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1832 වසරේේ දී බ්රිතාාන්යයය අධිරාාජ්යයවාදී යුගරේ� ලංංකාාව 
පාාලංන්යය කාළ කාැමරාන් ආණ්ඩුකාාරාවරායා විසින් 
හඳුන්වා රේෙන්ය ලංෙ අධිකාරාණ ප්රතිසංස්කාරාණරේයහි 
ප්රතිඵලංයක් වශරේයන් බන්ධන්යාගාරාය බිහි විය. ඒ අනුව,  
1844 අංකා 18 ෙරාණ නීති හා අධිකාරාණ ආඥාා පාන්යතාට 
අනුව බ්රිතාාන්යය රේබොස්ටල් ක්රමයට අනුරූපාව වැලිකාඩ 
බන්ධන්යාගාරාය රේගොඩන්යැගුනි. රේමම රේසේවාව 1877 
අංකා 16 ෙරාණ බන්ධන්යාගාරා පාන්යතාට අනුව 1905 ජූලි 
16 දින්ය සිට බන්ධන්යාගාරා රේකාොමසාරිස්වරායකු යටරේ� 
පාාලංන්යය වන්ය රේවන්යම රේෙපාාේතාරේේන්තුවක් රේලංස 
ක්රමව� හා විධිම� විය. සමාජ්ය විකාාශන්යය� සමඟ 
රේමම රේසේවාරේේ අවශයතාාව තීව්ර විය. එහි ප්රතිඵලංයක් 
රේලංස 1875 දී එංගලංන්තා බීන් ෆිල්ඩ් බන්ධන්යාගාරා 
ආකාෘතියට අනුව රේබෝගේබරා බන්ධන්යාගාරාය 
ඉඳිවිය. රේමරේලංස විකාාශිතා බන්ධන්යාගාරා පාද්ධතිය 
වේතාමාන්ය සමාජ්ය සංකීේණ�වය හමුරේේ සුවිරේශේෂී 
වූ� අතායාවශය වූ� ආයතාන්යයක් බවට පා�ව තිරේ�. 
රේේ අනුව දිවයින්ය පුරාා විසිරී ආරාක්ෂිතා බන්ධන්යාගාරා 
04ක්, රිමාන්ඩ් බන්ධන්යාගාරා 18ක්, තාරුණ 
වරාෙකාරුවන්රේ� විරේශෝධන්ය මධයස්ථාාන්ය 02ක්, වැඩ 
කාඳවුරු 10ක්, විවෘතා වැඩ කාඳවුරු 02ක්, සිරා මැදිරි 
23ක් බන්ධන්යාගාරා පාාසල් 01ක් ෙ බන්ධන්යාගාරා 
අධිකාාරීවරුන් යටරේ� පාාලංන්යය රේේ. සිරාකාරුවන් සහ 
සැකාකාරුවන් 18,373ක් පාමණ ඔවුන්රේ� රැකාවරාණය 
යටරේ� සිටී.

2021 වේෂරේ�දී බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණ හා 
සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්ය කාටයුතු රාාජ්යය අමාතායාංශය 
යටරේ� පාාලංන්යය වූ රේමම රේෙපාාේතාරේේන්තුව ප්රාරාේභකා 
යුගරේ� දී සිරාකාරුවන්ට ආරාක්ෂණය හා රැකාවරාණය 
ලංබා දුන්න්ය ෙ වේතාමාන්යරේ� ඉන් ඔ�බට යමින් 
සිරාකාරුවන් මන්යා පුන්යරු�ථාාපාන්ය ක්රියාවලියකාට 
රේයොමු කාරාවන්ය සමාජ්ය  රේශෝධන්යාගාරායක් බවට පා�ව 
ඇතා. එහිදී යහපුද්ගලං සමාජ්යානුරේයෝජ්යන්යාගාරායක් 
වූ බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුව සිපිරි ෙෑ� සපිරි 
කාරාමින් පුන්යරු�ථාාපාන්යය කාරා යහපා� පුරාවැසියන් 
රේලංස සමාජ්ය ගතා කිරීමට 2021 වසරේේ දී ග� 
උ�සාහය  කාාේයය සාධන්ය වාේතාාව මගින් නිරූපාන්යය 
කිරීමට උ�සාහ රේගන්ය ඇතා.
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1'2 දැැක්ම, මෙමමෙහැවර, අරමුණු
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ආරක්ෂාාව, රැකවරණය, 
පුනරුත්ථාාපනය යන මූලික අරමුණු 

ඉටුකර ගැැනීම උමෙදැසාා මෙන්වාසිකයින් 
හැා බන්ධනාගැාර නිලධාරීන්අතර මනා 
සාම්බන්ධතාවයක්  නිර්මාණය කරමින් 

ධනාත්මක චින්තනයක් මෙගැොඩනගැා 
නිලධාරීන්මෙ� රැකියා තෘප්තිය වැඩි 
කිරීම තුළින් සාහැ සිරකරුවන්මෙ� 

සුභසාාධක කටයුතු විධිමත් කිරීම තුළින් 
ඔවුන්මෙ� ශ්රම ඵලදැායීතාවය රටට 

වැඩදැායී මෙලසා මෙයොදැාගැැනීම

  බන්ධනාගැාර මෙන්වාසිකයින් විධිමත් 
පුනරුත්ථාාපනය මගින් නීති ගැරුක 
මානව හිතවාදී පුද්ගැලයන් බවට පත් 
කර ශිෂා්ට සාම්පන්න සාමාජයක් බිහි 
කිරීමට දැායක වීම.

    බන්ධනාගැාර නිලධාරීන් අභිමෙේ�රණය 
සාහැ මෙදැපාර්තමෙම්න්තු කණ්ඩායම් හැැඟීම 
මෙගැොඩනැගීම

                 

මෙන්වාසිකයින් 
පුනරුත්ථාාපනය තුළින් 

යහැපත් පුරවැසියන් මෙලසා 
සාමාජගැත කිරිම
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රාට තුළ කාවරා රේහෝ අධිකාරාණයකා අධිකාාරි බලංය යටරේ� බන්ධන්යාගාරා ගතා කාරාන්ය ලංෙ රේහෝ 
රිමාණ්ඩ් භාරායට පා� කාරාන්ය ලංෙ සෑම තාරාාතිරාමකාම සිරාකාරුවන් පිළිගැනීම සහ බන්ධන්යාගාරා 
නීතිරීති වලංට අනුකූලංව ඔවුන්රේ� ආරාක්ෂාව, රැකාවරාණය, හා න්යඩ�තුව සැලංසීම සහ 
අධිකාරාණ වලංට රිමාණ්ඩ් සිරාකාරුවන් ඉදිරිපා� කිරීම.

සියළුම බන්ධන්යාගාරා සිරා කාඳවුරු හා චරිතා රේශෝධන්යාගාරා සේබන්ධ රේපාොදු විධාන්යය හා මන්යා 
පාරිපාාලංන්යය සැලංැස්වීම.

සියළුම බන්ධන්යාගාරා සිරා කාඳවුරු හා චරිතා රේශෝධන්යාගාරා වලං රැඳවියන් සඳහා කාාේමිකා, 
කාෘෂිකාාේමිකා, ස�ව පාාලංන්යය හා වෘ�තීය පුහුණුව ලංබාදීම.

සියළුම බන්ධන්යාගාරා සිරා කාඳවුරු හා චරිතා රේශෝධන්යාගාරා සඳහා සුභසාධකා රේසේවා සැපායීම.

විරේශෝධන්ය ක්රේෂේත්රය සවිම� කිරීමට අවශය පුහුණු කිරීේ සඳහා විධිවිධාන්ය සැලංසීම.

කාාලීන්ය අවශයතාාවට ගැලංරේපාන්ය පාරිදි රැඳවියන් පුන්යරු�ථාාපාන්යය කාරා යහපා� පුරාවැසියන් රේලංස 
පිට� වීමට අවශය සමාජ්ය පාසුබිම සැකාසීම.

බන්ධන්යාගාරා ප්රතිසංස්කාරාණ ක්රියා�මකා කිරීමට අොළව බන්ධන්යාගාරා තාෙබෙය අවම කිරීම, 
න්යවීන්ය තාාක්ෂණය හඳුන්වා දීම, රේභෞතිකා සේපා� වැඩිදියුණු කිරීම හා යටිතාලං පාහසුකාේ 
සංවේධන්යය

රේසේවා අංශයන්ට අොළ පුහුණු හා වැඩසටහන් ප්රවේධන්යය කිරීම තුළින්  මන්යා පාරිචයකින් හා 
රේසේවා තාෘප්තියකින් යු� නිලංධාරීන් බිහි කිරීම සඳහා බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුරේේ මාන්යව 
සේපා� සංවේධන්යය.

රැඳවි පාරිපාාලංන්ය කාටයුතු වඩා� විධිම�ව හා කාාේයක්ෂමව ඉටු කිරීම උරේෙසා රැඳවියන්රේ� 
රේතාොරාතුරු කාළමන්යාකාරාණ පාද්ධතිය ස්ථාාපාන්යය කාරා ක්රියා�මකා කිරීම.

1'3 ේධාන කාර්යයන්
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1'4 සාංවිධාන සාටහැන

සාංවිධාන වුහැය පිටු අංක 405 හි දැක්වා ඇත
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1'4'1 කාර්ය මණ්ඩල මෙතොරතුරු (2021.12.31 දිනට)

අනු 

අංකය 
තනතුර සහ නාමය 

අනුමත තනතුරු 

සංඛ්යාව 

තතය කාර්ය 

සංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

1 බන්ධනාගාර ක ාමසාරිස් ජනරාල් 1 1 0 

2 අතිකේ  බන්ධනාගාර ක ාමසාරිස් ජනරාල් 1 0 1 

3 බන්ධනාගාර ක ාමසාරිස් ( �.ල.ප.කස් ) 1 0 1 

4 බන්ධනාගාර ක ාමසාරිස ් 5 0 5 

5 අධයක්ෂ ( ක්රමසම්පාදන ) ( �.ල.ක්ර.කස් ) 1 1 0 

6 අධයක්ෂ ( ඉංජිකන්රු ) 1 1 0 

7 ප්රධාන ගණ ාධි ාරී 1 1 0 

8 ස. ක ාමසාරිස් / නි. ක ාමසාරිස් ( �.ල.ප.කස් ) 1 0 1 

9 ස. අධයක්ෂ / නි. අධයක්ෂ (ක්රමසම්පාදන ) (�.ල.ක්ර.කස්) 1 1 0 

10 සහ ාර අධයක්ෂ ( කතාරතුරු තාක්ෂණ කස්වය ) 1 1 0 

11 සහ ාර අධයක්ෂ (  ෘෂි ේම ) 1 0 1 

12 ගණ ාධි ාරී 4 2 2 

13 අභ්යන්තර විගණ  1 1 0 

14 
බන්ධනාගාර අධි ාරී ( වික ්ෂ කර්ණිය ) 6 3 3 

බන්ධනාගාර අධි ාරී (වික ්ෂ  කර්ණිය - පුනරුත්ථාපන) 1 0 1 

15 
බන්ධනාගාර අධි ාරී 17 10 7 

බන්ධනාගාර අධි ාරී ( පුනරුත්ථාපන ) 2 0 2 

16 
සහ ාර බන්ධනාගාර අධි ාරී ( පිරිමි ) 40 13 27 

සහ ාර බන්ධනාගාර අධි ාරී ( පුනරුත්ථාපන ) 3 0 3 

17 සහ ාර බන්ධනාගාර අධි ාරී (  ාන්තා ) 2 0 2 

18 නීති නිලධාරී 1 1 0 

19 ඉංජිකන්රු ( සිවිල් ) 2 1 1 

20 ඉංජිකන්රු ( යාන්ි  ) 2 2 0 

21 පරිපාලන නිලධාරී 2 1 1 

22 ප්රධාන වැඩ පරීක්ෂ  1 0 1 

23 ප්රධාන කේලේ (  ාන්තා ) 3 0 3 

24 ප්රධාන කේලේ ( පිරිමි ) 30 28 2 

25 I කපළ කේලේ (  ාන්තා ) 4 3 1 

26 I කපළ කේලේ ( පිරිමි ) 59 56 3 

27 
ප්රධාන පුනරුත්ථාපන නිලධාරී ( පිරිමි ) 5 3 2 

ප්රධාන පුනරුත්ථාපන නිලධාරී (  ාන්තා ) 2 1 1 
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අ� 
අංකය 

තන�ර සහ නාමය 
අ�මත තන�� 

සංඛ�ාව 
තත� කා�ය 

සංඛ�ාව 
�ර�පා� 
සංඛ�ාව 

28 �න��ථාපන �ලධා� ( I ෙපළ ) 13 8 5 

29 
II ෙපළ �න��ථාපන �ලධා� ( ��� ) 109 97 12 

II ෙපළ �න��ථාපන �ලධා� ( කා�තා ) 25 21 4 

30 
II ෙපළ ෙ�ල� ( කා�තා ) 30 18 12 

II ෙපළ ෙ�ල� ( ��� ) 446 380 66 

31 සරඹ උපෙ�ශක 3 1 2 

32 
සැරය� ( කා�තා ) 38 23 15 

සැරය� ( ��� ) 892 647 245 

33 
�යාමක ( කා�තා ) 594 504 90 

�යාමක ( ��� ) 4447 3828 619 

34 �ෙශ්ෂ ෙ�්�ෙ� ෙහද �ලධා� 1 0 1 

35 
ෙහද �ලධා� ( අ� ෙ�්�ය ) 3 

39 39 
ෙහද �ලධා� ( III, II, I ) 75 

36 මහජන ෙසෟඛ� ප��ෂක 4 7 -3 

37 භාෂා ප�ව�තක 3 2 1 

38 ෙතාර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ �ලධා� 1 0 1 

39 උපෙ�ශන �ලධා� 7 0 7 

40 සංඛ�ා ෙ�ඛන �ලධා� 1 1 0 

41 සංව�ධන �ලධා� 94 61 33 

42 වැඩ ප��ෂක 5 0 5 

43 �ස්තකාලා�ප� 1 0 1 

44 තා�ෂණ �ලධා� ( කා��ක ) 1 0 1 

45 සැල�� ��� 2 1 1 

46 ෙතාර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ 5 2 3 

47 උප වැඩ ප��ෂක 10 5 5 

48 රාජ� කළමනාකාර සහකාර 80 52 28 

49 භාෂණ ප�ව�තක 2 0 2 

50 ක�මා�ත වැඩ ��ක 19 18 1 

51 ක�මා�ත ප�පාලක 17 1 16 

52 I ෙපළ / II ෙපළ වෘ��ය උපෙ�ශක �ලධා� 120 69 51 

53 කෘ� උපෙ�ශක 19 7 12 
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අ� 
අංකය 

තන�ර සහ නාමය 
අ�මත තන�� 

සංඛ�ාව 
තත� කා�ය 

සංඛ�ාව 
�ර�පා� 
සංඛ�ාව 

54 කෘ�ක�ම ඕව��ය� 28 0 28 

55 �ව� දෘශ� සහකාර 1 0 1 

56 
ඖෂධ සංෙය�ජක ( �ෙශ්ෂ ෙ�්�ය ) 4 0 4 

ඖෂධ සංෙය�ජක ( I, II, III, ෙ�්�ය ) 82 55 27 

57 ඡායා�ප ��� 1 0 1 

58 සංස්කරණ ��� 1 0 1 

59 
ෙම�ට� �ය�� ( ෙදපා�තෙ��� ගත ) 222 204 18 

ෙම�ට� �ය�� ( ඒකාබ�ධ ෙස්වය ) 5 1 4 

60 �ල� රථ �ය�� 3 0 3 

61 ෙම�ට� කා��ක 10 3 7 

62 ෙම�ට� කා��ක ( ��� ) 4 1 3 

63 ෙම�ට� කා��ක ( වෑ��� ) 2 0 2 

64 ෙම�ට� කා��ක ( ��තා� ) 2 0 2 

65 �ැ�ට� �ය�� 26 15 11 

66 ��� �ය�� 8 7 1 

67 කා�යාල ෙස්වක ෙස්වෙ� තන�� 36 20 16 

68 �රක� 52 31 21 

69 වධක 2 2 0 

70 ක�ක� 35 17 18 

71 ව�ර ෙපා�ප �යාක� 10 7 3 

72 අධ��ෂ ( ෛවද� ) 1 0 1 

73 �ෙය�ජ� අධ��ෂ ( ෛවද� ) 1 0 1 

74 ෛවද� �ලධා� 40 19 21 

75 ද�ත ෛවද� �ලධා� 4 0 4 

76 �යාප�ං� / සහකාර ෛවද� �ලධා� 19 11 8 

77 රසායනාගාර කා��ක �ද�ාඥ 4 0 3 

එක�ව 7872 6317 1555 
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1'5 ශ්රී ලංකා බන්ධනාගැාර මෙදැපාර්තමෙම්න්තුව යටමෙත් පවතින ආයතන හැා එහි ව�ාප්තිය
22
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1'6 බන්ධනාගැාර මූලසා්ථාානමෙ� ේධාන අංශ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

පාලන අංශය

මූල� අංශය

මෙමමෙහැයුම් අංශය

පුනරුත්ථාාපන හැා නිපුණතා 
සාංවර්ධන අංශය

සාැලසුම් හැා මෙතොරතුරු 
තාක්ෂාණ අංශය

ඉංජිමෙන්රු අංශය

සාැපයුම් හැා මෙසා�වා අංශය

බුද්ධි හැා ආරක්ෂාණ අංශය

අභ�න්තර විගැණන අංශය

රජමෙ� විගැණන අංශය

සාංඛ්යා�ා මෙ�ඛ්යාන අංශය

නිලධාරි සුභසාාධක අංශය

කර්මාන්ත අංශය

ේවාහැන අංශය

1'7 බන්ධනාගැාර මෙදැපාර්තමෙම්න්තුව යටමෙත් පවතින අරමුදැ�

1'8 විමෙද්ශ ආධාර ලබන ව�ාපෘතිවල මෙතොරතුරු (තිමෙ� නම්)   

 රාජ්යරේ� ඒකාාබද්ධ අරාමුෙලං

 න්යැතා
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ෙක��ම ඇ�ල� � �ඳ� සංඛ�ාව ��� කා�තා එක�ව 

උසා� ම�� බ�ධනාගාර ගත කරන ලද �ර සංඛ�ාව 14267 214 14481 

උසා� ම�� බ�ධනාගාර ගත කරන ලද සැක සංඛ�ාව 59065 2636 61701 

 

 

�රක�ව� ��� කා�තා එක�ව 

මර�ය ද�ඩනය �යම � (ෙ��ය ) 536 11 547 

මර�ය ද�ඩනය �යම � (�ෙ��ය ) 2 - 2 

මර�ය ද�ඩනය �යම � (�ස්ත ) 1 - 1 

��තා�ත �රක�ව�  (ෙ��ය ) 181 19 200 

��තා�ත �රක�ව�  (�ෙ��ය ) 51 13 64 

��තා�ත �රක�ව� (�ස්ත ) 2 - 2 

සාමාන� �රක�ව�  (ෙ��ය ) 5165 74 5239 

සාමාන� �රක�ව�  (�ෙ��ය ) 3 - 3 

සාමාන� �රක�ව�  (�ස්ත ) 14 - 14 

ත�ණ වරදක�ව� 19 - 19 

එක�ව 5974 117 6091 
 

�රක�ව� (අ�යාචනා ) ��� කා�තා එක�ව 

මර�ය ද�ඩනය �යම �  (ෙ��ය ) 686 21 707 

මර�ය ද�ඩනය �යම �  (�ෙ��ය ) 3 - 3 

මර�ය ද�ඩනය �යම � (�ස්ත ) 1 - 1 

��තා�ත �රක�ව�  (ෙ��ය ) 120 17 137 

��තා�ත �රක�ව�  (�ෙ��ය ) - - - 

��තා�ත �රක�ව�  ( �ස්ත ) 7 - 7 

සාමාන� �රක�ව�  (ෙ��ය ) 391 15 406 

සාමාන� �රක�ව�  (�ෙ��ය ) - 1 1 

සාමාන� �රක�ව�  (�ස්ත ) 3 - 3 

එක�ව 1211 54 1265 
 

 

 

 

2 රැඳවි පරිපාලන මෙතොරතුරු

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

2021.01.01 දින සිට 2021.12.31 දැක්වා උසාාවි මගින් මෙකළින්ම ඇතුලත් වූ රැඳවි සාංඛ්යා�ාව

