before the Commission.
According to Section 17 of the Commission Act, every member of the Commission, the
Director General and every officer or servant, appointed to assist the Commission shall,
before entering upon the duties of his office, sign a declaration that he will not disclose any
information received by him, or coming to his knowledge, in the exercise and the discharge of
his powers and functions.

2.1 Communications to the Commission
The methods of commission to the Commission:
i.
By personally visiting the Commission
ii.
Written Communications (Either named or anonymous)
iii.
By Telephones
Hot Line
: 1954
Director Investigation : 011 – 2586841
Commission’s Office : 011 – 2586257
Fax
: 011 – 2595045
E-mail
: ciaboc@eureka.lk
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2.2
Secretariat
All complaints received by the Commission are registered by the Secretariat and forwarded to
the Commission for necessary directions. This division since year 2015 is headed by Mr. T.
Gamini Munasinghe – a Class I officer in Sri Lanka Administrative Service.
2.3

Categories of Communications received in year 2016

Total number of communications received in year 2016 is 3450. The table below shows the
categories.

Table -01
Named

2047

Anonymous

1403

Total

3450

Chart - 01
Categories of communications received in 2016

1403
2047

Named

Anonymous

Source: The Secretariat
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3

The Director General
3.1

Appointment
In accordance with Section 16 (1) of the Commission to Investigate Allegations of Bribery or
Corruption Act No 19 of 1994, the President may in consultation with the members of the
Commission appoints a Director General for the Prevention of Bribery and Corruption to assist the
Commission in the discharge of functions assigned to the Commission.

3.2

Responsibilities
Once the Commission issues a directive to institute criminal proceedings the Director General
shall institute proceedings before the Magistrate’s Court where such material discloses an offence
under Part II of the Bribery Act and consisting of soliciting, accepting or offering by any person of
a gratification, value of which does not exceed Rs.2000/=. The Director General shall institute
criminal proceedings in the High Court where such material discloses an offence under Part II of
the Bribery Act and consisting of soliciting, accepting or offering by any person of a gratification,
value of which exceeds Rs.2000/=. Once the proceedings are instituted in the High Court in
pursuance of a directive made by the Commission by an indictment signed by the Director
General, such High Court shall have the jurisdiction to try the offence described in such
indictment as if such indictment were an indictment presented by the Attorney General. Further
the Director General shall have the right to appeal against an order, judgment and sentence of
such High Court.
In case of accumulation of wealth (vide Section 23 A of the Bribery Act) the Director General shall
institute criminal proceedings in the High Court by an indictment in accordance with the section 8
of the Bribery Act. The Director General shall institute criminal proceedings in the Magistrate’s
Court in respect of the offences under Section 70 of the Bribery Act and the Declaration of Assets
and Liabilities Law No. 1 of 1975. As per the Gazette Extraordinary 849/15 dated 15.12.1994 cases
may be filed at the jurisdiction of Colombo Magistrate Court and High Court as the case may be
with regard to the offences on soliciting, offering and accepting of gratifications in Part II of
Bribery Act and all offences cited in Part V of the Bribery Act. Further, the Director General should
72

take action on instructions of the Commission to file cases at the Magistrate Court with regard to
the offences committed under the Declaration of Assets and Liabilities Law No. 1 of 1975 of
National State Council.

In addition to the above responsibilities the Director General for the Prevention of Bribery and
Corruption is the Chief Accounting Officer responsible for the administration. For this purpose the
Director General is assisted by the Director (Administration) and Chief Accountant (Finance).
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Investigation Division
All investigations on allegations on bribery and corruption are investigated by the
Investigation Division of this Commission.
The investigations are carried out by the officers attached to this division subject to the
power assigned by the Bribery Act No.11 of 1954 and the Commission to Investigate
Allegations of Bribery or Corruption Act No.19 of 1994.
This division is headed by a Director (Investigation) and the investigations are devided into
investigating units under a Deputy Director (Investigation) and two Assistant Directors
(Investigation). Well experienced officers have been appointed as the Officers-in-Charge of
these units.
Investigation Division is comprises with 198 Police Officers attached by the Department of
Police.
The Investigation Division is comprised with nine sub divisions as follows;
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Corruption Investigation Division
Open Inquiry Division
Assets Investigation Division
Raid Unit – 1
Raid Unit – 2
Raid Unit – 3
Raid Unit – 4
Courts Operation Division
Administration Division
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4.1 Director Investigation
All administrations of the Investigation Division and supervision of all Units are functioned
under the Director (Investigation). This post is held by Senior Superintendent of Police, Mr, D.
Priyantha Chandrasiri.
Complaints with the order to conduct investigations directed by the Commission and the
Director General are forwarded under supervision and the guidance of the Director
(Investigation) to the relevant Units for investigations and reporting the progress of such
investigations to the Commission and the Director General.