2021.12.31 වන දින අලුයම විවෘතයට අනුව රැඳවි සාංඛ්යා�ාව

2'1

2'2
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සැකක�ව� ��� කා�තා එක�ව 

සැකක�ව�  (ෙ��ය ) 9901 594 10495 
සැකක�ව�  (�ෙ��ය ) 212 7 219 
සැකක�ව�  (�ස්ත ) 283 20 303 

එක�ව 10396 621 11017 
 

සමස්ථ �ඳ� සංඛ�ාව ��� කා�තා එක�ව 

�ය�ම සැකක�ව�  7185 171 7356 

�ය�ම �රක�ව� 10396 621 11017 

එක�ව 17581 792 18373 
 

 

�ස්තරය ��� කා�තා එක�ව 
�ඳ�� භාරෙ� ��ය � �ය �ය සාමාන� �ර සංඛ�ාව 40 02 42 

�ඳ�� භාරෙ� ��ය � �ය �ය ම.ද.�. �ර සංඛ�ාව 16 01 17 

�ඳ�� භාරෙ� ��ය � �ය �ය ��තා�ත �ර සංඛ�ාව 10 02 12 

�ඳ�� භාරෙ� ��ය � �ය �ය සැක සංඛ�ාව 75 02 77 

එක�ව 141 07 148 
 

 

�ස්තරය �මාණය 
�� �ය �රක�ව� සංඛ�ාව 74 

අ�අඩං�ෙව� පැන�ය �රක�ව� සංඛ�ාව 05 

අ�අඩං�ෙව� පැන�ය සැකක�ව� සංඛ�ාව 32 

නැවත අ�අඩං�වට ප� සංඛ�ාව 42 
 

 

 

 

 

රැඳවුම් භාරමෙ� සිටිය දී මිය ගිය මෙන්වාසික මෙතොරතුරු - 2021

රැඳවුම් භාරමෙ� සිටිය දී අත්අඩංගුමෙවන් පැනගිය මෙන්වාසික මෙතොරතුරු

2'3

2'4
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2021 වර්ෂාය තුල නිවාසා නිවාඩු මත මුදැාහැල සාංඛ්යා�ාව

2021 වර්ෂාය තුල බලපත්ර මත මුදැාහැල සාංඛ්යා�ාව

�දානය කරන ලද �ෙශ්ෂ සමාව හා �නය සංඛ�ාව 

2021.02.04  - ජා�ක �දහස් �නය ෙව�ෙව�  183 

2021.05.24 - ෙවස� �ර පසෙළාස්වක ෙප�ය �නය ෙව�ෙව�  286 

2021.06.24 - ෙපාෙසා� ෙප�ය �නය ෙව�ෙව� 70 

2021.09.12 - �රක� �නයට සමගා�ව 90 

එක�ව 629 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(එක් එක් බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය මට්ටමින් සිදුකාරාන්ය ලංෙ සියළුම නිෙහස් කිරීේ පාෙන්යේ වී ඇතා )

2'5

2'6
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අත් අඩංගුමෙවන් පැනයාම් සාහැ මිදී යෑම් පිළිබඳ විසා්තරය - 2021.01.01 – 2021.12.312'7
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1 වැ�කඩ බ�ධනාගාරය 3 - 8 - - - - - 3 1 - 11 4 15 2 

2 මැග�� බ�ධනාගාරය - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 2 1 
3 ෙකා.�. බ�ධනාගාරය - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 
4 මහර බ�ධනාගාරය - 4 4 2 - - - 1 - 1 - 10 2 12 0 
5 නව ��බර බ�ධනාගාරය - - - - - - - 1 - - 6 - 7 7 5 
6 අ�රාධ�ර �වෘත වැඩ කඳ�ර - 3 - - - - - 1 - - - 3 1 4 3 
7 බ��ල බ�ධනාගාරය - - - - - - - - - - - - - - - 
8 �ස්ස බ�ධනාගාරය - - 1 1 - - - - - - 1 2 1 3 2 
9 ගා�ල බ�ධනාගාරය - - - - - - - 1 - 1 - - 2 2 1 

10 මාතර බ�ධනාගාරය - 1 - - - - - 1 - - - 1 1 2 - 

11 අ�ණෙකාළපැලැස්ස බ�ධනාගාරය 3 - 1 - - - - - - 2 - 4 2 6 5 
12 මඩකළ�ව බ�ධනාගාරය - - - - - - - - - - - - - - - 
13 �ග�ව බ�ධනාගාරය - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 

14 ප�ල�ෙස්න ත�ණ වරදක�ව�ෙ� 
�ෙශ�ධන මධ�ස්ථානය - 5 - - - - - 1 - - - 5 1 6 3 

15 ක�තර බ�ධනාගාරය - - 2 - - - - - - - - 2 - 2 - 

16 ප�ෙ�කැෙ� �වෘත වැඩ කඳ�ර - 11 - - - - - - - - - 11 - 11 5 

17 ත�ෙදන ත�ණ වරදක�ව�ෙ� 
�ෙශ�ධන මධ�ස්ථානය - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - 

18 ��ණාමළය බ�ධනාගාරය - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 

19 �ර�ල වැඩ කඳ�ර - 8 - - - - - - - - - 8 - 8 5 
20 ෙපාෙළා�න�ව බ�ධනාගාරය - - - - - - - - - - - - - - - 
21 වා�යෙපාල බ�ධනාගාරය - - - - - - - 1 6 - - - 7 7 6 
22 ෙමාණරාගල බ�ධනාගාරය - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 
23 ෙහ�මාගම වැඩ කඳ�ර - 7 4 - - - - - - - - 11 - 11 2 
24 ව��යාව බ�ධනාගාරය - - - - - - - - - - - - - - - 

25 යාපනය බ�ධනාගාරය - - 1 - - - - 1 - - - 1 1 2 - 
26 අෙ��ස්ස බ�ධනාගාරය  - - - - - - - - - - - - - - - 
27 කෑග�ල බ�ධනාගාරය  - - - - - - - - - - - - - - - 
28 ���ට බ�ධනාගාරය  - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - 
29 ක��ගස්ආර වැඩ කඳ�ර  5 - - - - - - - - - 5 - 5 1 

එක�ව 6 44 24 3 0 1 1 9 10 6 7 79 32 111 42 
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වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා මූල� ේගැතිය (වැය විෂාය 2509) – 2021.01.01 – 2021.12.312'8

අ� 
අංකය බ�ධනාගාර ආයතනය පාඨමාලා 

සංඛ�ාව 
�යා�මක පාඨමාලා /��� 

වැඩසටහ� 
ෙව�කළ 

��පාදන (�.) �යදම (�.) 

1 වැ�කඩ බ�ධනාගාරය 04 ඉං��,සං�ත, සා�ෂරතා, 
න�තන 688,050.00 687,750.00 

2 නව ��බර බ�ධනාගාරය 15 
බ��, කරණවෑ�, සබ� 
�ෂප්ාදනය, ෙපදෙ��, ව�, 
නැ��,  ��� කා��ක,වෑ��� 

350,000.00 309,983.00 

3 මහර බ�ධනාගාරය 06 කරණවෑ�, ෙපදෙ��, ව�, 
නැ��, ජල නල 320,000.00 319,969.00 

4 ප�ෙ�කැෙ� බ�ධනාගාරය 07 වෑ��� , ව�  330,000.00 - 

5 
ප�ල�ෙස්න ත�ණ 
වරදක�ව�ෙ� �ෙශ�ධන 
මධ�ස්ථානය 

05 ෙපදෙ��, වෑ���, කරණවෑ�, 
පැ��, ෙ�ක� 250,000.00 250,000.00 

6 
ත�ෙදන ත�ණ 
වරදක�ව�ෙ� �ෙශ�ධන 
මධ�ස්ථානය 

14 

ගෘහස්ත ��� �හැ� ඇ�ම, 
මැ��, ප�ගණක,ව� හා � 
කැටය�, සං�තය  ෙපදෙ��,  
නැ�� හා ෙබර වාදනය,ෙම�ට� 
කා��ක, කරණවෑ�,  

420,000.00 420,000.00 

7 අෙ��ස්ස බ�ධනාගාරය 09 - 220,000.00 - 

8 �ර�ල එ�මහ� �ර කඳ�ර 10 මැ��, නැ��, බාලද�ෂ, 
ම��ව� �වාරණ වැඩසටහ� 85,000.00 85,000.00 

9 අ�රාධ�ර බ�ධනාගාරය  06 - 60,000.00 - 

10 ���ට බ�ධනාගාරය  04 ෙර� ��තා� 35,000.00 20,000.00 

11 �ස්ස බ�ධනාගාරය 05 - 70,000.00 - 

12 ෙකා.�. බ�ධනාගාරය 02 කරණවෑ� 24,000.00 21,260.00 

13 මැග�� බ�ධනාගාරය 03 කරණවෑ�, මැ�� 60,000.00 59,855.00 

14 ව��යා බ�ධනාගාරය 02 අ� �යද� ���ං සකස් ��ම, 
ෙපදෙ�� 56,000.00 56,000.00 

15 මාතර බ�ධනාගාරය 04 මැ��, කරණවෑ� 39,950.00 39,930.00 

16 වා�යෙපාල බ�ධනාගාරය 07 ව�, ෙපදෙ��, වෑ���, 
ෙ�ක� 143,000.00 99,365.00 

17 ෙපාෙළා�න�ව 
බ�ධනාගාරය 08 අ� �යද� ���ං සකස් ��ම, 

ෙපදෙ��, කරණවෑ� 92,000.00 46,999.00 

18 බ��ල බ�ධනාගාරය 02 මැ��, ��ධ අ�ක� 98,000.00 38,375.00 
19 යාපනය බ�ධනාගාරය 02 කරණවෑ� 20,000.00 19,950.00 
20 මඩකළ�ව බ�ධනාගාරය 03 මැ�� 45,000.00 45,000.00 
21 ��ණාමළය බ�ධනාගාරය 04 කරණවෑ� 52,000.00 26,000.00 

22 බ�ධනාගාර �ලස්ථානය  - 42,000.00 - 

එක�ව 124 - 3,500,000.00 2,545,436.00 
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බන්ධනාගැාර ආයතනයන්හි කර්මාන්ත හැා කෘෂි කර්මාන්ත අංශවල මූල� ේගැතිය.2'9

අනු 
අංකය 

ආයතනයේ නම 
දැනට �යාත්මක කර්මාන්ත හා කෘෂි 

කර්මාන්තයේ නම  

2021.12.31 දිනට (සතය) 

වියදම ආදායම 

1 හ ෝමාගම වැඩ කඳවුර  
කෘෂිකර්මාන්තය, බහලාක් ගල් 
හකාහු,ඉදල් 721,400.00 3,324,850.00 

2 ම ර බන්ධනාගාරය  
කෘෂිකර්මාන්තය, මැහුම්, රජක, 
කම් ල්, හ ාල්කටු අඟුරු, වඩු, හකාසු, 
ඉදල්, හේෂකර්ම, සබන්, හ ාල්හතල්  

7,934,381.30 11,505,692.76 

3 
 ල්ලන්හසේන තරුණ 
වරදකරුවන්හේ 
විහ ෝධන මධයසේථානය 

කෘෂිකර්මාන්තය, වඩු, හබකරි,  
හකාහු හමෝල, හකාසු, ඉදල්, හේෂකර්ම, 
මැහුම්, කම් ල් 

9,186,901.25 15,268,451.94 

4 නව දුම්බර බන්ධනාගාරය  වඩු,මැහුම්, හේෂකර්ම, වෑද්දදුම්,  ෑසේසුම්, 
හකාසු, ඉදල්, රජක 5,217,351.50 6,094,251.00 

5  ල්හලකැහල් විවෘත වැඩ 
කඳවුර 

කෘෂිකර්මාන්තය, සත්ව  ාලනය, 
හබකරි, මැහුම්, සබන්, හදෝවනාගාර, 
ගහඩාල්, වඩු, වෑද්දදුම්  ා  ෑසේසුම්, 
හමෝටර් ගරාජය, හකාසු, ඉදල්, 
හේෂකර්ම 

14,881,886.95 23,874,345.32 

6 අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය කෘෂිකර්මාන්තය, හබකරි, කම් ල්, වඩු, 
හකාසු, ඉදල්, මැහුම්, හේෂකර්ම, රජක  6,555,084.74 10,333,559.65 

7 බදුල්ල බන්ධනාගාරය රජක අං ය 23,010.00 95,471.50 
8 වීරවිල වැඩ කඳවුර කෘෂිකර්මාන්තය, හබකරි  2,801,781.91 4,463,033.82 

9 වැලිකඩ බන්ධනාගාරය 
කම් ල්, වඩු, හකාසු, ඉදල්, රජක, 
සබන්, මැහුම්, මුද්රණ, හේෂකර්ම, 
හබකරි 

33,455,363.64 49,130,658.14 

10 
තල්හදන තරුණ 
වරදකරුවන්හේ 
විහ ෝධන මධයසේථානය 

කෘෂිකර්මාන්තය, සත්ව ාලනය, 
හම්සන්, ලිපි කවර, ගහඩාල්, මැහුම්, 
හකාසු, ඉදල්, කම් ල්, හබකරි, වඩු, 
රජක 

3,713,933.76 5,028,070.54 

11 කුරුවිට බන්ධනාගාරය කෘෂිකර්මාන්තය, බහලාක්ගල්, කම් ල් 189,840.00 2,754,644.11 
12 බූසේස බන්ධනාගාරය කෘෂිකර්මාන්තය, හබකරි 5,421,648.01 6,709,770.02 

13 වාරියහ ාල 
බන්ධනාගාරය කෘෂිකර්මාන්තය, බහලාක්ගල් 433,855.00 3,160,351.03 

14 අඟුණහකාළ ැලැසේස 
බන්ධනාගාරය කෘෂිකර්මාන්තය,හබකරි,වා න හසේවා 6,400,757.42 13,753,868.82 

15 හකාළඹ රිමාණ්ඩ් 
බන්ධනාගාරය හමෝටර් ගරාජය 2,384,423.27 2,332,549.64 

16 මාතර බන්ධනාගාරය කෘෂිකර්මාන්තය 170,000.00 876,493.08 

17 මඩකළපුව බන්ධනාගාරය කෘෂිකර්මාන්තය 1,116,682.50 1,169,609.74 
18 ගාල්ල බන්ධනාගාරය කෘෂිකර්මාන්තය 23,860.00 42,750.00 

එකතුව 100,632,161.25 159,918,421.11 
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ජයග්රහැණ

 � “රේසෞභාගයරේ� ඉදිරි ෙැක්ම ” ජ්යාතිකා ප්රතිපා�ති රාාමුව, තිරාසාරා සංවේධන්ය ඉලංක්කා, බන්ධන්යාගාරා කාළමණාකාරාන්ය 

හා සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්ය රාාජ්යය අමාතායාංශය යටරේ� හඳුන්යාරේගන්ය ඇති ප්රමුඛතාාවන්ට අනුකූලං වන්ය පාරිදි  

බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තු ප්රතිසංස්කාරාණ ක්රියාවට න්යැංවීම සෙහා “A Right Based Correctional System for 

a Safer Society “ යන්ය රේ�මාව යටරේ� 2021-2025 යන්ය කාාලං පාරිච්රේේෙය  සඳහා ගරු.අධිකාරාණ අමාතායතුමන් 

විසින් පුළුල් වූ ක්රේෂේත්ර -09ක් ඔස්රේසේ  ක්රියා�මකා කිරිමට අනුමැතිය ලංබා දුන්  පාස් අවුරුදු සැලංැස්ම ක්රියා�මකා 

කිරීම ආරාේභ කාරා ඇති අතාරා ඒ යටරේ� වාේෂිකා ක්රියාකාාරී සැලංැස්ම ඔස්රේසේ ක්රියාක්මකා කාරාන්ය ලංෙ වයාපාෘතීන් හා 

බන්ධන්යාගාරා ප්රතිසංස්කාරාණ සිදුකිරීරේේ  ක්රියාවලිරේ�  අ�පා� කාරා රේගන්ය පාවතින්ය  ප්රගතිය පාහතා පාරිදි රේේ.

බන්ධනාගැාර තදැබදැය අවම කිරීම

 � රේකාොළඹ බන්ධන්යාගාරා සංකීේණය (වැලිකාඩ බන්ධන්යාගාරාය, රේකාොළඹ රිමාණ්ඩ් බන්ධන්යාගාරාය, න්යව මැගසින් 

බන්ධන්යාගාරාය හා කාාන්තාා අංශය) බන්ධන්යාගාරා රේරාෝහලං, පාේරේ�ෂණ විරේශෝධන්ය හා පුහුණු මධයස්ථාාන්යය 

රේහොරාණ මිල්ලංෑව ප්රරේද්ශයට�   බන්ධන්යාගාරා මූලංස්ථාාන්යය බ�තාරාමුල්ලං ප්රරේද්ශයට හා බන්ධන්යාගාරා මූලංස්ථාාන්ය 

නිලං නිවාස මාලංරේේ ප්රරේද්ශයට විතාැන් කිරීම සඳහා න්යාගරිකා සංවේධන්ය, රේවරාළ සංරාක්ෂණ, අපාද්රවය බැහැරාලීම 

හා ප්රජ්යා පාවිත්රතාා කාටයුතු රාාජ්යය අමාතායාංශය හා න්යාගරිකා සංවේධන්ය අධිකාාරිය හා එක්ව සැලංසුේ හා නිේමාණ 

කාටයුතු සිදු කාරා ඇති අතාරා අොළ අමාතාය මණ්ඩලං අනුමැතීන්  ප්රකාාරාව එහි ප්රසේපාාෙන්ය හා අරේන්යකු� ඉදිරි කාටයුතු 

න්යාගරිකා සංවේධන්ය අධිකාාරිය මගින් සිදුකිරීම ආරාේභ කාරා ඇතා. ඒ අනුව රේයෝජිතා මිල්ලංෑව භූමියට ප්රරේේශ වීමට 

පාවතින්ය මාේග සංවේධන්ය කාටයුතු, ඉව� කිරීමට නියමිතා නිවාස සඳහා වන්ය න්යව නිවාස ඉදිකිරීේ වයාපාෘති රේමම 

වසරා තුලං ක්රියා�මකා කිරීම න්යාගරිකා සංවේධන්ය අධිකාාරීය විසින් ආරාේභ කාරා ඇතා.

 � පාල්රේල්කාැරේල්, න්යව දුේබරා බන්ධන්යාගාරාරේ� නිලං නිවාස ඉඳිකිරීේ කාටයුතු 65.7%කා    රේභෞතිකා ප්රගතියක් අ�පා� 

කාරා ඇතා.

 � අඟුණරේකාොළපාැලංැස්ස බන්ධන්යාගාරාරේ� ජ්යලං වයාපාෘතිය රේමම වසරා තුළ නිම කිරිමට කාටයුතු කාරාන්ය ලංදී.

 � 2020 වසරේේ ඉදිකිරීේ ආරාේභ කාරාන්ය ලංෙ රේපාරා සවි රේගොඩන්යැගිලි 07න් (වාරියරේපාොළ - 04, කාළුතාරා - 01, න්යව 

මැගසින් - 01, මහරා - 01) 06කා ඉදිකිරීේ කාටයුතු 100% ක් නිම කිරිමට කාටයුතු කාරාන්ය ලංෙ  අතාරා වාරියරේපාොලං 

කාාන්තාා අංශ රේගොඩන්යැගිල්ලං පාමණක් 2022 වසරේේ නිම කිරිමට අරේප්ක්ෂිතාය.

බන්ධනාගැාර කළමනාකරණ ේතිසාංසා්කරණ

 � ශ්රී ලංංකාා බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුව සතුව විධිම� රේසේවා වයවස්ථාාවක් රේන්යොමැතිවීම රේහේතුරේවන් බඳවා ගැනීේ, 

පුහුණු කිරීේ, උසස් කිරිේ ආදිය සිදුකිරීරේේදී විවිධ ගැටළු වලංට මුහුණ රේෙන්ය අවස්ථාා ඇතා. සිරාකාරුවන්ට සැලංකීම 

පිළිබඳ එක්ස� ජ්යාතීන්රේ� අවම ප්රමිතීන්ට අනුකූලංව කාලංාපීය අරේන්යකු� රාටවල් රේබොරේහොමයක් බන්ධන්යාගාරා 

රේසේවය විරේශෝධන්ය රේසේවාවක් රේලංස ස්ථාාපාන්යය කාරා ඇතා. ඒ අනුව “Leaders in Correction” යන්ය  රේ�මාව ඔස්රේසේ 

බන්ධන්යාගාරා රේසේවය විරේශෝධන්ය රේසේවාවක් බවට පා� කාරා වෘ�තීමය රේසේවයක් රේලංස ස්ථාාපිතා කිරිමට  අොළව 

රේසේවා වයවස්ථාාව සකාසා අවශය අනුමැතීන් ලංබා ගැනීම සඳහා රේයොමු කිරිමට කාටයුතු කිරීම.

1902 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



 � බන්ධන්යාගාරා මූලංස්ථාාන්යරේ� ඉදිවූ න්යව රේගොඩන්යැගිල්රේල් ඉදිකිරීේ  කාටයුතු නිමා කිරීමට රේමම වසරා තුළ හැකි වූ 

අතාරා ඉංජිරේන්රු, සැලංසුේ හා රේතාොරාතුරු තාාක්ෂණ යන්ය අංශ රේමම රේගොඩන්යැගිල්ලං තුළ ස්ථාාපාන්යයට කාටයුතු සිදුකාරා 

ඇතා.  

 
බන්ධනාගැාර කාර්යමණ්ඩල ධාරිතා සාංවර්ධනය

 � බන්ධන්යාගාරා පුහුණු පාාසැලං රේලංස රේමරේතාක් භාවිතාය කාරාන්ය ලංෙ රේකාොළඹ බන්ධන්යාගාරා පාරිශ්රය තුලං පාැවති පාේරේ�ෂණ 

හා විරේශෝධන්ය පුහුණු මධයස්ථාාන්යයට අනුබද්ධ ආයතාන්යයක් රේලංස අගූණරේකාොළපාැලංැස්ස බන්ධන්යාගාරාය තුලං 

ප්රමාණව� පුහුණු පාහසුකාේ සහිතාව පුහුණු පාාසැලංක් ස්ථාාපාන්යය කිරීමට කාටයුතු කාරාන්ය ලංදී. පාේරේ�ෂණ විරේශෝධන්ය 

හා පුහුණු මධයස්ථාාන්යයහි එකාවරා නිලංධාරීන් 80කාට පාමණක් පුහුණු පාහසුකාේ පාැවතීම�,ප්රමාණව� රේද්ශණ 

ශාලංා හා රේන්වාසිකා පාහසුකාේ රේන්යොමැතිවීම�, අගුණරේකාොළපාැලංැස්ස බන්ධන්යාගාරාරේ� මීට අොලං රේද්ශන්යාගාරා, 

න්යවාතාැන්, ක්රීඩා ආදී සියළුම පාහසුකාේ පාැවතීම  හා රේමම වසරා තුලං බඳවා ගැනිමට ඉලංක්කාගතා නිලංධාරීන් 

සඳහා එක්වරා රේහෝ කාණ්ඩායේ රේලංස පුහුණුව ලංබා දීමට කාටයුතු කාලං යුතු වීම යන්ය කාරුණුරේකාොටරේගන්ය රේමරේලංස 

අගුණරේකාොළපාැලංැස්ස බන්ධන්යාගාරායට අනුබද්ධව  ස්ථාාපාන්යය කිරීමට රේහේතුවිය.

 � වසරා ගන්යන්යාවක් පුරාප්පාාඩුව පාැවති තාන්යතුරු සඳහා නිලංධාරීන් බඳවා ගැනීමට රේන්යොහැකි වීම රේහේතුරේවන් 

බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුව තුලං ගැටළු රාාශියක් මතුවූ අතාරා සමස්ථායක් රේලංස සලංකාන්ය ලංෙ නිලංධාරින් 

2000කා පාමණ පුරාප්පාාඩු ප්රමාණයක් පාැවතින්ය. ඒ අනුව 2021 වසරා තුළ පාහතා පාරිදි පුරාප්පාාඩු  1,070    කා ප්රමාණයක් 

සපුරාා ගැනීමට හැකි විය.

                                 1. රේෙවන්ය රේපාළ රේේලංේ                        -   70

                                 2. පුන්යරු�ථාාපාන්ය නිලංධාරී                   -   12

                                 3. බන්ධන්යාගාරා නියාමකා                   -   788

                                 4. SPEAT Force සඳහා නිලංධාරීන්    -   194

 � රේමම බඳවා ගන්න්යා ලංෙ නිලංධාරීන් අතුරින් රේෙවන්ය රේපාළ රේේලංේ නිලංධාරීන්, පුන්යරු�ථාාපාන්ය නිලංධාරීන්  සිය 

මූලිකා පුහුණුව අවසන් කාරා විසිරා යාම සිදුකාරාන්ය ලංෙ අතාරා හා හදිසි ප්රතිචාරා උපාක්රමිකා බලංකාාය සඳහා බඳවා 

ගන්න්යා ෙ වසරා 12කා රේසේවා කාාලංයකින් පාසුව නීතායානුකූලංව ත්රිවිධ හමුොරේවන් ඉව� වූ නිලංධාරීන් 194 සිය මූලිකා 

පුහුණුව  ලංබා දීමට කාටයුතු කාරා ඇතා. තාවෙ පාව�න්යා රේකාොවිඩ් -19 වසංගතා තා�වය හමුරේේ බන්ධන්යාගාරා නියාමකා 

නිලංධාරීන් රේලංස බඳවා ගන්න්යා ලංෙ නිලංධාරීන් දින්ය 14කා රේසේවාස්ථා  පුහුණුවක් සඳහා බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය 

රේවතා අනුයුක්තා කාරා ඇති අතාරා ඉදිරිරේ�දි කාාණ්ඩ රේලංස ඔවුන්ට ප්රාරාේභකා පුහුණුව ලංබා දිමට සැලංසුේ කාරා ඇතා.

 � බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්යයන්හි රාාජ්යකාාරී සිදුකිරීරේේදී නිලංධාරීන් හට දෛෙනිකාව රාරේට් නීති පාද්ධතිය සමග කාටයුතු 

සිදුකිරීමට සිදුරේේ. එරේමන්ම අධිකාරාණ පාද්ධතිය මගින් වරාෙකාරුවන් රේහෝ වරාෙකාට සැකාකාරුවන් කාලං පුද්ගලංයින් 

සමග සිය රාාජ්යකාාරී කාටයුතු කිරීරේේදී මාන්යව හිමිකාේ, මූලිකා අයිතිවාසිකාේ පිළිබඳ ගැටළු නිරාතුරුව මතුවන්යවා 

රේසේම බන්ධන්යාගාරා පාරිපාාලංන්යය පිළිබඳව යාව�කාාලීන්ය වන්ය ජ්යාතායන්තාරා නීති රේරාගුලංාසී පිළිබඳවෙ යාව�කාාලීන්ය 

වීම අතිශරේයන් වැෙග�රේේ. එබැවින් වාේෂිකාව ක්රියාකාාරී සැලංැස්ම තුලින්  රේවන්වන්ය ප්රතිපාාෙන්ය වලංට අමතාරාව 

UNODC/ICRC යන්ය ආයතාන්ය හා එක්ව පාහතා පුහුණු වැඩමුළු පාැවැ�වීමට කාටයුතු සිදුකිරීම.

20 02 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



1. ජ්යාතායන්තාරා රාතු කුරුස සංවිධාන්යය සිරාකාරුවන්ට සැලංකීරේේ අවම ප්රමිතීන් සේබන්ධ පුහුණු වැඩමුළු රේෙකාක් 

පාැවැ�වීම.

2. UNODC ආයතාන්යය මගින් බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණය, ගතිකා ආරාක්ෂාව සේබන්ධරේයන් සියළුම 

බන්ධන්යාගාරා රේකාොමසාරිස්වරුන්, බන්ධන්යාගාරා අධිකාාරීවරුන්,සියළුම ප්රධාන්ය රේේලංේවරුන් සඳහා වැඩමුළු 

05ක් සිදුකාරාන්ය ලංදී. 

3. ගාල්ලං, බූස්ස,මාතාරා හා අගුණරේකාොලංපාැලංැස්ස බන්ධන්යාගාරා වලං රාාජ්යකාාරිරේ� නිරාතාවන්ය නිලංධාරීන්රේගන් 

රේතාෝරාාගන්න්යා ලංෙ නියාමකා හා සැරායන් නිලංධාරින් හට UNODC ආයතාන්යය මගින් ගතිකා ආරාක්ෂාව 

සේබන්ධරේයන් පුහුණු වැඩසටහන්යක් සිදුකිරීම.

4. කාරාන්රේෙණිය සන්න්යද්ධ බුද්ධි පුහුණු පාාසැලං මගින් බන්ධන්යාගාරා හදිසි ප්රතිචාරා උපාක්රමිකා බලංකාාරේ� 

නිලංධාරින් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු සංවිධාන්යය.

5. රේපාොලිස් විරේශේෂ කාාේය බලංකාාය මගින්  රේජ්යයෂ්ඨ බන්ධන්යාගාරා නිලංධාරීන් හා හදිසි ප්රතිචාරා උපාක්රමිකා 

බලංකාාරේ� නිලංධාරීන්ට පුහුණු වැඩමුළු පාැවැ�විම.

6. යුධ හමුොව මගින් රේජ්යයෂ්ඨ බන්ධන්යාගාරා නිලංධාරීන් රේවතා පුහුණු වැඩමුළුවක් සිදුකිරීම.

7. UNODC/ICRC යන්ය ආයතාන්ය මගින් බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණය, මැන්ඩලංා රීති,ගතිකා ආරාක්ෂාව, සිද්ධි 

කාළමන්යාකාරාණය,රේසෝදිසි කිරිේ සේබන්ධ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධාන්යය කාරාන්ය ලංදි.

බන්ධනාගැාර අණපනත් ේතිසාංසා්කරණය

 � බන්ධන්යාගාරා ආඥාා පාන්යතා සංරේශෝධන්යයට අොලං කාටයුතු න්යැවතා ආරාේභ කිරීම හා  අොළ කාමිටුව යලි ආරාේභ 

කිරීරේේ වැෙග�කාම හා අවශයතාාව පිළිබඳව  අධිකාරාණ අමාතායාංශය ෙැනුව� කිරිමට කාටයුතු සිදුකිරීම.

බන්ධනාගැාර ආරක්ෂාක ක්රියාවලිය විධිමත් කිරිම

සුරාක්ෂිතා රාටක්,වින්යය ගරුකා, ගුණ ගරුකා හා නීති ගරුකා සමාජ්යයක් රේගොඩන්යැංවීම සඳහා වන්ය ජ්යන්යාධිපාති කාාේය සාධකා බලංකාාරේ� 

මග රේපාන්වීම යටරේ� පාහතා වයාපාෘති ක්රියා�මකා කිරීමට කාටයුතු කාරාන්ය ලංදී.

 � බන්ධන්යාගාරා වේගීකාරාණ මූලංධේම පාෙන්යේ කාරා ගනිමින් අධි ආරාක්ෂිතා බන්ධන්යාගාරායක් රේලංස සිරා කුටි 46කින් 

ආරාේභ කාරාන්ය ලංෙ  බූස්ස බන්ධන්යාගාරාය රේමම වසරා තුලං සිරා කුටි 61 ඉදි කිරීේ සිදුකාරා සමස්ථා  ආරාක්ෂිතා සිරා 

කුටි 107 කා ෙරුණු ගණරේ� අපාරාාධකාරුවන් රැඳවීමට හැකි වන්ය පාරිදි අවශය යටිතාලං පාහසුකාේ සංවේධන්යය කාරා 

ඇතා. එමගින් බන්ධන්යාගාරාගතාව සිට ජ්යංගම දුරාකාථාන්ය භාවිතාරේයන් සිදුකාරානු ලංබන්ය මහා පාරිමාන්ය ම�ද්රවය ජ්යාවාරාේ 

ඇතුළු  අරේන්යකු� සමාජ්ය විරේරාෝධී ක්රියා පාාලංන්යය කිරීමට සම�වීම.තාවෙ රේමම රැෙවියන්රේ� අමු�තාන් හමු සඳහා 

අංග සේපූේණ න්යව තාාක්ෂණිකා උපාකාරාණරේයන් සමන්විතා කාාමරායක්ෙ නිේමාණය කිරීමට කාටයුතු කාරා ඇතා.

 � එරේමන්ම සුරාක්ෂිතා රාටක්,වින්යය ගරුකා, ගුණ ගරුකා හා නීති ගරුකා සමාජ්යයක් රේගොඩන්යැංවීම සඳහා වන්ය ජ්යන්යාධිපාති 

කාාේය සාධකා බලංකාාරේ� මග රේපාන්වීම යටරේ� මීගමුව, කාළුතාරා,මහරා යන්ය බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය වලං දුරාකාථාන්ය 

සංඥාා බාධකා සවිකාරා ඇතා. ඒ අනුව වැලිකාඩ, අගුණරේකාොලංපාැලංැස්ස, බූස්ස යන්ය බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය ඇතුළුව 

බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය 06කා අොළ තාාක්ෂණිකා රේමවලංේ භාවිතාය කාරා ජ්යංගම දුරාකාථාන්ය සංඥාා අවහිරා කිරීේ  සිදු කාරා 

ඇති අතාරා  එමගින් රැඳවියන් ජ්යංගම දුරාකාථාන්ය භාවිතාා කාරා බන්ධන්යාගාරා තුළ සිට ම�ද්රවය ජ්යාවාරාේ රේමරේහය වීම, 

කාප්පාේ ගැනීම හා රේවන්ය� අපාරාාධ රේමරේහය වීම වැළැක්වීමයි

2102 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



 � බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය වලං ආරාක්ෂිතා කාැමරාා පාද්ධතියක් ස්ථාාපාන්යය කිරිම බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය තුළ හා පිටතා 

ආරාක්ෂාව තාරා කිරිම� බන්ධන්යාගාරා වලං එදිරේන්යො කාටයුතු රේමරේහයවීම හා අධීක්ෂණය පාහසු කිරීම� හා ආයතාන්ය 

තුළ හා පිටතා සිදුවිය හැකි අක්රමිකාතාා අවම කිරිමට ඉතාා වැෙග�රේේ. ඒ අනුව අගුණරේකාොළපාැලංැස්ස, බූස්ස,යාපාන්යය 

යන්ය බන්ධන්යාගාරා අයතාන්ය වලංට අමතාරාව රේමම වසරා තුලං කාළුතාරා,මීගමුව, මහරා යන්ය බන්ධන්යාගාරා වලං ආරාක්ෂිතා 

කාැමරාා පාද්ධති ස්ථාාපාන්යය සිදු කාරා අවසන් කාලං අතාරා රේකාොළඹ බන්ධන්යාගාරා සංකීේණය එන්යේ වැලිකාඩ, න්යව 

මැගසින්, රේකාොළඹ රිමාණ්ඩ්, කාාන්තාා අංශය හා බන්ධන්යාගාරා රේරාෝහරේල් ආරාක්ෂිතා කාැමරාා පාද්ධති ස්ථාාපාන්යය 

රේමම වසරේේ ආරාේභ කාරාන්ය ලංදී.

 � පාසුගිය කාාලංය පුරාා පාැවති රේකාොවිඩ්-19 වසංගතා තා�වය රේහේතුරේවන් අධිකාරාණ කාාේය මණ්ඩලංය, බන්ධන්යාගාරා 

නිලංධාරීන්, බන්ධන්යාගාරාගතා රැඳවියන් රේකාොවිඩ් -19 වැළදීරේේ අවධාන්යරේයන් මුෙවා ගැනීම,අධිකාරාණ වලංට 

රැඳවියන් ඉදිරිපා� රේන්යොකිරිරේමන් න්යඩු කාටයුතු වලං සිදුවන්ය ප්රමාෙයන් වලංකාා ගැනිම හා විරේශේෂ ගණරේ� රැඳවියන් 

හට බන්ධන්යාගාරාරේයන් පිටතාදී ප්රහාරායන්ට ලංක්වීම වලංක්වා ගැනීම යන්ය සියළුම කාරුණු සැලංකිල්ලංට රේගන්ය 

පාව�න්යා යටිතාලං පාහසුකාේ උපාරේයෝගී කාරා ගනිමින් වීඩිරේයෝ තාාක්ෂණය ඔස්රේසේ අධිකාරාණ කාටයුතු සිදු කිරිම 

ආරාේභ කාරාන්ය ලංදී. රේමම ක්රමරේේෙය තුළින් බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්යවලංට තාම අධිකාරාණ කාටයුතු කාාේයක්ෂමව හා 

ඵලංොයීව සිදුකිරිමට අවස්ථාාව සැලංරේසන්ය අතාරාම අධිකාරාණ සඳහා දෛෙනිකාව රැඳවියන් ප්රවාහන්යයට වැය කාරාන්ය 

විශාලං පිරිවැයක් ඉතිරි කාරා ගැනීමට හැකිවනු ඇති අතාරාම බන්ධන්යාගාරා තුලංට තාහන්යේ ද්රවය ඇතුළුවීම අවම කාරා 

ගැනීමටෙ හැකිරේේ. ඉදිරිරේ�දි රේමම ක්රමය අධිකාරාණ අමාතායාංශය මගින් සිදුකාරාන්ය Court Automation වයාපාෘතිය 

මගින් වඩා විධිම� හා ආරාක්ෂාකාාරී අයුරින් සියළු යටිතාලං පාහසුකාේ සහිතාව සංවේධන්යය වීමට නියමිතාය.

 � මන්ෙගාමී තා�වයකින් ක්රියා�මකා වූ බන්ධන්යාගාරා බුද්ධි හා ආරාක්ෂකා ඒකාකාය “ශ්රී ලංංකාා බන්ධන්යාගාරා හදිසි 

ප්රතිචාරා උපාක්රමිකා බලංකාාය” (SPEAT Force)රේලංසින් ප්රතිසංවිධාන්යය කාරාන්ය ලංෙ අතාරා බන්ධන්යාගාරා බුද්ධි ඒකාකායෙ 

රේමම බලංකාාය යටතාට ගන්න්යා ලංදී. ඒ අනුව බුද්ධි නිලංධාරීන් රේවතා පුහුණු පාාඨමාලංා ගණන්යාවක් ලංබා දී ඔවුන් 

මගින් ආයතාන්ය තුලං රේසෝදිසි රේමරේහයුේ,බන්ධන්යාගාරා පාරිශ්රයට ඇතුළු වන්ය පුද්ගලංයින්, වාහන්ය, භාණ්ඩ පාරීක්ෂාවට 

ලංක් කිරිම, බන්ධන්යාගාරා හදිසි වැටලීේ,බුද්ධි රේතාොරාතුරු ඒක් රැස් කිරිම හා ඊට අොළ විමේශණ කාටයුතු සිදු 

කාරායි. එරේමන්ම විවිධ අක්රමිකාතාා වලං නිරාතා රේවන්ය නිලංධාරින් හඳුන්යාරේගන්ය ඔවුන්ට විරුද්ධව වින්යයානුකූලංව හා 

නීතායානුකූලංව ක්රියාමාේග ගැනීමෙ රේමම නිලංධාරීන්  මගින් සිදු කාරානු ලංැරේ�.

තාවෙ ත්රිවිධ හමුොරේවන් නීතායානුකූලංව ඉව�වූ නිලංධාරීන් 194 රේෙරේන්යකු රේමම බලංකාායට බඳවා ගන්න්යා ලංෙ අතාරා 

ඔවුන් මගින් බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්යයන්හි ආරාක්ෂකා විධිවිධාන්ය ශක්තිම� කිරීම, විරේශේෂ ආරාක්ෂණ හා කාැරාළි 

මේධන්ය යන්ය විරේශේෂ කාටයුතු සඳහා පුහුණුව ලංබා දී රේයෙවීමට අරේප්ක්ෂිතාය.

 � බන්ධන්යාගාරා හදිසි ප්රතිචාරා උපාක්රමිකා බලංකාාරේ� කාටයුතු වඩා� ක්රමව�ව හා ඵලංොයීරේලංස න්යව තාාක්ෂණයට 

අනුගතා රේවමින් ක්රියා�මකා කිරීම සඳහා 2021 වසරේේ රේවන්වු ප්රතිපාාෙන්ය මගින් බි�ති, රේපාොළව වැනි මතුපිට 

වලං සගවා ඇති ඉරේලංක්රේ�ොනිකා  තාහන්යේ ද්රවය හා උපාාංග රේසොයාගතා හැකි  Non linear Junction Detector හා  

පූද්ගලංයකුරේ� ශරීරාය තුලං සඟවා ඇති ඉරේලංක්රේ�ොනිකා තාහන්යේ ද්රවය හා උපාාංග හසුකාරා ගැනීමට හැකි  Hand 

Held non linear Junction Detector න්යැමති තාාක්ෂණිකා උපාකාරාණ ලංබා දී එහි ක්රියාකාාරී�වය හා න්යඩ�තු කිරිම 

පිළිබඳ මන්යා පුහුණුවක් ඒ සඳහා පා�කාරාන්ය ලංෙ නිලංධාරීන් රේවතා ලංබා දීමට කාටයුතු කිරීම.