4.2 Deputy Director (Investigation) and Assistant Director (Investigation)
These posts have been created to assist the Director (Investigation) with regard to the
administrations and investigations. The post of Deputy Director (Investigation) is currently
vacant and the two posts of Assistant Director (Investigation) are held by Assistant
Superintendent of Police, Mr. M. T. T. Ruwan Kumara and Women Assistant Superintendent of
Police, Mrs. W. J. Pathmini.
4.3 Officer-in-Charge (Bribery)
This post is held by the Chief Inspector Mr. A. P. Liyanage. The administrations with regard to
all Investigating Officers attached to the Investigation Division are done under supervision of
this post.
Supervision of the investigations conducted by the Corruption Investigation Division and the
Open Inquiry Division and reporting the progress of the investigation to the Commission and
the Director General are also the responsibilities of this post.
4.3.1

Corruption Investigation Division
This division comprises with four units. Corruption Investigation Unit I is headed by Chief
Inspector, Mr. P. P. R. Sumendra, Corruption Investigation Unit II is headed by Chief Inspector,
Mr. U. A. S. Perera, Corruption Investigation Unit III is headed by Police Inspector, Mr. K. L.
Wijesiri and Corruption Investigation Unit IV is headed by Sub-Inspector, Mr. U. P.
Wickramaarachchi.
Conducting investigations as per the order of the Commission on corruption offences coming
under section 70 of the Bribery Act and reporting the progress of respective investigations to
the supervisory officer is a responsibility of this division.

Dinamina 2016.01.21 Thursday Pg.21
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Lakbima 2016.01.21 Thursday Pg.23

4.3.2

Open Inquiry Division
This unit is headed by the Inspector of Police, Mr. A. N. Weerakoon.
Conducting investigations on complaints received with the order of the Commission to investigate
on alleged offences of soliciting, offering and accepting of bribes which had been already
committed and reporting the progress of such investigations to the supervisory officer.

Lakbima 2016.03.11 Friday
Pg.03

Lankadeepa 2016.05.28 Saturday Pg.06

4.3.3
Assets Investigation Unit
This unit is headed by Inspector E.N.I. Dharmadasa. Main task of this division is to conducts
investigations under Section 23(A) of Bribery Act and the Declaration of Assets and Liabilities Act
No. 1 of 1975 regarding the accumulation of wealth through unknown incomes. Progress of
investigation is reported to the supervisory officer concerned is also a duty of this division.
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Lankadeepa 2016.04.05 Tuesday Pg.06

4.3.4

Raids Units 1, 2, 3 and 4
The Raid Unit 1 is headed by Sub-Inspector of Police, Mr. H. M. D. Livera Duglous, Raid Unit 2 is
headed by Inspector of Police, Mr. C.A. Goonawardene, Raid Unit 3 is headed by Sub-Inspector of
Police, Mr. B.W. Seneviratna Banda and the Raid Unit 4 is headed by Inspector of Police, Mr. R.D.J.
Pushpakumara.
These units have been established to conduct sudden raids as per the order of the Commission based
on complaints received on alleged solicitation, acceptance and offering of bribes. Reporting the
progress to the supervisory officer accordingly.

Lankadeepa 2016.02.13 Saturday Pg.11

Lankadeepa 2016.06.21 Pg.12

4.3.5

Courts Division
This division is headed by Sub-Inspector of Police, Mr. K. K. Premasiri.
The responsibilities of this division are assisting Legal Division of this Commission on cases filed by
the Commission, taking necessary actions on apprehended suspects produced before court,
launching surveillance on suspects as per the court orders and implementing summons and
warrants.