22 02 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



 � න්යගරාාශ්රිතා බන්ධන්යාගාරා තුලංට තාහන්යේ ද්රවය විසිකිරීමට කාටයුතු කාරාන්ය පුද්ගලංයින් හා එම තාහන්යේ ද්රවය පිළිබඳ 

නිරීක්ෂණය කිරීමට� බන්ධන්යාගාරාගතා රැඳවියන් බන්ධන්යාගාරා තුලං සිට සිදුකාරාන්ය වින්යය විරේරාෝධි කාටයුතු හා 

හැසිරීේ දුරාස්ථාව අධීක්ෂණය කාරා එම රැඳවියන් හදුන්යාගැනීරේේ කාටයුතු තාාක්ෂණය ඔස්රේසේ පාහසු කිරීම සඳහා 

බන්ධන්යාගාරා හදිසි ප්රතිචාරා උපාක්රමිකා බලංකාාය රේවතා Day & Night camera සහිතා Quadcopter යන්ත්රයක් ලංබා 

දීමට කාටයුතු කාලං අතාරාම ඊට අොලංව නිලංධාරීන් පුහුණු කිරීම සිදුකිරීමෙ රේමම වසරා තුලංදී සිදු කාරාන්ය ලංදී.

 � බන්ධන්යාගාරා තුළ කාැරාලි තා�වයන්, ආහාරා වේජ්යන්ය, වහලං මතා න්යැගී උද්රේ�ෝෂණ කිරීේ, රැඳවියන් රේහෝ නිලංධාරීන් 

ප්රාණ ඇපායට ගැනීේ සිදුවීම පාසුගිය කාාලංය පුරාා බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය රේවතින් වේතාා වු බැවින් හා ඇතාැේ අවස්ථාා 

වලං ජීවිතාහානි හා රේද්පාළ හානි ෙක්වා අොළ තා�වයන් වයාප්තා වූ බැවින් එවැනි අවස්ථාා ඇති වීම වැලංැක්වීම� 

සිද්ධියක් ඇති වුවරේහො� එය රේද්පාළ හා ජීවිතා හානි ඇති රේන්යොවන්ය පාරිදි වෘ�තීමය ප්රරේේශයකින් එවැනි අවස්ථාා 

කාළමන්යාකාරාණය කිරීමට අවශය මගරේපාන්වීම සඳහා බන්ධන්යාගාරා මූලංස්ථාාන්යරේ� හා බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්යයන්හි 

රේජ්යයෂ්ඨ නිලංධාරින්රේ� සහභාගී�වරේයන් එක්ස� ජ්යාතීන්රේ� ම�ද්රවය හා අපාරාාධ පිළිබඳ කාාේයාලංරේ� 

සහරේයෝගරේයන් හදිසි සැලංැස්මක් (Contingency Plan)සකාස් කිරිමට කාටයුතු කිරීම.

බන්ධනාගැාර මෙසාෞඛ්යා� මෙසා�වය වැඩි දියුණු කිරීම

 � 2020 වේෂරේ� ඇති වූ රේකාොවිඩ් -19 රේගෝලීය වසංගතා තා�වය හමුරේේ බන්ධන්යාගාරා පාද්ධතිය එහි පාළමු රැල්ලංට 

සාේථාකා රේලංස මුහුණ දුන් අතාරා බන්ධන්යාගාරා තාෙබෙය එම තා�වය කාළමන්යාකාරාණයට මහ� අභිරේයෝගයක් විය. 

ඒ අනුව රේකාොවිඩ් -19 තා�වය කාළමන්යාකාරාණයට පාහතා පාරිදි රේසෞඛය අමාතායාංශය, ආරාක්ෂකා අමාතායාංශය හා 

අරේන්යකු� රාාජ්යය හා රාාජ්යය රේන්යොවන්ය ආයතාන්ය වලං ොයකා�වය යටරේ� කාටයුතු සිදු කාරාන්ය ලංදී.

 z බන්ධන්යාගාරා තුලං රැඳවි ජ්යන්යගහන්යය අඩුකිරිම සඳහා නීතිපාති රේෙපාාේතාරේේන්තුව, අධිකාරාණ අමාතායාංශය, 

බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණ හා සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්ය කාටයුතු රාාජ්යය අමාතායාංශය හා රේපාොලිස් 

රේෙපාාේතාරේේන්තුව යන්ය ආයතාන්ය සමග සේබන්ධ වී අවශය නීතිමය පියවරා ගැනීම.

 z අධිකාරාණවලින් බන්ධන්යාගාරාගතා කාරාන්ය රැඳවියන් නිරේරාෝධායන්යය සඳහා පාල්ලංන්රේසේන්ය, බූස්ස හා පාැරාණි 

රේබෝගේබරා යන්ය බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය නිරේරාෝධායන්ය මධයස්ථාාන්ය බවට පා� කිරීම හා ඊට අවශය යටිතාලං 

පාහසුකාේ සැපායීම.

 z රේකාොවිඩ් -19 ආසාධිතා රැඳවියන් සඳහා වන්ය ප්රථිකාාරා මධයස්ථාාන්ය රේලංස අයියකාච්චි යුධ හමුො කාඳවුරා, 

පාල්රේල්කාැරේල් එළිමහන් සිරා කාඳවුරා, තාල්රේෙන්ය තාරුණ වරාෙකාරුවන්රේ� විරේශෝධන්ය මධයස්ථාාන්යය, 

රේහෝමාගම (වටරැකා) වැඩ කාඳවුරා, අඟුණරේකාොළපාැලංැස්ස කාාන්තාා අංශය, වැලිකාඩ බන්ධන්යාගාරා රේරාෝහලං, 

අරේේපුස්ස පාරේබෝධා රේම� රේසවණ යන්ය ආයතාන්ය පාව�වාරේගන්ය යාම හා ඒ සඳහා අවශය යටිතාලං පාහසුකාේ 

සැපායීම.

 z රේකාොවිඩ් -19 වසංගතා තා�වය සේබන්ධරේයන් රේන්වාසිකායින්රේ� රේතාොරාතුරු ඥාාතීන්ට ලංබා දීම සඳහා වන්ය 

රේතාොරාතුරු රේක්න්ද්රයක් රේතාොරාතුරු තාාක්ෂණ ඒකාකාරේ� සහාය ඇතිව ස්ථාාපාන්යය කිරිම.

 z බන්ධන්යාගාරා නිලංධාරීන් සඳහා එන්න්ය�කාරාණ මාත්රා 03 ලංබා දීමට කාටයුතු කිරීම.

 z බන්ධන්යාගාරා රේන්වාසිකායින් සඳහාෙ එන්න්ය�කාරාණය සිදු කිරීම.

2302 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



 z රේලංොව පුරාා ඉතාා සීඝ්රරේයන් වයාප්තා වූ රේකාොවිඩ් වසංගතාය බන්ධන්යාගාරා පාද්ධතියටෙ ෙැඩි අභිරේයෝගා�මකා 

විය.ඊට ප්රධාන්යතාම රේහේතුව වූරේ� රේකාොවිඩ් වයාප්තිය පාාලංන්යයට නිේරේද්ශිතා මාේරේගෝපාරේද්ශයක් වන්ය සමාජ්ය 

දුරාස්ථාභාවය හා මුව ආවරාණ භාවිතාය බන්ධන්යාගාරා තුලං සිදුකිරීම පාවතින්ය පාරිසරා තා�වය, ඉඩපාහසුකාේ, 

ආරාක්ෂාව ලංබා දීමදීම හා රේන්වාසිකායින්රේ� ෙැණුම හා හැසිරීේ මතා ඉතාා අපාහසු වීමයි. එබැවින් රේමම 

රේෙපාාේතාරේේන්තුවට අොලං තා�වයන් පාාලංන්යය කිරීමට විශාලං ප්රය�න්යයක් ෙැරීමට සිදුවිය. එක්ස� 

ජ්යාතින්රේ� ම�ද්රවය හා අපාරාාධ කාාේයාලංරේ�ෙ අනුග්රහය යටරේ� රේසෞඛය අමාතායාංශරේ�ෙ මගරේපාන්වීම 

යටරේ� බන්ධන්යාගාරා තුළ රේකාොවිඩ් මැඩලීම සඳහා හදිසි සැලංැස්මක් සකාස් කිරිමට කාටයුතු කාළ අතාරා ඒ 

යටරේ� වසංගතාරේයන් ආරාක්ෂාවීම, ආසාධිතායකු වාේතාා වූ විට අනුගමන්යය කාලං යුතු ක්රියාමාේග පිළිබඳ 

නිසි මගරේපාන්වීමක් ලංබා දීමට කාටයුතු කාරා ඇතා.

 z නිරේරාෝධායන්ය මධයස්ථාාන්යයක් රේලංස පාල්ලංන්රේසේන්ය විරේශෝධන්ය මධයස්ථාාන්යය සංවේධන්යය කිරිරේේ වයාපාෘතිය 

2020 වසරේේ ආරාේභ කාලං අතාරා ඒ යටරේ� රේෙමහල් සිරා රේගොඩන්යැගිලි 04 ක් ඉදි රේවමින් පාවති. රේමම 

වයාපාෘතිරේ� සමස්ථා රේභෞතිකා ප්රගතිය 75% ක් අ� කාරාරේගන්ය ඇතා.

රැඳවි විමෙශෝධන ක්රියාවලිය ශක්තිමත් කිරිම හැා ශ්රම බලකාමෙ� ඵලදැායී භාවිතය සාඳහැා වන ක්රියාමාර්ගැ

 � සුරාක්ෂිතා රාටක්, වින්යයගරුකා,ගූණගරුකා හා  නීතිගරුකා සමාජ්යයක් සඳහා වන්ය ජ්යන්යාධිපාති කාාේයසාධකා බලංකාාරේ� 

සුවිරේශේෂී ප්රමුඛතාා යටරේ� සිරාකාරුවන්රේ� තාෙබෙය අඩුකිරීම සඳහා රේපාොදු සමාව දීරේේ ප්රතිපා�තිමය ක්රියාවලියට 

අමතාරාව සමාරේලංෝචන්ය ක්රමරේේෙයක් හරාහා විරේශේෂ සමාව ප්රොන්යය කිරිරේේ යාන්ත්රණයක් සකාස් කිරීම හඳුන්යාරේගන්ය 

පාැවති අතාරා ඊට අොළව බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණ හා සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්ය රාාජ්යය අමාතායාංශය, අොළ 

අරේන්යකු� ආයතාන්ය හා රේෙපාාේතාරේේන්තු නිරේයෝජ්යන්යය වන්ය පාරිදි පා�කාරාන්ය ලංෙ කාමිටුව විසින් එහි අවසන් වාේතාව 

සකාස්කාරා ගරු.අධිකාරාණ අමාතායතුමන් රේවතා භාරා දිමට අවශය කාටයුතු සිදු කාරා ඇතා.

 � බන්ධන්යාගාරා රැඳවියන් හට රේපාොදු සමාව ලංබා දීරේේ ක්රියාවලිය සඳහා රැඳවියන් ඇගයීම සඳහා ක්රමරේේෙයක් සකාස් 

කිරිම සිදු කාරාන්ය ලංෙ අතාරා ඊට අොළව උපාරේෙස් සහිතා අ�රේපාොතාක් නිේමාණය කාරා බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය රේවතා 

හදුන්වාදීමට කාටයුතු කාරා ඇතා.

 � බන්ධන්යාගාරා තාෙබෙයට ප්රධාන්ය රේහේතුවක් රේලංස හදුන්යාරේගන්ය පාවතින්ය ම�ද්රවය භාවිතායට ඇ�බැහිවූවන් රිමාණ්ඩ් 

බන්ධන්යාගාරා තුලං රැඳවීම රේවනුවට ඔවුන් එළිමහන් සිරා කාඳවුරු හා වැඩ කාඳවුරු වලං රේවන්ව රාඳවා පුන්යරු�ථාාපාන්යය 

කාරා වෘ�තීය පුහුණුවක් ලංබා දීරේේ අරාමුණ ඇතිව වීරාවිලං, වටරැකා, අරේේපුස්ස, තාල්රේෙන්ය, පාල්රේල්කාැරේල්, 

අනුරාාධපුරා,මහරා යන්ය බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය තුලං “අමදිවි රිද්ම ” මැරේයන් වැඩ සටහන්යක් නිේමාණය කාරා එහි 

කාටයුතු සාේථාකා රේලංස ආරාේභ කිරීම.

 � අේධ බන්ධන්යාගාරා සංකාල්පාය ශ්රී ලංංකාා  බන්ධන්යාගාරා පාද්ධතිය තුලං ක්රියාවට න්යැංවීමවීමට අොළ රේපාෞද්ගලිකා 

රාාජ්යය හවුල්කාාරී�ව වයාපාෘතිය ක්රියා�මකා කිරීම.රේේ යටරේ� වටරැකා එළමහන් සිරා කාඳවුරේේ අොලං වයාපාෘතිය 

ක්රියා�මකා වන්ය අතාරා රේතාෝරාාග� රේන්වාසිකායින් උෙෑසන්ය බන්ධන්යාගාරාරේයන් පිට�ව බාහිරා ආයතාන්ය සඳහා සිය 

ශ්රමොයකා�වය ලංබා දී දින්යය අවසාන්යරේ� න්යැවතා බන්ධන්යාගාරායට පාැමිණිම සිදුරේේ. රේමමගින් රේන්වාසිකායින්රේ� 

ශ්රමය ඵලංොයි රේලංස භාවිතාා වන්ය අතාරා ඔවුන්ට අොළ වෘ�තීරේ� නිපුණතාාවක් ලංැබිමෙ සිදුරේේ.ශ්රමයට වැටුපාක් 

අොළ රේන්වාසිකායින්ට හිමි වන්ය අතාරා වෘ�තීය සවිම�භාවයක් සහිතාව සමාජ්යගතා වීමට ඉඩහසරා විවිරා වීමටෙ 

හැකියාව ලංැරේබනු ඇතා. ශ්රී ලංංකාා මාන්යව හිමිකාේ රේකාොමිෂන් සභාව විසින් සිදුකාරාන්ය ලංෙ බන්ධන්යාගාරා අධයන්යරේ� 

නිේරේද්ශයන්හි රැඳවියන්රේ� පුන්යරු�ථාාපාන්යය වැඩිදියුණු කිරීම යටරේ� ලංබා දී ඇති නිේරේද්ශ තුළ ෙ රේමවැනි වැඩ 

සටහන් ක්රියා�මකා කිරීරේේ  වැෙග�කාම ෙක්වා ඇතා.

24 02 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



 � බන්ධන්යාගාරාගතා වන්ය රැඳවියන්රේගන් 2/3 කා පාමණ ප්රමාණයක් බන්ධන්යාගාරාගතා වන්රේන් ම�ද්රවය ආශ්රිතා වැරාදිවලංට 

බව නිරීක්ෂණය වන්ය අතාරා න්යැවතා න්යැවතා බන්ධන්යාගාරා ගතාවන්න්යන්රේගන් බහුතාරායක්ම ම� ද්රවය භාවිතායට 

ඇ�බැහිවුරේවෝ රේවති. එරේලංස ම�ද්රවය භාවිතායට ඇ�බැහිවූවන් න්යැවතා න්යැවතා බන්ධන්යාගාරාගතා වීම වැලංැක්වීමට 

න්යේ ඔවුන් බන්ධන්යාගාරාගතා කිරීමට විකාල්පා ක්රමරේේෙයක් රේලංස විධිම� පුන්යරු�ථාාපාන්යය ක්රමරේේෙයකාට රේයොමු 

කිරිරේේ අවශයතාාව හඳුන්යාගැනීම� සමග වීරාවිලං බන්ධන්යාගාරා වැඩ කාඳවුරා ම�ද්රවයට ඇ�බැහිවූවන් ප්රතිකාාරා 

හා පුන්යරු�ථාාපාන්යයට රේයොමුකාරා වෘ�තීය පුහුණුවක් ලංබා දී සමාජ්යගතා කිරීමට අොලං නියමු වයාපාෘතිය එහි පාැවති 

රේගොඩන්යැගිලි සේපූේණරේයන් න්යවීකාරාණය කාරා රේන්වාසිකායින් 500ක් රැඳවීමට හැකි වන්ය පාරිදි යටිතාලං පාහසුකාේ 

සංවේධන්යය කිරීමට කාටයුතු කාරාන්ය ලංදී. ඒ අනුව එයට රේන්වාසිකායින් රේයොමු කාරා නියමු වයාපාෘතිරේ� කාටයුතු 

ආරාේභය සිදු කාරාන්ය ලංදී. එරේමන්ම රේමම වයාපාෘතියට අතායාවශය අංගයක් වන්ය අංගසේපූේණ වෘ�තීය පුහුණු 

මධයස්ථාාන්යයක්, පුස්තාකාාලංයක් ඉදිකිරීරේේ කාටයුතුෙ රේමම වසරේේ ආරාේභ කාරාන්ය ලංෙ අතාරා රේමම වයාපාෘතිරේ� 

මූලිකා අදියරා යටරේ� හදුන්යාගන්න්යා ලංෙ ඉතිරි කාාේයයන් ඉදිරිරේ�දී ආරාේභ කිරීමට නියමිතාය.

 � තාවෙ රේමම වයාපාෘතිරේ� සාේථාකා�වය මතා රේමම වයාපාෘතිය රේන්වාසිකායින් 1500කා ධාරිතාාව ෙක්වා පුළුල් කිරීමට 

අරේප්ක්ෂිතා අතාරා ඊට අොළව ඉදිකිරීමට අරේප්ක්ෂිතා රේගොඩන්යැගිලි අවශයතාා හදුන්යාරේගන්ය Layout Plan සකාස් කාරා 

පාවති.

 � බන්ධන්යාගාරාගතා රේන්වාසිකායින් සඳහා න්යවයකාරාණය කාරාන්ය ලංෙ පුන්යරු�ථාාපාන්ය ක්රමරේේෙයක් හදුන්වාදීම 

සඳහා කාමිටුවක් පා� කාරා කාටයුතු කාරාන්ය ලංෙ අතාරා ඒ ඔස්රේසේ  රේන්වාසිකායින් ඇගයීම සඳහා ක්රමරේේෙයක් සහිතා 

පුන්යරු�ථාාපාන්ය ක්රමරේේෙයක්  රේකාටුේපා� කාරා ඇතා. 

e- බන්ධනාගැාර සාංක�පය ක්රියාත්මක කිරිම

 � බන්ධන්යාගාරාගතා වන්ය සිරා, සැකා රැඳවියන්ට රේමන්ම ඔවුන්රේ� පාවුරේල් සාමාජිකායින්ට තාම ඥාාතීන් හමුවීම සඳහා 

පාහසුකාේ සැපායීම මාන්යව අයිතියක් රේමන්ම බන්ධන්යාගාරා පාරිපාාලංන්යය හා සේබන්ධ රේද්ශිය හා ජ්යාතායන්තාරා 

රේරාගුලංාසී හා ප්රමිතීන්ට අනුව අයිතියක්ව ඇතා. ඊට අොලංව ඥාාතීන් හමුවීමට පාවතින්ය යල් පාැන්ය ගිය ක්රමරේේෙය, 

ඉතාා දුරා බැහැරා සිට කාාලංය, මුෙල්, ශ්රමය රේවරේහසමින් පාැමිණිමට සිදුවීම , පාව�න්යා ක්රමරේේෙරේ� අක්රමිකාතාාවන්ට 

පාවතින්ය ඉඩකාඩ හා රේකාොවිඩ් -19 වසංගතා තා�ව හමුරේේෙ තාම ඥාාතීන් බැලීමට හැකියාව විවිරා කාරා දීම යන්යාදී කාරාණු 

පිළිබඳ සැලංකීරේමන් රේතාොරාතුරු සන්නිරේේෙන්ය තාාක්ෂණ භාවිතාරේයන් බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තු රේතාොරාතුරු 

තාාක්ෂණ අංශය මගින් හදුන්වාරේෙන්ය ලංෙ  e-Visit සංකාල්පාය හදුන්වාරේෙන්ය ලංෙ අතාරා රේේ යටරේ� Pre Booked 

Visit හා  Video Visitation යන්ය ක්රමරේේෙයන් හදුන්වා දී ඇතා.

Pre Booked Visit ක්රමරේේෙය හරාහා බන්ධන්යාගාරාගතාව සිටින්ය තාම ඥාාතියා හමුවීම සඳහා දින්යයක් හා රේේලංාවක් 

රේවන්කාරා ගැනිරේේ පාහසුකාම රේව� මෘදුකාාංගයක් මගින් සලංසා ඇතා.ඒ අනුව කාාලංය අපාරේ�  යැවීමකින් රේතාොරාව 

ආරාක්ෂිතාව හා කාඩින්යමින් තාම ඥාාතියා හමුවීමට අවස්ථාාව සැලංරේසන්ය අතාරා අමු�තාන් රේපාන්විරේේ කාටයුතු විධිම� 

පාරිදි හා මන්යාව කාළමන්යාකාරාණයට බන්ධන්යාගාරා පාරිපාාලංන්යයට හැකි වනු ඇතා.

තාවෙ Video Visitation යන්ය ක්රමරේේෙය නියමු වයාපාෘතියක් රේලංස 2020 වේෂරේ� අගුණරේකාොළපාැලංැස්ස  

බන්ධන්යාගාරාරේ� ආරාේභ කාලං අතාරා එහි සාේථාකා�වය මතා රේමම ක්රමරේේෙය දිවයින්ය පූරාා පිහිටි සියළුම 

බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය රේේ ක්රමරේේෙයරේවතා හදුන්වා රේෙනු ලංැබීය. ඒ තුළින් රැඳවියන්ට හා ඔවුන්රේ� ඥාාතීන්ට 

වීඩිරේයෝ තාාක්ෂණය හරාහා ෙැකා බලංා ගැනීමට� කාථාා කිරිමට� හැකියාව ලංැරේ�.  එරේමන්ම  විරේශේෂරේයන් විරේද්ශීය 

සිරා/සැකාකාරුවන්ටෙ තාම ඥාාතීන් හා සේබන්ධවීමට රේමමගින් අවස්ථාාව සැලංරේසේ. අන්තාේ ජ්යාතිකා රාතු කුරුස 

සංවිධන්යය විසින් මීට අොළ යටිතාලං පාහසුකාේ සපායන්ය ලංදී.   රේමම ක්රමරේේෙයන් රේෙකා සේබන්ධව අවශය  පුහුණුව 

නිලංධාරීන් රේවතා ලංබා දීම රේතාොරාතුරු තාාක්ෂණ අංශය මගින් සිදු සිදුකාරාන්ය ලංදී.

2502 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



 � මහරා බන්ධන්යාගාරාය හැරා දිවයින්ය පුරාා පිහිටි සියළුම බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය  ජ්යාලංගතා කාරා අවසන් කිරිමට රේමම 

වසරේේ හැකියාව ලංෙ අතාරා පාද්ධති සංක්රමණ කාටයුතු ෙ සාේථාකා රේලංස සිදු කාරා ඇතා. එබැවින් රැඳවි රේතාොරාතුරු 

කාළමන්යාකාරාණ පාද්ධතිය (PIMS) 2022 වසරේේ සිට සාේථාකා රේලංස සියළු ආයතාන්ය තුළ ක්රියා�මකා කිරීමට හැකියාව 

ලංැරේබන්ය අතාරා එමගින් රැඳවියකු ඇතුළ�වීරේේ සිට නිෙහස් වීම ෙක්වා රේමරේතාක් රේගොනු මගින් කාළමන්යාකාරාණය 

කාරාන්ය ලංෙ රේතාොරාතුරු පාරිගණකා ගතා කිරීමට හැකි වන්ය පාරිදි නිලංධාරීන් පුහුණු කිරිමෙ හා පාරිශීලංකායන්ට අ� 

රේපාොතාක් නිේමාණය කිරිම ෙ රේතාොරාතුරු තාාක්ෂණ අංශය මගින් සිදුකාරා ඇතා.බන්ධන්යාගරා ආයතාන්ය සඳහා වන්ය 

පාරිගණකා අවශයතාාවෙ මීට සමගාමීව ඉදිරිරේ�දී ලංබා දීමට කාටයුතු කාලං යුතුව ඇතා.

අභිමෙයෝගැ 

 � බන්ධන්යාගාරා තාෙබෙයට රේයෝජිතා විසදුේ පිළිබෙව  සකාසන්ය ලංෙ සැලංැස්රේේ සඳහන්  රේකාටිකාාලීන්ය සැලංසුේ 

රේබොරේහොමයක් අ�පා� කාරා ඇති අතාරා නීතිමය රාාමුව තුළ සිදුකිරීමට හඳුන්යා රේගන්ය ඇති මධය කාාලීන්ය සැලංසුේ හා 

න්යව ඉදිකිරීේ මගින් අන්තාේජ්යාතිකා ප්රමිතීන්ට සරිලංන්ය පාරිදි ධාරිතාාව පුළුල් කිරිමට හඳුන්යාරේගන්ය පාවතින්ය  යටිතාලං 

පාහසුකාේ සංවේධන්යයන් ඇතුලං� දිගු කාාලීන්ය සැලංසුේ ක්රියාවට න්යැංවීම.

 � රේෙපාාේතාරේේන්තුගතා නිලංධාරීන්රේ� නිලං නිවාස හා  බැරැක්කා යන්ය මූලිකා යටිතාලං  පාහසුකාේ වැඩි දියුණු කාළ යුතුව 

පාවතී. ඒ සඳහා ප්රමාණව�  පාරිදි ප්රතිපාාෙන්ය වාේෂිකා අය වැය මඟින් රේවන් රේන්යොවීම.

 � බන්ධන්යාගාරාගතා රේන්වාසිකායින් දෛෙනිකා අධිකාරාණ කාටයුතු, දෛවෙය සායන්ය හා රේවන්ය� බන්ධන්යාගාරා සඳහා 

ආරාක්ෂණයට ප්රමාණව� ප්රවාහන්ය පාහසුකාේ රේන්යොමැති වීම.

 � බන්ධන්යාගාරා නිලංධාරීන් සඳහා සකාසන්ය ලංෙ විරේශෝධන්ය රේසේවා වයවස්ථාාව අොළ අනුමැතීන් ලංබා ගැනීම. එරේමන්ම 

නිලංධාරින් සඳහා පුහුණු ඇකාඩමියක් ස්ථාාපාන්යය කිරීම� නිලංධාරීන් සඳහා ලංබා දීමට අවස්ථාා කිහිපායකාදීම 

රේයෝජිතා රේමරේතාක්  වැඩි රේන්යොකාරාන්ය ලංෙ වැටුප් හා දීමන්යා වැඩි කිරිමට අවශය කාටයුතු සිදුකිරීම.

 � වැලිකාඩ හා කාළුතාරා බන්ධන්යාගාරා වලං ෙැන්යට පාවතින්ය රේගොඩන්යැගිලි (නුසුදුසු බැවින් භාවිතාරේයන් අ� හළ) 

අළු�වැඩියාව සඳහා වාේෂිකාව අය වැය මගින් රේවන්වන්ය ප්රතිපාාෙන්ය ප්රමාණව� රේන්යොවන්ය අතාරා ඊට අොලංව රේවන්යම 

ප්රතිපාාෙන්ය රේවන්කාරා රේන්වාසිකා ජීවිතාවලං ආරාක්ෂාවට තාේජ්යන්යයක්ව පාවතින්ය ඉතාා අබලංන් රේගොඩන්යැගිලි යුධ හමුොව 

රේහෝ සිවිල් ආරාක්ෂකා බලංකාාය මඟින් නියමිතා ප්රමිතීන්ට  අළු�වැඩියා කිරීමට කාටයුතු කිරීරේේ අවශයතාාව පාවතී.

 � බන්ධන්යාගාරා ශ්රම බලංකාාය ඵලංොයී රේලංස රේයොො ගැනිමට අවශය ක්රමරේේෙ හා න්යව වයාපාෘතීන් හදුන්යාගැනීම.

 � බන්ධන්යාගාරා තුලංට ඇතුළුවන්ය තාහන්යේ ද්රවය වැලංැක්වීම සඳහා න්යවීන්ය තාාක්ෂණිකා ආරාක්ෂකා උපාකාරාණ රේයොො ගතා 

යුතු අතාරා ඒ සඳහා වන්ය පිරිවැය වාේෂිකා අයවැය ඇස්තාරේේන්තු ඔස්රේසේ රේවන් වන්ය ප්රතිපාාෙන්ය සීමාව තුළ සපායා 

ගතා රේන්යොහැකි වීම.

 � බන්ධන්යාගාරා ආශ්රිතාව වාේතාා වූ  ඇතාැේ  සිදුවීේ වලංදී පාැහැදිලිව නිරීක්ෂිතා කාරුණක් වූරේ� අතාරේලංොස්සක් පාමණ 

නිලංධාරින්රේ� අයහපා� ක්රියාකාලංාපායයි. රේමය මගහරාවා බන්ධන්යාගාරා ප්රතිසංස්කාරාණ නියමිතා දිශාන්යතිය ෙක්වා 

රැරේගන්ය යාමට සමස්ථා බන්ධන්යාගාරා නිලංධාරින්රේ� ආකාල්පා සංවේධන්යය කාලං යුතුව පාවතී.

 � රේකාොළඹ බන්ධන්යාගාරා සංකීේණය ඉදිකිරීමට සමගාමීව එම බන්ධන්යාගාරා හා අරේන්යකු� ආයතාන්ය  පුන්යස්ථාාපාන්යරේ�දී 

අතායාවශය ගෘහ භාණ්ඩ, කාාේයාලීය උපාකාරාණ හා තාාක්ෂණිකා ආරාක්ෂිතා උපාකාරාණ මිලංදී ගැනීම සඳහා අයවැය 

මගින් ප්රතිපාාෙන්ය සලංසා ගැනීම.

26 02 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



 � බන්ධන්යාගාරා ආඥාාපාන්යතා හා ඊට අොළ නීති සංරේශෝධන්යයන් සිදු කාරා අවශය අනුමැතීන් ලංබා ගැනීරේේ ක්රියාවලිය 

ඉටුකාරාවා ගැනීම.

 � බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තු පාස් අවුරුදු සැලංැස්ම තුලං හඳුන්යා රේගන්ය පාවතින්ය රේසෞඛය අමාතායාංශය හා ඒකාාබද්ධව 

සිදු කාලං යුතු බන්ධන්යාගාරා රේසෞඛය ප්රතිසංස්කාරාණ ක්රියා�මකා කිරීම.

 � කාාන්තාා රැඳවියන් හටෙ  සිය ෙණ්ඩන්යරේ� අවසන් කාාලංය සමාජ්යගතා කිරීමට සුදුසු පාරිසරායක් සහිතාව ගතා කිරීම 

සඳහා සුදුසු ක්රමරේේෙයක් හදුන්වා දීම.

 � කාාන්තාා රේන්වාසිකායින් සඳහා වෘ�තීය පුහුණු අවස්ථාාව විවිරා කාරා දීමට අවශය වැඩ පිළිරේවලංක් සකාස් කිරීම.

 � තාරුණ වරාඳකාරුවන් සෙහා  විරේශේෂ වු පුන්යරු�ථාාපාන්ය වැඩසටහන්යක් නිේමාණය කිරිම හා ඒ යටරේ� ඔවුන්රේ� 

වෘ�තීය නිපුණතාා සංවේධන්යයට කාටයුතු කිරිම. එරේමන්ම තාරුණ කාාන්තාා වරාෙකාරුවන්ෙ රේවන් කාරා රැඳවීම හා 

ඔවුන්ටෙ  විරේශේෂ වු  පුන්යරු�ථාාපාන්ය වැඩ සටහන්යක් නිේමාණය කිරිම.

 � රැඳවියන් පුන්යරු�ථාාපාන්යයට අවශය සිද්ධි අධයන්යය පාාෙකා කාරාග� පුන්යරු�ථාාපාන්ය ආකාෘතින් නිේමාණය කිරිම.

ඉදිරි ඉලක්ක

 � පාල්රේලංකාැරේල් බන්ධන්යාගාරාරේ� ඉදිකිරීේ සේපූේණරේයන්ම නිම කිරීමට අවශය ඉතිරිව පාවතින්ය  සිරා රේගොඩන්යැගිලි 

ඉදිකිරීම හා අරේන්යකු� රේසේවාවන් සැපායීමට වන්ය කාාේයන් සඳහා ඉදිරි වේෂයන්රේගන්  ප්රතිපාාෙන්ය රේවන්කාරාවා 

ගැනීම.

 � වීරාවිලං එළිමහන් සිරාකාඳවුරා ම�ද්රවයට ඇ�බැහි වූ රේන්වාසිකායින් හට ප්රථිකාාරා හා පුන්යරු�ථාාපාන්යය ලංබා දිය හැකි 

පුන්යරු�ථාාපාන්ය මධයස්ථාාන්යයක් බවට පා�කිරිමට අවශය ඉතිරි  යටිතාලං පාහසුකාේ වැඩිදියුණු කිරිම.

 � පාල්ලංන්රේසේන්ය බන්ධන්යාගාරා භූමිරේ� ඉදිරේවන්ය වාට්ටු සංකීේණරේ� ඉදිකිරීේ කාටයුතු අවසන් කිරිම.

 � වාරියරේපාොලං බන්ධන්යාගාරාය පුළුල් කිරිරේේ වයාපාෘතිරේ� සැලංසුේ හා නිේමාණ කාටයුතු ආරාේභ කිරීම.

 � මහරා බන්ධන්යාගාරා පාරිපාාලංන්ය රේගොඩන්යැගිල්ලං ඇතුළු අරේන්යකු� රේගොඩන්යැගිලි ඉදිකිරීේ සැලංසුේ හා නිේමාණ 

කාටයුතු සිදුකිරීම.

 � රැඳවියන්රේ� සනීපාාරාක්ෂකා පාහසුකාේ සංවේධන්යය කිරීම සඳහා අයවැය මගින් රේවන්වූ ප්රතිපාාෙන්ය මගින් හදුන්යාග� 

ආයතාන්ය සඳහා විධිම� මලං අපාවහන්ය පාද්ධතියක් සැලංසුේ හා නිේමාණය කාරා ඉදිකිරීේ සිදු කිරීමට  අවශය කාටයුතු 

සිදුකිරීම.

 � රේකාොළඹ බන්ධන්යාගාරා සංකීේණය විතාැන් කිරිමට අවශය ඉදිරි කාටයුතු න්යාගරිකා සංවේධන්ය, රේවරාළ සංරාක්ෂණ, 

අපාද්රවය බැහැරාලීම හා ප්රජ්යා පාවිත්රතාා කාටයුතු රාාජ්යය අමාතායාංශය, බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණ හා සිරාකාරුවන් 

පුන්යරු�ථාාපාන්ය රාාජ්යය අමාතායාංශය සමග ඒකාාබද්ධව කාටයුතු කිරීම.

 � බූස්ස බන්ධන්යාගාරායට අවශය පාරිපාාලංන්ය රේගොඩන්යැගිල්ලං ඉදිකිරීම හා පාැරාණි බන්ධන්යාගාරා රේගොඩන්යැගිලි 

න්යවීකාරාණය කිරීම.

2702 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



 � බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්යවලංට ඇතුළු වන්ය රේන්යොරේයකු� තාහන්යේ ද්රවය හසුකාරාගැනිමට භාවිතාා කාරාන්ය සාේප්රොයිකා 

පුද්ගලං පාරික්ෂාව රේවනුවට තාාක්ෂණ ක්රරේමෝපාායන් රේලංස ආරාක්ෂිතා කාැමරාා ආරේේක්ෂණ පාද්ධති දුේබරා, ගාල්ලං, 

අනුරාාධපුරා, මාතාරා, වාරියරේපාොළ යන්ය බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්යවලං ස්ථාාපාන්යයට කාටයුතු කිරීම. එරේමන්ම පාාේසල් 

ස්කාෑන්යේ, රේබොඩි ස්කාෑන්යේ, දුරාකාථාන්ය හා ඊට අොළ උපාාංග රේසෝදිසි කිරීරේේ උපාකාරාණ හා Walk through  

අතායාවශය බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය රේවතා අයවැය මගින් රේවන් වූ සීමිතා ප්රතිපාාෙන්ය මගින් හා ජ්යන්යාධිපාති කාාේය 

සාධන්ය බලංකාාරේ� සහාය මගින් සපායා ගැනීම.

 � මාතාරා බන්ධන්යාගාරාය විතාැන් කිරීරේේ වැඩසටහන්යට අොලංව මාතාරා රේකාොටුව තුලං පාවතින්ය රිමාණ්ඩ්  බන්ධන්යාගාරාය 

රේකාොටවිලංව�තා න්යව අධිකාරාණ සංකීේණයට යාබෙව රේහක්ටයාරා 3.1038කා භූමි  ප්රමාණයකා පිහිටි ඉඩම තුලං 

ඉදිකිරීමට වන්ය ජ්යාතිකා ක්රමසේපාාෙන්ය රේෙපාාේතාරේේන්තුරේේ ප්රතිපා�තිමය එකාඟතාාව 2016 වේෂරේ� හිමි වී ඇතා. 

ඒ අනුව 2018.08.06 දින්යැති අමාතාය මණ්ඩලං සංරේද්ශය ප්රකාාරාව රු.මි.2950කා වැය ඇස්තාරේේන්තුවක් යටරේ� 

2019-2021කා මධය කාාලීන්ය අයවැය රාාමුව තුලං ඉදිකාරා අවසන් කිරීමට  අනුමැතිය හිමි වුවෙ  2019/2020/2021 

අයවැය යටරේ�  ඉල්ලුේ කාලං ප්රතිපාාෙන්ය රේවන් රේන්යොවීම. එබැවින්  2023 වසරේේදී සැලංසුේ හා  නිේමාණයට අවශය  

ප්රතිපාාෙන්ය  රේවන්කාරා රේගන්ය වයාපාෘතිය ආරාේභ කිරීමට ඉලංක්කා කාරා ඇතා.

 � රැඳවි රේතාොරාතුරු පාද්ධතිය ක්රියා�මකා කිරීමට පාැවති තාාක්ෂණිකා රේෙෝෂ යථාාව� කිරිමට කාටයුතු කාරාන්ය ලංෙ අතාරා 

මහරා බන්ධන්යාගාරාරේ� හැරා අරේන්යකු� බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්යයන්හි සාේථාකාව ක්රියා�මකා කිරිම හා අොලං ෙ�තා 

ඇතුලං� කිරිරේේ කාටයුතු සේපූේණරේයන් පාද්ධතිය හරාහා සිදු කිරීමට අවශය පාරිගණකා හා අරේන්යකු� උපාාංග 

සපායා ගැනීම. ජීවමිතිකා ෙ�තා පාද්ධතියයට ඇතුළ� කිරීමට හැකිවන්ය පාරිදි අොළ උපාකාරාණ හදුන්යාරේගන්ය ඊට 

අොලංව මෘදුකාාංගය සංවේධන්යය කිරීමට අවශය කාටයුතු සිදුකිරීම. එරේමන්ම මහරා බන්ධන්යාගාරාරේ� පාරිපාාලංන්ය 

රේගොඩන්යැගිල්රේල් ඉදිකිරීේ කාටයුතුවලංට සමගාමීව ජ්යාලංගතා කිරිමට කාටයුතු කිරිම.

 � මාේගගතාව දෛවෙය උපාරේද්ශණ රේසේවාව (Tele Medicine ) බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය වලං රේසෞඛය පාහසුකාේ 

වැඩිදියුණු කිරීම හා කාාේයක්ෂම කිරීම උරේෙසා හඳුන්වාදීම.

 � බන්ධන්යාගාරා රේසේවාව වෘ�තීයමය රේසේවාවක් බවට පා� කිරීමට සකාස් කාරා ඇති රේසේවා වයවස්ථාාව සඳහා අවශය 

අනුමැතීන් ලංබා ගැනීම.

 � මහරා බන්ධන්යාගාරා සිද්ධිය සේබන්ධ පාංච පුද්ගලං කාමිටු වාේතාාරේේ නිේරේද්ශ ක්රියා�මකා කිරීම.

 � බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තු පාස් අවුරුදු සැලංැස්රේේ සඳහන් ක්රේෂේත්ර ආවරාණය වන්ය පාරිදි එය  ක්රියාවට න්යැංවීම 

හා එහි ප්රගතිය නියාමන්යය.