4.3.6.

Administration Branch
This branch is headed by Sub-Inspector, Mr. N. S. S. A. Nandasena.
All administrative functions of the Investigating Officers attached to the Investigation Division are
performed by this Division.
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4.4

Year

The total complaints investigated and progress in year 2016

Bribery
Corruption Assets
Total
complaints complaints complaints

2016

465
4.5

1503

467

2435

Table - 02
Referred Grand
Total
from
Previous
years
3544
5975

Complaints Complaints Balance
investigated sent
to
Record
Room
2172

604

Total arrests from 01.01.2016 to 31.12.2016.
Table – 03
Total raids

88

Successful raids

44

Unsuccessful raids

44

Postponed raids

--

Noං of persons arrested

56

Following reasons have been caused to failures of raids
1. False complaints
2. Submission of complaints based on wrong assumptions
3. Fear to support Investigating Officers when the investigation proceeds
4.7 Arrests in year 2016 – as per institution

Table – 04
Institution and post of the officer arrested

No. of
Arrests

Police Department
 Inspector
 Sub-Inspector
 Sergeant
 Constable
Forest Conservation Department
 Range Forest Officer
 Beat Forest Officer
 Field Forest Assistant
Divisional Secretariat
 Maga Neguma Officer
 Colony Officer
 Grama Niladhari
Road Development Authority
 Technical Officer
Road Commuters’ Authority
 Rout Manager
 Civil Person
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Total Arrests

01
01
02
04

08

01
01
01

03

01
01
04

06

01

01

01
01

02

3917

Department of Agrarian Services
 Agrarian Development Officer
Department of Education
 Principal
 Deputy-Principal
 Clerk
 Office Assistant
 Watcher
Department of Wildlife
 Wildlife Animator
Pradeshiya Sabha, Urban Council, Municipal Councils
 Revenue Controller
 Technical Officer
Mahaweli Authority
 Unit Manager
 Land Officer
Judicial Service
 Management Assistant
 Piscal
Department of Inland Revenue
 Senior Assessor
Department of Fisheries
 Inspector of Fisheries
Department of Registration of Motor Vehicles
 Office Assistant
Civil Persons
 Civil person
Department of Posts
 Office Assistant
Consumer Service Authority
 Investigating Officer
Civil Defense Force
 Civil Defense Officer
Department of Land Settlements
 Title Tracing Officer ( Additional Registrar)
 Assistant Title Tracing Officer
Total

79

01

01

04
02
01
01
01

09

01

01

01
05

06

01
01

02

01
01

02

01

01

01

01

02

02

03

03

01

01

04

04

01

01

01
01
56

02
56
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Legal Division
The division is headed by the Director General of Commission to Investigate Allegations of Bribery or
Corruption as appointed under Section 16 of the Commission to Investigate Allegations of Bribery or
Corruption Act.
The Director General is further assisted by 2 Deputy Director Generals and 04 Assistant Director
Generals and 22 Assistant Directors (Legal) of the Commission’s Office.
Mrs. Dilrukshi Dias Wickramasinghe, PC served in the post of Director General during the period from
12.02.2015 to 19.10.2016. Upon her resign from the post, Mrs. S.I. Jayasinghe, the Deputy Director
General was appointed as the Director General by the President for the period from 20.10.2016 to
23.11.2016. Subsequently, H.E. the President appointed Mr. Sarath Jayamanne, PC as the Director
General of the Commission with effect from 24.11.2016. Mrs. S.I. Jayasinghe and Mrs. M.P.R.
Senevirathna perform as Deputy Director Generals.
The Commission has an independent Legal Division which is responsible for evaluating evidence,
preparing plaints and indictments. Prosecutions are carried out by this division on behalf of the
Commission.