 � ශ්රී ලංංකාා මාන්යව හිමිකාේ රේකාොමිෂන් සභාව විසින් ශ්රී ලංංකාා බන්ධන්යාගාරා පාද්ධතිය  අධයයන්යය මගින් හඳුන්යාරේගන්ය 

පාවතින්ය  ප්රධාන්ය අවශයතාා හා ඊට අොලං නිේරේද්ශ, සිරාකාරුවන්ට ආරාක්ෂාව හා රැකාවරාණය සලංසමින් ඔවුන් 

පුන්යරු�ථාාපාන්යය කාරා සමාජ්යගතා කිරීරේේ ක්රියාවලිය පිළිබඳ විරේශේෂ විගණන්ය වාේතාාරේේ සඳහන්  නිේරේද්ශ ක්රියාවට 

න්යැංවීම.

        එච්.එම්.ටී.එන්. උපු�මෙදැණිය

        බන්ධන්යාගාරා රේකාොමසාරිස් ජ්යන්යරාාල්
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ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම
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න්යව වසරේේ රාාජ්යකාාරි ආරාේභ කාරාමින් අතිගරු ජ්යන්යාධිපාතිතුමන්රේ� රේසෞභාගයරේ� ෙැක්ම ප්රතිපා�ති ප්රකාාශය මතා පාෙන්යේව 

කාාේයක්ෂමව හා ඵලංොයී රාාජ්යය රේසේවයකාට කාැපාවන්ය බවට ප්රතිඥාාව සහ දිවුරුම කියවීම බන්ධන්යාගාරා මූලංස්ථාාන්යරේ� රේසේවය 

කාරාන්ය සියළුම රේසේවාවන්ට අය� නිලංධාරි/ නිලංධාරිනියන්රේ� සහභාගි�වරේයන් බන්ධන්යාගාරා මූලංස්ථාාන්යරේ� දී පාැවැ�වින්ය.

කාලංාපීය රාටවල් රේබොරේහොමයක් රේේ වන්යවිට බන්ධන්යාගාරා පාරිපාාලංන්ය ක්රේෂේත්රරේ� ප්රතිසංස්කාරාණ සිදුකාරා ඇති අතාරා එහිදී එම 

රාටවල් විරේශෝධන්ය රේසේවයක් (Correctional Service) ස්ථාාපාන්යය කාරා බන්ධන්යාගාරා නිලංධාරීන්රේ� රේසේවාව වෘ�තීමය භාවයකාට 

පා�කිරීමට කාටයුතු කාරා ඇතා. බඳවා ගැනීම, ඔවුන් පුහුණු කිරීම, උසස් වීේ ආදිය විධිම� ක්රමරේේෙයකාට අනුව සිදුකාරානු ලංබයි. 

සිරාකාරුවන්ට සැලංකීම පිලිබඳ එක්ස� ජ්යාතීන්රේ� අවම ප්රමිතීන් රේහව� රේන්යල්සන් මැන්රේඩලංා රීති අනුව� විරේශෝධන්ය ක්රේෂේත්රරේ� 

නිලංධාරීන් ඉතාා ක්රමානුකූලංව බඳවාරේගන්ය පුහුණු කාළයුතු බවට ෙක්වා ඇතා. ඒ අනුව ශ්රී ලංංකාාරේේ විරේශෝධන්ය රේසේවාව ස්ථාාපිතා 

කිරීම සඳහා වන්ය රේසේවා වයවස්ථාාව සියළුම රේශ්රේණිවලං නිලංධාරීන්රේ� අෙහස් අනුව සකාස්කාරා අනුමැතිය ලංබාගැනීම සඳහා රේයොමු 

කාලං රේසේවා වයවස්ථාා රේකාටුේපාරේ� පිටපාතාක් බන්ධන්යාගාරා රේකාොමසාරිස් ජ්යන්යරාාල් තුමන් විසින් බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණ 

හා සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්ය ගරු රාාජ්යය 

අමාතායතුමා රේවතා පිළිගැන්වීම රාාජ්යය 

අමාතායංශ ශ්රවණාගාරාරේ� දී සිදුකාරාන්ය ලංදි. 

2902 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



රේෙපාාේතාරේේන්තුරේේ රේජ්යයෂ්ඨතාාවය හා කුසලංතාාවය 

මතා උසස්වීේ ලංෙ 43 වන්ය සැරායන් නිලංධාරී 

කාණ්ඩායම එම තාන්යතුරාට අොළ මූලිකා පුහුණු 

පාාඨමාලංාව අඟුණුරේකාොළපාැලංැස්ස බන්ධන්යාගාරා 

පාරිශ්රරේ� ආරාේභ කාලං අතාරා එම පුහුණුව අභින්යවරේයන් 

අඟුණරේකාොළපාැලංැස්ස බන්ධන්යාගාරාරේ� ස්ථාාපිතා 

පාේරේ�ෂණ හා විරේශෝධන්ය පුහුණු මධයස්ථාාන්යරේ� අනු 

ශාඛාව මගින් රේමරේහයවනු ලංබයි. රේමම පුහුණුව සඳහා 

නිලංධාරීන් 117 රේෙරේන්යකු සුදුසුකාේ ලංෙ අතාරා රේමම පිරිස 

කාණ්ඩායේ රේෙකාකාට රේවන් රේකාොට අදියරා රේෙකාකා දී  

පුහුණු කිරීමට තීරාණය කාරා ඇතා. ප්රථාම කාණ්ඩායමට 

නිලංධාරීන් 60 සහ නිලංධාරිනියන් 07 වශරේයන් 67 

රේෙරේන්යකු ඇතුළ�  රේේ.

රේකාොවිඩ් ප්රතිශක්තීකාරාණ වේධන්ය එන්න්ය�කාරාණ වැඩසටහන්ය යටරේ� අවොන්යේ රාාජ්යකාාරීන් වලං නිරාතාවන්ය බන්ධන්යාගාරා 

නිලංධාරීන් සඳහා රේකාොවිඩ්-19 දෛවරාස් ප්රතිශක්තීකාරාණ එන්න්යතාක් වන්ය ඇස්�ාරේසනිකාා එන්න්යතා ලංබාදීමට රාජ්යය ග� 

තීරාණයට අනුව රේසේවරේ� නියතු සියළු බන්ධන්යාගාරා නිලංධාරීන් සඳහා  

එන්න්ය� මාත්රා 03 ලංබාදීම සිදු කාරාන්ය ලංෙ අතාරාම රේන්වාසිකායින් සඳහා ෙ 

එන්න්ය�කාරාණය සිදු කාරාන්ය ලංදි. තාවෙ ආසාදිතා බන්ධන්යාගාරා රැඳවියන් හා 

නිලංධාරීන්ට ප්රතිකාාරා සිදු කිරිම සඳහා අතාරා මැදි ප්රතිකාාරා මධයස්ථාාන්ය 

රේලංස බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය කිහිපායකා රේගොඩන්යැගිලි වැඩිදියුණු කාරා 

අවශය පාහසුකාේ ලංබාදීමට කාටයුතු කාරාන්ය ලංදි. රේේ සඳහා බන්ධන්යාගාරා 

රේෙපාාේතාරේේන්තු රේසෞඛය කාාේය මණ්ඩලංය සිය පූේණ ොයකා�වය 

රේසෞඛය අමාතායාංශ මඟ රේපාන්වීම යටරේ� ලංබා රේෙන්ය ලංදි.
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ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



අඟුණුරේකාොළපාැලංැස්ස බන්ධන්යාගාරාරේ� නියමු වයාපාෘතියක් රේලංස ආරාේභ කාලං වීඩිරේයෝ තාාක්ෂණරේයන් රැඳවියන් බැහැෙැකීරේේ 

video visit ක්රමරේේෙය  සහ සියළුම බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය වලං රේපාරා රේේලංාවක් රේවන්කාරාරේගන්ය රැඳවියන් බැහැෙැකීමට 

පාහසුකාේ සලංසා දී ඇති E-visit ක්රමරේේෙය සියළුම බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය රේවතා  හදුන්වාදීම ෙ බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තු 

රේතාොරාතුරු තාාක්ෂණ අංශය විසින් සිදුකාරාන්ය ලංදි. තාවෙ රේකාොවිඩ් වසංගතා තා�වය තුලං තාාවකාාලිකාව විසඳුමක් රේලංස බාධාවකින් 

රේතාොරාව අධිකාරාණ කාටයුතු පාව�වා ගැනීම සඳහා රේන්වාසිකායින් අධිකාරාණ සඳහා ඉදිරිපා� කිරීමට  වීඩිරේයෝ තාාක්ෂණය භාවිතාා 

කිරීම බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය විසින් ආරාේභ කාරා ඇතා.

ශ්රී ලංංකාා බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුරේේ 21 වන්ය රේෙපාාේතාරේේන්තු ප්රධානි රේලංස බන්ධන්යාගාරා රේකාොමසාරිස් ජ්යන්යරාාල් එච්.එේ.

ටී.එන්. උපුල්රේෙණිය මහතාා ශ්රී ලංංකාා ප්රජ්යාතාාන්ත්රිකා සමාජ්යවාදී ජ්යන්යරාජ්යරේ� කාැබින්යට් අනුමැතිය මතා පා�කාරාන්ය ලංෙ අතාරා ගරු 

අධිකාරාණ අමාතාය ජ්යන්යාධිපාති නීතීඥා අලි ස�රි මැතිතුමාරේ� සුරාතින් එම තාන්යතුරාට අොළ පා�වීේ ලිපිය භාරාගන්න්යා ලංදී. රේමම 

අවස්ථාාව සඳහා අධිකාරාණ අමාතායංශ  රේල්කාේ එේ.එේ.පී.රේක්. මායාදුන්රේන් මහතාාෙ සහභාගී විය.

3102 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



අන්තාරාායකාරා ඖෂධ පාාලංකා ජ්යාතිකා මණ්ඩලංය හා 

බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුව එක්ව බන්ධන්යාගාරා 

තුලං ම�ද්රවය අවම කිරීම සඳහා ක්රියා�මකා කාරාන්ය 

වැඩපිළිරේවරේල් රේකාොටසක් රේලංස රේන්වාසිකා 

සහචරා න්යායකායින් පුහුණු කිරීම සඳහා වැලිකාඩ, 

රේකාොළඹ රිමාණ්ඩ් හා මැගසින් යන්ය බන්ධන්යාගාරා 

වලං රේෙදින්ය පුහුණු වැඩ සටහන් පාැවැ�වීමට 

තීරාණය කාරා ඇතා. එහි පාළමු අදියරා වැලිකාඩ 

බන්ධන්යාගාරාරේයන් ආරාේභ කාරාන්ය ලංදී. රේමම 

පුහුණුව මගින් බන්ධන්යාගාරා තුළ රේන්වාසිකා සහචරා 

න්යායකායන් පුහුණු කාරා ඔවුන්රේ� න්යායකා�වය 

යටරේ� බන්ධන්යාගාරා ගතාවූ පාසු විවිධ ක්රම මගින් 

ම�ද්රවය ලංබාගැනීමට විරුද්ධව කාටයුතු කාරාන්ය 

රේන්වාසිකා කාණ්ඩායමක් බිහිකාරා එම කාණ්ඩායම 

මගින් අරේන්යකු� රේන්වාසිකායන් ෙැනුව� කිරීම 

එක් අරාමුණක් වන්ය අතාරා Drugs Free Prisons 

සංකාල්පාය හඳුන්වාදීම රේමහි ප්රධාන්ය අරාමුණයි. රේමම 

සංකාල්පාය ක්රමිකාව දිවයින්ය පුරාා බන්ධන්යාගාරාවලං  

ක්රියා�මකා කාරාමින් පාවතී.

ම�ද්රවය සහ අපාරාාධ පිළිබෙ එක්ස� ජ්යාතීන්රේ� කාාේයාලංය 

United Nations Office On Drugs and Crime (UN-

ODC) ආයතාන්යය මගින් සංවිධාන්යය කාරා පාව�වන්ය ලංෙ 

බන්ධන්යාගාරා නිළධාරින් සඳහා ගතිකා ආරාක්ෂාව හා 

කාළමන්යාකාරාණය පිළිබෙ පුහුණු වැඩමුළුවක් බන්ධන්යාගාරා 

අධිකාාරි, සහකාාරා බන්ධන්යාගාරා අධිකාාරි, ප්රධාන්ය රේේලංේ හා I 

රේපාළ රේේලංේ ඇතුළු නිළධාරින් තිස් රේෙරේන්යකු සඳහා ගාල්ලං 

රේජ්යටිවින් ලංයිට් හවුස් (Jetwing Light House) රේහෝටලංරේ� 

ශ්රවණාගාරාරේ� දී පාව�වන්ය ලංදී. කාළමණාකාරුරේවකු රේලංස 

අභිරේයෝග සෙහා මුහුණ රේෙන්ය ක්රමරේේෙ, ඵලංොයි න්යායකා�වය, 

කාළමණාකාරුරේවකුරේ� භූමිකාාව හා ආෙේශම� චරිතායක් 

වීම, ගතිකා ආරාක්ෂාව හා කාළමන්යාකාරාණය, රැකියා ස්ථාාන්යය 

තුළදී ඵලංොයි රේලංස සන්නිරේේෙන්යය කාරාන්රේන් රේකාරේසේෙ යන්ය 

මාතාෘකාා යටරේ� ෙැනුම ලංබාදීම රේමහිදී සිදු විය.

32 02 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



වේතාමාන්යරේ� බන්ධන්යාගාරා පාද්ධතිය මුහුණ රේෙන්ය ප්රධාන්යතාම ගැටළුක් වන්ය බන්ධන්යාගාරා තුළ පාව�න්යා අධිකා තාෙබෙය 

සේබන්ධව අතිගරු ජ්යන්යාධිපාතිතුමන්රේ� හා ගරු අග්රාමාතායතුමාරේ� විරේශේෂ අවධාන්යය රේයොමු වී ඇතා. ඒ අනුව රේපාොදු සමාව 

ලංබාදීරේේ ප්රතිපා�ති ක්රියාවලියට අමතාරාව සමා සමාරේලංෝචන්ය ක්රියාවලියක් හරාහා විරේශේෂ සමාවක් ප්රොන්යය කිරීමට යාන්ත්රණයක් 

සකාස් කිරීරේේ කාමිටු වාේතාාව ගරු අධිකාරාණ අමාතාය ජ්යන්යාධිපාති නීතිඥා එේ.යූ.එේ. අලි ස�රි මැතිතුමා රේවතා හා බන්ධන්යාගාරා 

කාළමන්යාකාරාණ හා සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්ය කාටයුතු රාාජ්යය අමාතාය ගරු රේලංොහාන් රා�ව�රේ�  මැතිතුමා රේවතා පිළිගැන්වීම 

බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණ හා සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්ය කාටයුතු රාාජ්යය අමාතායාංශරේ� දී සිදු විය.

බන්ධන්යාගාරා හදිසි ප්රතිචාරා උපාක්රමිකා බලංකාාරේ� නිලංධාරීන් 

හට රාාජ්යකාාරියට අොළ මූලිකා බුද්ධි පුහුණු පාාඨමාලංාවක්  

කාරාන්රේෙනිය යුෙ හමුො සන්න්යද්ධ බුද්ධි බලංකාා පුහුණු පාාසරේල්දී 

පාව�වන්ය ලංදී. රේමම පුහුණුව අදියරා තුන්යක් යටරේ� නිලංධාරීන් 

88 රේෙරේන්යකු සඳහා එක් කාණ්ඩායමකාට දින්ය පාහකා පුහුණුවක් 

රේලංස කාණ්ඩායේ තුන්යක් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු තුන්යක් 

පාව�වන්ය ලංදී.

3302 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



රේකාොළඹ බන්ධන්යාගාරා පාද්ධතිය තුළ පාවතින්ය අධිකා 

තාෙබෙයට විසඳුමක් රේලංස වැලිකාඩ, රේකාොළඹ රිමාණ්ඩ්, 

මැගසින් බන්ධන්යාගාරා ඇතුලු රේකාොළඹ බන්ධන්යාගාරා 

පාරිශ්රය රේහොරාණ මිල්ලංෑව ප්රරේද්ශයට න්යවීන්ය පාහසුකාේ 

වලින් සපිරි බන්ධන්යාගාරා පාරිශ්රයක් රේලංස ස්ථාාපාන්යයට 

අොළ ක්රේෂේත්ර පාරික්ෂාව හා එම වැඩකාටයුතු වලං ප්රගතිය 

හා පාවතින්ය ගැටළු, ඉදිකිරීේ සිදුකිරිමට සැලංසුේ කාරා 

පාවතින්ය ආකාාරාය පිළිබඳව� ෙැනුව� වීම සඳහා අතිගරු 

ජ්යන්යාධිපාතිතුමන් හා පාාේලිරේේන්තු, පාළා� සභා හා  

ප්රාරේද්ශීය රේද්ශපාාලංන්ය අධිකාාරිරේ� සහභාගි�වරේයන් ගරු 

අධිකාරාණ අමාතායතුමන්, බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණ 

හා සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්ය කාටයුතු රාාජ්යය අමාතාය ගරු 

රේලංොහාන් රා�ව�රේ� මැතිතුමන්රේ� හා න්යාගරිකා සංවේධන්ය 

හා අපාද්රවය බැහැරාලීම හා ප්රජ්යා පාවිත්රතාා රාාජ්යය අමාතාය 

ආචාේය න්යාලංකා රේගොඩරේහේවා මැතිතුමාරේ�  ප්රධාන්ය�ව රේයන් 

අොළ නිලංධාරීන් සමඟ විරේශේෂ සාකාච්ඡාාවක් හා ක්රේෂේත්ර 

පාරික්ෂාවක් සිදු කාරාන්ය ලංදි.

අතිගරු ජ්යන්යාධිපාතිතුමන්රේ� “රේසෞභාගයරේ� ෙැක්ම” ප්රතිපා�ති 

ප්රකාාශයට අනුව වස විරේසන් රේතාොරා ශ්රී ලංංකාාවක් බිහි කිරීරේේ 

අරාමුණ සාක්ෂා� කිරීම රේවනුරේවන් “සරුසාරා” සිපිරි 

රේගයින් රේගොවි බිමට යන්ය රේ�මාව යටරේ� කාෘෂිකාේම අමාතාය 

මහින්ොන්යන්ෙ අලු�ගමරේ� මැතිතුමාරේ� පූේණ සහරේයෝගය 

ඇතිව බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණ හා සිරාකාරුවන් 

පුන්යරු�ථාාපාන්ය කාටයුතු රාාජ්යය අමාතාය ගරු රේලංොහාන් 

රා�ව�රේ� මැතිතුමාරේ� සංකාල්පායකාට අනුව බන්ධන්යාගාරා 

ගතා රැඳවියන්රේ� ශ්රම ොයකා�වරේයන් කාාබනිකා රේපාොරේහොරා 

නිෂ්පාාෙන්යය සහ වස විරේසන් රේතාොරා එළවළු සහ පාළතුරු 

බන්ධන්යාගාරා ආශ්රිතාව නිෂ්පාාෙන්යය කිරීරේේ වැඩසටහන්යක්  

මඩකාලංපුව බන්ධන්යාගාරායට අනුබද්ධිතා එළිමහන් කාඳවුරු 

පාරිශ්රරේ� ආරාේභ කාරාන්ය ලංදි.
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ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුරේේ බන්ධන්යාගාරා නියාමකා නිලංධාරින්රේ� පාැවැති පුරාප්පාාඩු පිරාවීම සෙහා න්යවකා නිළධාරින් 788 

රේෙරේෙරේන්යකු බෙවා ගැනීම හා එම නිළධාරින්ට  පා�වීේ ලිපි ප්රොන්යය කිරිම බන්ධන්යාගාරා කාලංමන්යාකාරාණ හා සිරාකාරුවන් 

පුන්යරු�ථාාන්යය කිරිම පිළිබෙ රාාජ්යය අමාතාය ගරු රේලංොහාන් රා�ව�රේ� මැතිතුමාරේ� ප්රධාන්ය�වරේයන්  බන්ධන්යාගාරා මූලංස්ථාාන්ය 

ශ්රවණාගාරාරේ�දී සිදු විය.