5.1

Cases filed in year 2016
As at 31.12.2016

Number of Cases filed in the year

Table - 05
Magistrate
Court
44

Number of Cases pending

101

80

High Court
43
304

5.2

Cases finalized in year 2016
Table - 06
Magistrate Court High Court

Percentage

Convictions

02

14

16

48.5%

Acquittals

05

11

16

48.5%

Releases

-

01

01

3%

07

26

33

100%

Total

5.3

Total

Participations in Foreign Trainings and Seminars - year 2016

Table - 07
Name

Designation

Year

Country



Mrs. D I P
Heiyanthuduwa

ADG

2016

USA



Mrs. Dilrukshi Dias
Wickramasinghe

DG

2016

France



Mr. W.L.Ranjith
Silva
Mrs. Dilrukshi Dias
Wickramasinghe

Commissioner II
DG

2016

China

Mr. C. Neville
Guruge
Mrs. S.I.
Jayasinghe

Commissioner III

2016

UK



Mr. W.L. Ranjith
Silva

Commissioner II

2016



Mrs. D.I.
Rajapakshe

ADL

2016





Period

Anti-Corruption
and
responsibility of
Government
AntiCorruption
Workshop
9th Summit and
General
Meeting of Anti
Corruption
Authorities
AntiCorruption
Summit for Civil
Society
Business
Community and
Public Officers

05.03.201626.03.2016

Austria

7th Summit of
Investigation
Implementation
Teams

20.06.201624.06.2016

Malaysia

Executive
Certificate
Course on
Strategic
Management of
Anti-Corruption
Programmes

08.08.201619.08.2016

DDG

81

Seminar

19.04.201622.04.2016
10.05.201613.05.2016

11.05.201612.05.2016















Mrs. Dilrukshi Dias
Wickramasinghe
Mrs. Subhashini
Siriwardene
Ms.
W.M.T.D.Bandara

DG

Mrs. Dilrukshi Dias
Wickramasinghe
Mrs. Subhashini
Siriwardene
Ms.
W.M.T.D.Bandara

DG

Mr. T.B.
Weerasooriya
Mr.
A.N.Weerakoon
Mr.
W.A.N.Wickramasi
nghe
Mr. U.L.J.
Karayapperuma

Chairman

2016

Austria

International
(7th) AntiCorruption
Summit

22.08.201626.08.2016

2016

Malaysia

Summit
Organized by
the United
Nations

09.10.201618.10.2016

2016

Pakistan

Anti-Corruption
Summit

25.09.201627.09.2016

ADL
ADL

ADL
ADL

Investigating
Officer


Mr. Asitha Antony

ADL

2016

Japan

Summit on
Criminal
Procedure
against
Corruption

09.10.201617.11.206




Mr. Neville Guruge
Investigating
Officers
Mr. W.L. Ranjith
Silva
Mr. C. Neville
Guruge

Commissioner III

2016

China

Educational
Visit

24.10.201601.11.2016

Commissioner II

2016

Bhutan

Seminar of the
ADB/OECED
Anti-Corruption
Initiative for
Asia and the
Pacific

07.11.201611.11.2016

Mr. W. Ranjith Silva
Mrs. Subhashini
Siriwardane
Mrs. D.I.Rajapaksha
Ms. W.M.T.D.
Bandara

Commissioner II

2016

Austria

Summit on
Implementation
of United Nations
Anti-Corruption
Charter

14.11.201618.11.2016

2016

India

Training
programme for
Investigation
Officers in
CBI,India

31.10.201609.12.2016











69 Investigating
Officers

Commissioner III

ADL
ADL
ADL

82
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Administration Division
The Director (Administration) is the Head of the Administration Division. Presently the post
of Director (Administration) is held by Mr. M. R. S. A. Adikari, a Class I officer in Sri Lanka
Administrative Service.
6.1

Legal and Administration Division Staff position as at 31.12.2016
Table – 08
Designation

Approved
Cadre

Actual Cadre

Vacancies

Chairman
Commissioner
Director General
Secretary
Additional Director General
Deputy Director General
Director (Administration)

01
02
01
01
01
05
01

01
02
01
01
00
02
01

00
00
00
00
01
03
00

Chief Accountant

01

01

00

Assistant Director General

10

04

06

Assistant Director (Legal)
Engineer
Accountant
Valuer
Asst./Deputy Commissioner
Audit Superintendent
Superintendent of Custom
Director (Audio/ Video)
Administrative Officer
Translator
Information Technology Officer
Intelligence Officer