සුරාක්ෂිතා රාටක්, වින්යය ගරුකා, ගුණ ගරුකා හා නීති ගරුකා සමාජ්යයක් රේගොඩන්යැංවීම සඳහා වන්ය ජ්යන්යාධිපාති කාාේය සාධකා බලංකාාය 

හා එක්ව බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය තුළට නීති විරේරාෝධී කාටයුතු සිදුකිරිම වැලංැක්වීම, තාහන්යේ ද්රවය ඇතුළුවීම වැලංැක්වීම, සමාජ්ය 

විරේරාෝධී ක්රියා තුරාන්කිරීම හා අපාරාාධකාරුවන් අධීක්ෂණය කිරීම සෙහා නූතාන්ය තාාක්ෂණිකා ක්රමරේේෙ ස්ථාාපිතා කිරීම යටරේ� 

කාළුතාරා, මහරා, මීගමුව යන්ය බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය වලං  ආරාක්ෂිතා  කාැමරාා පාද්ධතිය හා දුරාකාථාන්ය සංඥාා අවහිරා කිරීම සඳහා 

Jamming පාද්ධති සවිකිරීරේේ කාටයුතු ආරාේභ කාරා ඇතා.
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ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



රැඳවියන් ආරාක්ෂණය කිරීම  සඳහා ත්රිවිධ හමුොරේේ වසරා 12කා රේසේවරේයන් පාසු විශ්රාමිකා නිලංධාරීන් 200ක් බන්ධන්යාගාරා  

නියාමකා නිලංධාරීන් රේලංස බඳවාරේගන්ය  බන්ධන්යාගාරා හදිසි ප්රතිචාරා උපාක්රමිකා බලංකාාය (SPEAT force)  සඳහා අනුයුක්තා 

කිරිම සඳහා වන්ය මූලිකා පුහුණුව, රේේ වන්ය විට බූස්ස යුධ හමුො කාෙවුරේේ සිදුකාරාමින් පාවතී. එරේමන්ම  SPEAT force රේලංසින් 

ප්රතිසංවිධාන්යය කාරාන්ය ලංෙ බන්ධන්යාගාරා බුද්ධි හා ආරාක්ෂකා අංශය  සඳහා හඳුන්වාදුන් න්යව නිලං ලංාංඡාන්යය පාැලංඳවීමෙ පාසුගිය 

ො  බන්ධන්යාගාරා කාන්යාකාරාණ හා සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්ය කාටයුතු රාාජ්යය අමාතායාංශ රේල්කාේතුමන්රේ� ප්රධාන්ය�වරේයන් සිදු 

කාරාන්ය ලංදී.

බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්යවලං ඇතිවන්ය කාැරාළි තා��වයන් හා ප්රාණ ඇපායට ගැනීේ වැනි තා��වයන් මැන්යවින් කාළමන්යාකාරාණය 

කාරාමින් ජීවිතා හා රේද්පාලං හානි අවම වන්ය අයුරින් එවැනි අවස්ථාාවන්ට වෘ�තිමය රේලංස මුහුණදීම සඳහා හදිසි සැලංැස්මක් 

(Contingency Plan) සැකාසීම පිළිබඳව  ම�ද්රවය හා අපාරාාධ පිළිබඳ එක්ස� ජ්යාතීන්රේ� කාාේයාලංරේ� රේගෝලීය සමුද්ර අපාරාාධ 

මේධන්යය කිරීරේේ සංවිධාන්යය විසින් රේජ්යයෂ්ඨ බන්ධන්යාගාරා නිලංධාරීන් සඳහා රේෙදින්ය වැඩමුළුවක් ගාල්ලං උණවටුන්ය අරාලිය 

රේහෝටලංරේ� දී පාව�වන්ය ලංදි.
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න්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතුරේේන්තුරේේ හා රේකාොළඹ විශ්වවිෙයාලංරේ� පාශ්චා� උපාාධි අධයන්යය ආයතාන්යරේ� අනුමැතිය මතා   රේජ්යයෂ්ඨ 

රේල්ඛකාාධිකාාරී (ප්රජ්යා දෛවෙය) දෛවෙය මලංවිරේ� අමිලං සුරාංග  මහතාා විසින් බන්ධන්යාගාරාගතා රැඳවියන්රේ� මාන්යසිකා පීඩන්යය 

හා සියදිවි න්යසා ගැනීරේේ හැසිරීේ පිළිබෙ අධයන්යයක් සිදුකාරාන්ය ලංදී. රේමම අධයන්යය සෙහා බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය 22 කා රැෙවියන් 

1730 ක් ඇතුළ� වන්ය පාරිදි 2019 රේපාබරාවාරි මස සි ට 2019 රේෙසැේබේ මස ෙක්වා සිදුකාරාන්ය ලංදී. රේමම අධයන්යය මගින් 

අන්යාවරාණය වූ කාරුණු  රේවෝටේස්  ඒේ රේහෝටලංරේ� දී එළිෙැක්වීම සිදු කාරාන්ය ලංදි.

ම� ද්රවය වලංට ඇ�බැහිවු රැඳවියන් පුන්යරු�ථාාපාන්යය 

තුළින් න්යැවතා යහපා� පුද්ගලංයන් රේලංස සමාජ්ය ගතා 

කිරී රේේ  “අමදිවි රිද්ම” වයාපාෘති වැඩසටහරේන් සමාරාේභය 

ගරු අධිකාරාණ අමාතාය ජ්යන්යාධිපාති නීතීඥා අලී ස�රි 

මැතිතුමන්රේ� ප්රධාන්ය�වරේයන් වීරාවිලං එළිමහන් සිරාකාඳවුරු 

ශ්රවන්යාගාරාරේ�දී පාැවැ�විය. සිරාකාඳවුරා තුළ පාව�වාරේගන්ය 

යනු ලංබන්ය ම�ද්රවය ඇ�බැහිවුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්යය කිරීරේේ 

විරේශේෂ පුන්යරු�ථාාපාන්ය මධයස්ථාාන්යරේ� කාටයුතු හා  කාඳවුරේේ 

බන්ධන්යාගාරා රේරාෝහලං, රැෙවියන්රේ� රේන්වාසිකාාගාරා, ඔවුන්ට 

ලංබා දී ඇති රේපාොදු පාහසුකාේ පිළිබෙ ගරු අමාතායතුමාරේ� 

විරේශේෂ අවධාන්යය රේමම චාරිකාාරේේ දී රේයොමු විය.
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බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුරේේ පාැවැති පුරාප්පාාඩු සෙහා බෙවාග� ආධුනිකා  II රේපාළ රේේලංේ හා පුන්යරු�ථාාපාන්ය නිළධාරින්  

ගරු අධිකාරාණ අමාතාය ජ්යන්යාධිපාති නිතිඥා එේ.යු.එේ.අලි ස�රි මැතිතුමාරේ� ප්රධාන්ය�වරේයන් II රේපාළ රේේලංේ (පිරිමි/කාාන්තාා) 

70ක්ෙ පුන්යරු�ථාාපාන්ය නිළධාරීන් (පිරිමි/කාාන්තාා)  14ක් රේමදින්ය අඟුණරේකාොළපාැලංැස්ස බන්ධන්යාගාරා ක්රීඩාංගන්යරේ�දී විසිරා යන්ය 

ලංදී.

“අරේේපුස්ස පාරේබෝො රේම� රේසවන්ය” ප්රථිකාාරා හා පුන්යරු�ථාාපාන්ය මධයස්ථාාන්යරේ� ක්රියා�මකා වන්ය බන්ධන්යාගාරා ගතා වී සිටින්ය 

රැඳවියන් යහපා� පුරාවැසියන් රේලංස සමාජ්යගතා කිරීම සෙහා වන්ය “අමදිවි රිද්ම” පුන්යරු�ථාාපාන්ය  වයාපාෘතිරේ� කාටයුතු  රේසොයා 

බැලීම සඳහා බන්ධන්යාගාරා කාළමන්යාකාරාණ හා සිරාකාරුවන් පුන්යරු�ථාාපාන්යය කිරිරේේ රාාජ්යය අමාතායාංශ රේල්කාේ (විශ්රාමිකා) 

රේේජ්යේ ජ්යන්යරාාල්  වී.ආේ.සිල්වා මහතාා නිරීක්ෂණ චාරිකාාවකා  රේයදුනි.
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රේබෝගේබරා බන්ධන්යාගාරාය පාල්රේල්කාැරේල් පිහිටුවීම සඳහා වූ වයාපාෘතිරේ� ඉදිකිරීේ කාටයුතු රාාජ්යය ඉංජිරේන්රු සංස්ථාාව 

මගින් සිදුකාරාන්ය  අතාරා, උපාරේද්ශන්ය රේසේවා සපායනු ලංබන්රේන් ඉංජිනියරින් කාන්සල්ටන්ට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතාන්යය විසිනි. 

ෙැන්යට රේමම වයාපාෘතිරේ�  රේකාොන්ත්රා� අංකා: 11   (නියාමකා නිලං නිවාස, රේේලංේ නිලං නිවාස, සහකාාරා බන්ධන්යාගාරා අධිකාාරි 

නිලං නිවාස, බන්ධන්යාගාරා අධිකාාරි නිලං නිවාස, දෛවෙය නිලංධාරි නිලං නිවාස, වෘ�තීය උපාරේද්ශකා/සා�තු රේසේවිකාා/ඖෂධ 

සංරේයෝජ්යකා/ඔවේසිය නිලං නිවාස,රියදුරු නිලං නිවාස) යටරේ� ඉදිකිරීමට රේයෝජිතා කාටයුතු 2019 – 2023 කාාලං රාාමුව තුලං නිම 

කිරීමට අරේප්ක්ෂිතාය. එහි  ඉතිරි වැඩ සඳහා 2021 වසරාට රු.මි.100කා ප්රතිපාාෙන්ය රේවන්වූ අතාරා එම ප්රතිපාාෙන්ය බිල්පා� පියවීමට  

ප්රමාණව� රේන්යොවූ රේහයින් අමතාරාව රු.මි. 33.3කා  ප්රතිපාාෙන්ය සලංසා ගනිමින් රු.මි. 130.02කා බිල්පා� පියවීමට කාටයුතු කාරාන්ය 

ලංෙ අතාරා  2021.12.31 දින්යට එහි රේභෞතිකා ප්රගතිය  65.7% කි.

බන්ධන්යාගාරාගතා වන්ය රැඳවියන්රේගන් 2/3කා පාමණ සංඛයාවක්  ම�ද්රවය 

සේබන්ධ වැරාදි සඳහා වන්ය බව නිරීක්ෂණය වන්ය අතාරා න්යැවතා න්යැවතා 

බන්ධන්යාගාරාගතා වන්ය පිරිරේසන් බහුතාරායක් ෙ   ම�ද්රවයවලංට ඇ�බැහි වූවන් බව 

ෙ  නිරීක්ෂණය රේේ. සඵලංොයී විසඳුමක් වශරේයන් වීරාවිලං එළිමහන් සිරා කාඳවුරා 

ම�ද්රවය සඳහා ඇ�බැහිවූවන් 2000කාට පාමණ  ප්රතිකාාරා හා පුන්යරු�ථාාපාන්යය 

කිරීරේේ මධයස්ථාාන්යයක් රේලංස සංවේධන්යය කිරීමට අවශය කාටයුතු සිදුකාරාමින් 

පාවතින්ය අතාරා, රේේ වන්ය විට නියමු වයාපාෘතියක් රේලංස රැඳවියන් 500ක් 

රැඳවීම සඳහා අවශය යටිතාලං පාහසුකාේ සංවේධන්යය කාරා අවසන්කාරා ඇතා. 

පුන්යරු�ථාාපාන්ය ක්රමරේේෙය විධිම� කිරීම සඳහා අන්තාරාාොයකා ඖෂධ පාාලංකා 

ජ්යාතිකා මණ්ඩලංය හා වෘ�තීය පුහුණු අධිකාාරිය වැනි ආයතාන්යවලං සිය සහය 

ලංබා රේෙනු ලංැරේ�.

3902 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය පාරිශ්රරේ� හා පුද්ගලංයින් තුලං සඟවා තාබා ගන්න්යා තාහන්යේ ඉරේලංක්රේ�ෝනිකා උපාාංග අ�අඩංගුවට ගැනීම 

කාඩින්යේ හා පාහසු කිරීම සඳහා�, රේසෝදිසි රේමරේහයුේ නිවැරාදිව හා කාාේයක්ෂමව තාාක්ෂණය භාවිතාරේයන් සිදු කිරීම සඳහා 

Non – linear Junction Detector හා Hand held Non -  linear Junction Detector බන්ධන්යාගාරා හදිසි ප්රතිචාරා උපාක්රමිකා 

බලංකාාය රේවතා ලංබා රේෙන්ය ලංදි. න්යගරාාශ්රිතා බන්ධන්යාගාරා තුළට විසිකාරාන්ය තාහන්යේ ද්රවය හා පුද්ගලංයින් නිරීක්ෂණය කිරීමට�, 

බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය තුළ සිදුකාරාන්ය නීති විරේරාෝධී ක්රියා දුරාස්ථාව සිට අධීක්ෂණය කිරීමට� අවශය Day & Night Camera 

සහිතා Quadcopter (Drone) SPEAT FORCE   රේවතා ලංබාදීම� එය භාවිතාය සඳහා නිලංධාරීන් පුහුණු කිරීම� සිදු කාරාන්ය ලංදි.

40 02 mßÉfþoh

ප්රගතිය හාා ඉදිරි දැැක්ම



2021'12'31 Èfkka wjika jQ jir i|yd jk iuia: uQ,H ld¾hidOkh

මූල� කාර්යසාාධන ේකාශය3'1

4103 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



මූල� තත්වය පිළිබඳ ේකාශය3'2

42 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



මුදැ� ේවාහැ පිළිබඳ ේකාශය3'3

4303 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



මූල� ේකාශ සාටහැන්3'4

44 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



4503 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



46 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



4703 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



48 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



4903 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



50 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



5103 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



52 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



5303 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



54 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



5503 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



56 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



5703 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



58 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



5903 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



60 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



6103 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



62 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



6303 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



64 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



6503 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



66 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



6703 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



68 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



6903 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



70 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



7103 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



72 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



7303 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



74 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



7503 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



76 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



7703 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



78 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



7903 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



80 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



8103 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



82 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



8303 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



84 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



8503 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



86 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



8703 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



88 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



8903 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



90 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



9103 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



92 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



9303 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



94 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



9503 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



96 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



9703 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



98 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



9903 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



100 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



ආදැායම් එකතු කිරීමෙම් කාර්ය සාාධනය 

මෙවන් කරන ලදැ ේතිපාදැන උපමෙයෝගී කර ගැැනීමෙම් කාර්ය සාාධනය 

මු.මෙර. 208 ේකාරව, මෙවනත් අමාත�ංශ/ මෙදැපාර්තමෙම්න්තු වල නිමෙයෝජිතමෙයකු මෙලසා මෙමම
මෙදැපාර්තමෙම්න්තුවට/ දිසා්ත්රික් මෙ�කම් කාර්යාලයට/ පළාත් සාභාවට ේදැානය කරන ලදැ ේතිපාදැන 

3'5

3'6

3'7

 
     �.   ,000 

ආදය� 
ෙ�තය 

ආදාය� ෙ�තෙ� 
�ස්තරය 

ආදාය� ඇස්තෙ���ව එක� කරන ලද ආදායම 

�� 
ඇස්තෙ���ව 

අවස� 
ඇස්තෙ���ව 

�මාණය 
(�.) 

අවසාන ආදාය� 
ඇස්තෙ���ෙ� 

% ෙලස 

 2001.04.00 
කා��ක හා 

කෘ�කා��ක 
අ��කාර� ��ම 

70,000,000 70,000,000 73,706,979 105% 

 

 

 

    �.   ,000 

��පාදන 
ව�ගය 

ෙව� කරන ලද ��පාදන 

තත� �යදම 

උපෙය�� කර� ලැ� 
��පාදන, අවස� කරන ලද 
අවසාන ��පාදන �මාණෙ� 

% ෙලස �� ��පාදනය අවසාන 
��පාදනය 

�නරාව�තන 7,953,000,000 7,953,000,000 6,544,158,600 82% 
      
�ා�ධන 493,500,000 638,500,000 507,280,297 79% 

 

 

 

      �.   ,000 
අ� 

අංකය 
 

��පාදනෙ� 
අර�ණ 

��පාදන 

තත� �යදම 

උපෙය�� 
කර ග�නා 

ලද ��පාදන, 
ලබා �� 
අවසාන 

��පාදන වල 
% ෙලස 

��පාදන ලද 
අමාත�ාංශය/ 
ෙදපා�තෙ���ව 

�� 
��පාදන  

අවසාන 
��පාදන 

1 228 �රක� ෙතාර�� 
ප�ධ�ය 30,000,000 30,000,000 20,380,627 68% 

2 418 
 
�රක� ෙතාර�� 
ප�ධ�ය 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 100% 

3 253 

��ාම වැ�� 
පා�ෙත��ත ම�� 
රජයට අයකර 
ගැ�ම  

2,873,138 2,873,138 2873,138 100% 

 

 

 

 

10103 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



 
 

      �.   ,000 

ව�ක� 
ෙ�තය ෙ�ත �ස්තරය 

2021.12.31 �නට 
භා�ඩ ස��ෂණ 

වා�තාව අ�ව 
ෙශ්ෂය 

2021.12.31 �නට 
�ල� ත��ව 
වා�තාව අ�ව 

ෙශ්ෂය 

ඉ��ෙ� � 
���කරණ
යට �ය�ත 

�ග�ය % 
ෙලස 
වා�තා 
��ම 

9151 ෙගාඩනැ�� හා ව�හය�  7,901,649,848 7,901,649,848 - - 

9152 ය�ෙ��පකරණ  1,329,578,442 1,329,578,442 - - 

9153 ඉඩ� 450,460,750 450,460,750 - - 

9154 අස්පෘශ� ව�ක�  9,019,846 9,019,846 - - 

9155 �ව �ද��මක ව�ක�  - - - - 

9160 ෙක�ෙගන යන වැඩ 121,650,051 121,650,051 - - 

9180 බ� ෙදන ලද ව�ක� - - - - 

 

 

 

 

මූල� මෙනොවන වත්කම් වාර්තා කිරීමෙම් කාර්ය සාාධනය 3'8

102 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



විගැණකාධිපතිවරයාමෙ� වාර්තාව**

** පාාේලිරේේන්තුවට ඉදිරිපා� කිරීරේේ දී, විගණකාාධිපාතිවරායා විසින් නිකු� කාරාන්ය ලංෙ අවසාන්ය විගණන්ය වාේතාාව 
පාරිරේලංොකාන්යය (SCAN) රේකාොට රේමහි අන්තාේගතා කාළ යුතුය.

3'9

10303 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



104 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



10503 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



106 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



10703 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



108 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



10903 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



110 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



11103 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



112 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



11303 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



114 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



11503 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය



116 03 mßÉfþoh

2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය
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2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය
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2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය
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2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය
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2021 දෙෙසැැම්බර් 31 දිදෙ�න් අවසැන් වූ වසැර සැඳහාා ව� සැමසැ්ථ මූල්යය කාාර්ය සැාධ�ය
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ආයතනමෙ� කාර්ය සාාධන දැර්ශක (ක්රියාකාරී සාැලැසා්ම මත පදැනම්ව)4'1
 
 

 
අනු 

අංකය 

 
විශශේෂිත දර්ශක 

අශේක්ෂෂිත නිමැවුශේ ප්රතිශතයක්ෂ (%) ශෙස 
තතය නිමැවුම 

100%- 90% 75%-89% 50%- 74% 

1 පල්ලල්කැලල් බන්ධනාගාරය ඉදිකිරිලේ  
ව්යාපෘතිලේ මුල්ය ප්රගතිය 96.91%   

2 යාපනය බන්ධනාගාරය ඉදිකිරිලේ ව්යාපෘතිලේ මුල්ය 
ප්රගතිය 100%   

3 බන්ධනාගාර ආයතන අළුත්ව්ැඩියාව් සඳහා ලව්න්ූ 
ප්රතිපාදන  උපලයෝජනය  82.1%  

4 බන්ධනාගාර ලදපාර්තලේන්ුව් සු ව්ාහන  
අළුත්ව්ැඩියාව් සඳහා ලව්න්ූ ප්රතිපාදන උපලයෝජනය   68.7% 

5 රැඳවි පුහුණුව් සඳහා ලව්න් කරන ල්ද  ප්රතිපාදන භාවිතය 
හා ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම   51.18%* 

6 
බන්ධනාගාර ආයතන ජාල්ගත කිරිලේ ව්යාපෘතිලේ  
ලභෞතික ප්රගතිය 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12104 mßÉfþoh

කාාර්ය සාාධන දර්ශකා

*රේගෝලීය රේකාොවිඩ් -19 වසංගතා තා�වය හමුරේේ නිේරේද්ශිතා රේසෞඛය මාේරේගෝපාරේද්ශ අනුගමන්යය කාරාමින් බන්ධන්යාගාරා නිලංධාරින්රේ� පුහුණු කාටයුතු හා රේන්වාසිකා 

  වෘ�තීය පුහුණු වැඩ සටහන් සැලංසුේ කාලං පාරිදි ක්රියා�මකා රේන්යොකාරාන්ය ලංදී.
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හැඳුනා ගැන්නා ලදැ අදැාළ තිරසාාර සාංවර්ධන අරමුණු 5'1
 

ඉලක්කය / අරමුණ ඉලක්ක 
ජයග්රහණ 

දර්ශක 
මේ දක්වා ජයග්රහණ ලබා ගැනීමේ ප්රගතිය 

0%-49% 50%-74% 75%- 100% 
 

16. තිරසාර 
සංවර්ධනය සඳහා 
සාමකාමී හා 
පරිපූර්ණ සමාජයක් 
ඇති කිරීමට, යුක්තිය 
සඳහා සැමට 
අවස්ථාව ලබා දීම 
සහ සෑම මට්ටමකම 
ඵලදායී වගකීම් සහිත 
පරිපූර්ණ ආයතන 
ගගාඩ නැගීම. 