25
01
03
02
01
01
01
01
03
04
01
10
83

22
00
00
00
00
00
00
00
01
02
01
00

03
01
03
02
01
01
01
01
02
02
00
10

Budget Assistant
Development Officer
Legal Assistant
News Officer
Librarian
Transport Officer
Information and Technology Assistant
Public Management Assistant
Stenographer (Sinhala)
Stenographer (Tamil)
Stenographer (English)
Typist (Sinhala)
Typist (Tamil)
Typist (English)
Driver
Plumber
Air Condition Technician
Library Assistant
Office Assistant
Sanitary Labor
Watcher
Total

01
04
17
01
01
01
03
110
04
02
04
14
04
04
45
01
01
01
45
20
15
374

01
02
00
00
01
00
01
48
00
00
00
00
00
00
33
00
00
00
38
00
00
163

00
02
17
01
00
01
02
10
04
02
04
14
04
04
12
01
01
01
07
20
15
211

Source: Administration Division

6.2

Human Resource Development
Following trainings had been offered under the human resources development programmes to
enhance effectiveness and efficiency of the officers.

Table - 09
No.

Institute

01

Skills Development Funds Limited

02

Skills Development Funds Limited

Course
Enhancing attitudes and skills of
drives
Enhancing attitudes and skills of
drives

84

Participants
02
05

Table - 10
No. Course
01 Maintaining personal files
02

04

Seminar on procurement and evaluation of
accessories of Information Technology
Seminar on developing staff contribution for
institutional development
Function and responsibility of Leave Clerks

05

Office Management and Financial Regulations

06.

Maintaining of account books

07

Three day workshop on efficiency-bar for Class 1
officers in Public Management Service
Upgrading attitudes and skills of drivers

03

08

6.3

Participants Days Institution
02
02
Skills Development
Fund
01
02
Skills Development
Fund
02
02
Sri Lanka
Foundation
01
02
Skills Development
Fund
02
02
Skills Development
Fund
02
02
Skills Development
Fund
05
03
Skills Development
Fund
05
02
Skills Development
Fund

Transport Section
The total number of vehicles attached to the Commission as at 31st December 2016 was 40 and 08 out
of the same were motorcycles. The category and number of vehicles is shown below.
Table - 11
Vehicle class

Nos.

Dual purpose

12

Motor coaches

03

Motor Cars

17

Motor bicycles

08

Total

40
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Finance Division
The Finance Division which has been established for the smooth functioning of financial management
of the Commission is headed by Mr. W.M.D. Bandara, a Class 1 accountant of Sri Lanka Accountancy
Service with the assistance of a supportive staff. Financial Management, preparation of accounts
reports and provision of following infrastructural facilities are the main objectives of this division.
7.1

Main Functions of the Financial Division:
Managing all financial activities and preparing financial statements are the main functions of this
division. Apart from that, purchasing of office equipment and stationeries, capital and consumer
goods, taking necessary arrangements to fulfill printing requirements of the Commission are also done
by this division.

1.
2.
3.
4.

Functions of the Financial Division are as follows
All payments including salaries of all officers of the Commission except the Investigating
Officers
Implementing procurement process
Maintaining of Public Officers B Account for the issuance of Special Advances, Festival
Advances and Distress Loans
Maintaining Raid Advance Account to release advances for the officers performing as decoys
of raids
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7.2

The financial allocation released by the General Treasury for year 2016 and the details of actual
expenditure as at 31.12.2016 is shown below.
Table - 12
2016
Details

Advance ලං‘B’ ලංAccout ලං
Limit prescribed by the Appropriation Bill
Actual amount at the end of year
Raid ලංAdvance ලංAccount ලං
Limit prescribed by the Appropriation Bill
Revised limits during the year
CM/16/2672/701/046
Actual amount at the end of year

Maximum ලං
Limit ලංof ලං
Expenditure ලං
Rs.

Minimum ලං
Limit ලංof ලං
Receipts ලං
Rs.

Maximum ලං
Limit ලංof ලංDebits ලං
Rs. ලං

5,000,000.00
4,918,350.50

3,500,000.00
4,371,314.00

20,000,000.00
15,204,067.00

150,000,000.00

5,000,000.00

275,000,000.00

2,909,170.00

1,500,000.00
3,715,900.00

18,533,301.98
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