 
16.2 සියලු 
ගදනාටම නීතිගේ 
සාධාරණත්වය ලබා 
ගැනීමට හැකිවීම 
සහ ජාතික හා 
අන්තර්ජාතික 
මට්ටමින් නීතිගේ 
ආධිපතය 
ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 
16.3.2 සමස්ථ 
සිරකරුවන් 
සංඛ්යාගවන්  
දඬුවම් නියම 
ගනාකල 
රැඳවියන් 
ප්රමාණය. 

  

81.10 % 

 
16.6 සියලුම මට්ටම් 
වලදී ඵලදායී 
වගවීගමන් යුක්ත 
සහ විනිවිද 
භාවගයන් යුත් 
ආයතන පිහිටුවීම. 

 
16.6.1 අයවැය 
මගින් අනුමත 
ප්රතිපාදන 
ප්රමාණගයන්   
රාජය වියදම් 
අංශයට දැක්ු 
දායකත්වය  

  

82.0 % 
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තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  ( SDG ) සපුරා ගැැනීමේේ කාාර්ය සාධනය



තිරසාර සාංවර්ධන ඉලක්ක සාපුරා ගැැනීමෙම් ජයග්රහැණ හැා අභිමෙයෝගැ සාැමෙකවින් විසා්තර කරන්න. 

ඉලක්ක 16.2 සාපුරා ගැැනීමෙම් අභිමෙයෝගැ

5'2

5'2'1

ෙඬුවේ නියම රේන්යොකාළ සිරාකාරුවන් යනු නීතිරේයන් වරාෙකාරුවන් බවට පා� රේන්යොවූ සැකාකාරුවන් පිරිසයි. ශ්රී ලංංකාා 

බන්ධන්යාගාරා සංඛයාරේල්ඛණ හා ෙ�තා -2021 ට අනුව 2021 වසරේේ වාේෂිකා සිරා හා සැකා ඇතුලං� වීේ 76,973 ක් වාේතාා 

වී ඇති අතාරා ඒ අතුරින් 14,547 ක් සිරාකාරුවන්ෙ 62,426 ක් සැකාකාරුවන්ෙ රේේ. එන්යේ සමස්ථා වාේෂිකා ඇතුලං�වීේ අතුරින් 

81.1%ක් සැකාකාරුවන්ය. ඒ අනුව 2020 වසරේේ 1:5 රේලංස පාැවති වාේෂිකා සිරා:සැකා අනුපාාතාය   2021  වේෂරේ�දී  1 : 4 

ක් රේලංස අඩු  වී ඇතා.

සිරාකාරුවන්  හා සැකාකාරුවන්  ගහන්යය අතාරා පාරාතාරාය විශාලං වීම මගින් අපාරාාධ යුක්ති ක්රමරේ� විශ්වාසනීය�වයට යේ 

බාධාවක් ඇති බව සමාජ්යයට නිරූපාන්යය රේේ. එබැවින් රේමම පාරාතාරාය අඩුකාරා ගැනීම සඳහා අවශය කාටයුතු රේේ සේබන්ධ 

මන්යාව අධයයන්යයකින් අොළ සියළුම පාාේශව වලං නිරාන්තාරා සහභාගී�වරේයන්   සිදු කාරාමින් පාවති.

එරේමන්ම, රේමම සැකාකාරු ගහන්යය පාාලංන්යය බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තු පාරිපාාලංන්යරේයන් බැහැරා වූ පාහතා කාරුණු මතාෙ 

පාෙන්යේව ඇතා. 

 1.     රේන්යොවිසදුණු  න්යඩු ප්රමාණය ඉහළ යාම හා දිගින් දිගට න්යඩු කාල් යෑම.

 2.     ඇතාැේ අවස්ථාාවන් වලං රාජ්යරේ� රාස පාරීක්ෂකා වාේතාා ප්රමාෙය. 

 3.     ඇපා තාැන්පා� කාරාගතා රේන්යොහැකි වීම.

 4.     ඇපා පාන්යතා නිසි රේලංස ක්රියා�මකා රේන්යොවීම.

රේමම රේෙපාාේතාරේේන්තුවට පාාලංන්යය කාළ රේන්යොහැකි කාරුණු  ප්රමාණයක් මතා රේමම ඉහළ යාම සිදුවීම ඉහතා තිරාසාරා  

සංවේධන්ය අරාමුණු සාක්ශා� කාරා ගැනීරේේ රේමම රේෙපාාේතාරේේන්තු ෙ�තා හා බැදී පාවතින්ය නිේන්යායකාරේ� අරේප්ක්ෂිතා 

ප්රගතිය අ�පා� කාරා ගතා රේන්යොහැකි වීමට රේහේතු වී ඇතා. අධිකාරාණ අමාතායාංශය තිරාසාරා සංවේධන්ය සභාව හා එක්ව ඉලංක්කා 

16 ට අොළ ජ්යයග්රහන්ය ෙේශකා අ�පා� කාරා ගැනීමට හැකි වන්ය රේසේ අභිරේයෝගයන් හඳුන්යාරේගන්ය ඊට අොළ කාටයුතු නියමිතා 

දිශාන්යතිය සඳහා රේයොමු කාරාවීමට කාමිටු පා� කාරා ඇති අතාරා ඒ සඳහා බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තු නිරේයෝජ්යන්යය විසින් 

16.3.2 ඉලංක්කා අ�පා� කාරා ගැනීමට අොළ සියළු රේතාොරාතුරු ,ක්රියාකාාරාකාේ හා වාේතාා ඉදිරිපා� කිරීමට කාටයුතු කාරා ඇතා.

එරේමන්ම බන්ධන්යාගාරා සැකාකාරුවන් පිරිස දිරේන්යන් දින්ය ඉහළ යාම බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුව හමුරේේ පාවතින්ය 

ප්රධාන්යතාම අභිරේයෝගයකි. 2021 වේෂයට අොළ ශ්රී ලංංකාා බන්ධන්යාගාරා සංඛයා රේල්ඛණ  අනුව 2021 රේෙසැේබේ මස 31 

දින්ය අළුයම විවෘතායට අනුව   සැකාකාරු ගහන්යය  11,017ක්  වන්ය අතාරා සිරාකාරු ගහන්යය 7,356 කි. සේමතා ප්රමිතීන්ට අනුව  

බන්ධන්යාගාරා තුළ  රැඳවීමට හැකියාව පාවතින්ය සමස්ථා රැඳවුම 12,895 ක් රේේ. පාවතින්ය අධිකා සැකාකාරු ගහන්යය හමුරේේ  

142.48% කා අධිකා තාෙබෙයක් සමස්ථායක් රේලංස බන්ධන්යාගාරා පාද්ධතිය තුළ අොළ දින්යට රේපාන්නුේ කාරායි.

රේබොරේහොමයක්  බන්ධන්යාගාරා ආයතාන්ය ඉපාැරාණි ඒවා වන්ය අතාරා න්යගරාබෙ අධිකාරාණ ආශ්රිතාව බන්ධන්යාගාරා ස්ථාාපාන්යය හා 

එම ආයතාන්ය පුළුල් කිරීමට ප්රමාණව� පාරිදි  ඉඩකාඩ භූමිරේ� රේන්යොමැතිවීම මතා රැඳවියන් රේවතා අවම ප්රමිතීන්ට අනුකූලංව 

රේන්වාසිකා පාහසුකාේ ලංබාදීම හා පාවතින්ය රැඳවි ගහන්යයට අනුරූපාව සනීපාාරාක්ෂකා පාහසුකාේ හා අරේන්යකු� රේසේවා සැපායීමෙ 

ෙැවැන්තා අභිරේයෝගයක්ව පාවතී. එරේමන්ම පාසුගිය කාාලංපාරිච්රේේෙය තුලං බන්ධන්යාගාරා පාරිපාාලංන්යය මුහුණදුන් රේකාොේඩ්-19 

වසංගතා තා�වය හා රේසෞඛය ආරාක්ෂිතා ක්රමරේේෙ යටරේ� බන්ධන්යාගාරා දෛෙනිකා කාටයුතු කාළමන්යාකාරාණයට ෙ රේමම 

රිමාණ්ඩ් රැඳවියන් ප්රමාණය විශාලං අභිරේයෝගයක් විය.

12305 mßÉfþoh

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  ( SDG ) සපුරා ගැැනීමේේ කාාර්ය සාධනය



රේමම ගැටළුව පුළුල් රේලංස කාතිකාාවට භාජ්යන්යය කාරා  හඳුන්යාග� ක්රියාමාේග  රේකාටි කාාලීන්ය, මධය කාාලීන්ය හා දිගුකාාලීන්ය 

රේලංස  අොලං සියළුම පාාේශවකාරුවන්රේ� සහභාගී�වරේයන් රේේ වන්ය විට ක්රියා�මකා රේවමින් පාවතී. ඒ සඳහා ෙැන්යටම� 

බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුව විසින් ක්රියාවට න්යංවා ඇති ක්රියාමාේග පාහතා පාරිදි රේේ.

 z දීේ� කාාලීන්යව රිමාණ්ඩ් බන්ධන්යාගාරාගතාව සිටින්ය සැකාකාරුවන් සේබන්ධ අධිකාරාණ කාටයුතු වලං පාවතින්ය 

ප්රමාෙයන් වලංක්වා ගැනීමට අොළ රේතාොරාතුරු නීතිපාති රේෙපාාේතාරේේන්තුව රේවතා රේයොමු කිරිමට කාටයුතු 

කිරිම.

 z රාස පාරීක්ෂකා වාේතාා ප්රමාෙය නිසා දීේ� කාාලංයක් රිමාණ්ඩ් බන්ධන්යාගාරාගතාව සිටින්ය රේන්වාසිකායින්රේ� 

න්යඩු අංකා  සහිතා රේල්ඛණ රාජ්යරේ� රාස පාරීක්ෂකා රේෙපාාේතාරේේන්තුව රේවතා ඉදිරිපා� කාරා එම වාේතාා  කාඩින්යේ 

කාරා ලංබා රේෙන්ය රේලංසට ඉල්ලුේ කාරා ඇති අතාරා ඒ අනුව එම රේෙපාාේතාරේේන්තුව විසින් කාටයුතු කාරා ඇතා.

 z දින්ය නියම රේන්යොවූ න්යඩු සඳහා දින්ය ලංබා ගැනිමට රේහෝ ඉදිරි ක්රියාමාේග ගැනිම සඳහා අොලං වාේතාා නියමිතා 

අධිකාරාණ රේවතා ඉදිරිපා� කිරීමට කාටයුතු කිරිම.

 z ඇපා තාැන්පා� කාරා ගතා රේන්යොහැකිව සිටින්ය රේන්වාසිකායින් පිළිබෙ වාේතාා අධිකාරාණ අමාතායාංශය හා 

අධිකාරාණ රේසේවා රේකාොමිෂන් සභාව රේවතා ලංබා දීම.

 z ඇපා රේකාොන්රේද්සි සැපිරිය රේන්යොහැකි රිමාණ්ඩ් රැඳවියන් සඳහා විකාල්පා ඇපා රේකාොන්රේද්සි පාැන්යවීමට ගරු 

මරේහේස්ත්රා�වරුන් රේවතා රේයෝජ්යන්යා කිරීම.

 z රිමාණ්ඩ් බන්ධන්යාගාරා ගතා රේන්යොරේකාොට ඇපා ලංබා දිය හැකි රේචෝෙන්යා  හා පුන්යරු�ථාාපාන්යයට රේයොමු  කාලං 

හැකි රේචෝෙන්යා (උො - රාථාවාහන්ය වැරාදි , ම�ද්රවය සුළු ප්රමාණයක් භාවිතායට තාබා ගැනීම වැනි) සේබන්ධව 

අවශය කාටයුතු කාරාන්ය රේලංසට රේපාොලිස්පාතිතුමා ෙැනුව� කිරීම.

 z ත්රස්තාවාෙය වැලංැක්වීරේේ පාන්යතා යටරේ� දීේ�කාාලීන්යව රිමාණ්ඩ් බන්ධන්යාගාරාගතාව  රාඳවා සිටින්ය රැඳවියන් 

සේබන්ධ රේතාොරාතුරු අතිගරු ජ්යන්යාධිපාතිතුමන් විසින් පා� කාරාන්ය ලංෙ ත්රස්තාවාෙය වැලංැක්වීරේේ පාන්යතා 

සංරේශෝධන්යයට පා� කාලං කාමිටුව රේවතා ලංබා දීම හා එමගින් න්යඩු කාටයුතු කාඩින්යේ  කිරීමට කාටයුතු කිරිම, 

රේචෝෙන්යා රාහිතා අයට රේචෝෙන්යා ඉදිරිපා� කිරිමට කාටයුතු කිරීම රේහෝ ඇපා මතා රේහෝ නිෙහස් කිරීමට කාටයුතු 

කිරීම. 

 z විෂ වේග, අබිං සහ අන්තාරාායොයකාරා ඖෂධ වේග පිළිබඳ ආඥාා පාන්යරේ� 54 වගන්තිය යටරේ� රිමාණ්ඩ් 

බන්ධන්යාගාරාගතාව සිටින්ය ම�ද්රවය වැරාදි සේබන්ධ රේන්වාසිකායින්රේගන්  78 වගන්තිය යටරේ�  රේචෝෙන්යා පාත්ර 

සංරේශෝධන්යයට� ඒ යටරේ� අධිකාරාණ ක්රියාමාේග ගැනිමට පාවතින්ය  හැකියාව රේසොයා බැලීම සඳහා� අවශය 

වන්ය වාේතාා අධිකාරාණ අමාතායාංශය, අධිකාරාණ රේසේවා රේකාොමිෂන් සභාව හා රේපාොලිස් රේෙපාාේතාරේේන්තුව  

රේවතා ඉදිරිපා� කාරා ඇතා.

 z ම�ද්රවය භාවිතාය සේබන්ධ රේන්වාසිකායින් රිමාණ්ඩ් බන්ධන්යාගාරා ගතා රේන්යොරේකාොට ප්රථිකාාරා හා 

පුන්යරු�ථාාපාන්යයට අවශය පුන්යරු�ථාාපාන්ය මධයස්ථාාන්යයක් වීරාවිලං ස්ථාාපාන්යයට� ඊට අොලං දෛන්යතිකා 

ප්රතිපාාෙන්ය සලංසා ගැනීමට� අවශය මූලිකා කාටයුතු සිදු කිරිම. 2021 වසරේේ රේන්වාසිකායින් 350 කින් රේමම 

මධයස්ථාාන්යය ආරාේභ කාරාන්ය ලංදී. එරේමන්ම අම දිවි රිද්ම වැඩ සටහන්ය යටරේ� බන්ධන්යාගාරා කාඳවුරු 07කා 

ම�ද්රවයට ඇ�බැහිවූවන් පුන්යරු�ථාාපාන්යයට අවශය කාටයුතු සිදු කාරාන්ය ලංදී. එමගින් ම�ද්රවය සේබන්ධව 

රිමාණ්ඩ් බන්ධන්යාගාරාගතා රේන්වාසිකායින් ප්රමාණය අඩු කිරීමට� ඵලංොයී පුන්යරු�ථාාපාන්යයක් ලංබා දීමට� 

අරේප්ක්ෂිතාය.
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තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  ( SDG ) සපුරා ගැැනීමේේ කාාර්ය සාධනය



බන්ධන්යාගාරා රේෙපාාේතාරේේන්තුව සඳහා 2021 වේෂය රේවනුරේවන්  අයවැය මගින් මි.8,591.5කා ප්රතිපාාෙන්ය  (පුන්යරාාවේතාන්ය 

වියෙේ සෙහා මි.7,953.00 ක් හා ප්රා�ධන්ය වියෙේ සඳහා මි.638.5 රේලංස) රේවන් වූ අතාරා වේෂරේ� සමස්ථා වියෙම මි.7,051.43 

ෙරාා ඇතා. (පුන්යරාාවේතාන්ය වියෙේ සෙහා මි.6,544.15 ක් හා ප්රා�ධන්ය වියෙේ සඳහා මි.507.28 රේලංස) ඒ අනුව බන්ධන්යාගාරා 

රේෙපාාේතාරේේන්තුව හා ඒ යටරේ� පාවතින්ය ආයතාන්ය විසින් අනුමතා ප්රතිපාාෙන්ය ප්රමාණරේයන් 82.01% උපාරේයෝජ්යන්යයට කාටයුතු 

කාරාන්ය ලංෙ අතාරා පාැවති රේකාොවිඩ් -19 වසංගතා තා�වය, ප්රරේද්ශ හුෙකාලංා කිරීේ, පාන්යවන්ය ලංෙ රේසෞඛය මාේරේගෝපාරේද්ශ හා 

රේවළඳරේපාොළ ඇතාැේ භාණ්ඩ හිඟවීම යන්ය රේහේතූන් නිසා ඇතාැේ ක්රියාකාාරාකාේ සැලංසුේ කාලං අයුරින් අවසන් කිරිමට 

රේන්යොහැකිව ඇතා.

ඉලක්ක 16.6 ඉලක්ක සාපුරා ගැැනීමෙම් ජයග්රහැණ හැා අභිමෙයෝගැ 5'2'2
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තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  ( SDG ) සපුරා ගැැනීමේේ කාාර්ය සාධනය



මෙසා�වක සාංඛ්යා�ා කළමනාකරණය 

ආයතනමෙ� කාර්ය සාාධනය උමෙදැසාා මානව සාම්පත් හිඟය මෙහැෝ අතිරික්තය බලපෑමක් මෙනොමැත.

මානව සාම්පත් සාංවර්ධනය

6'1

6'2

6'3

udkj iïm;a me;slv

 

 අනුමත සසේවක සංඛ්යාව පවතින සසේවක සංඛ්යාව ඇබෑර්තු / (අතිරික්ත)** 

සයයෂේඨ 142 58 84

තෘතීයික 148 113 35

ද්විතියික 7163 5822 1341

ප්රාථමික 419 308 111

වැඩසටහසේ 
නම 

පුහුණු 
කරන ලද 
සසේවක 
සංඛ්යාව 

වැඩසටහසේ 
කාල සීමාව 

සමසේථ ආසයෝයනය (රු.) වැඩසටහසේ 
සේවභාවය (සද්වශීය/ 

ිසද්වශීය) 

නිමැවුම/ ලබාගත් 

දැනුම 
සද්වශීය ිසද්වශීය

** 

01 අවුරුදු 01 127,500.00 - සද්වශීය 
සැලසුම් කාර්තයේ 
සම්බේධ දැනුම 
වර්තධනය කර ගැනීම 

උසසේීම් ලද 43 
සැරයේ පුහුණු 
පාඨමාලාව  

67 දින 14 141,433.00 - සද්වශීය 
රැකියාවට අදාල ිෂය 
කරුණු ආවරණය 
කිරීම 

උසසේීම් ලද 43 - 
B සැරයේ පුහුණු 
පාඨමාලාව 

49 දින 14 137,247.00 - සද්වශීය 
රැකියාවට අදාල ිෂය 
කරුණු ආවරණය 
කිරීම 

බුද්වධි සතාරුරු 
සම්බේධ පුහුණු 
පාඨමාලාව  

90 - 500,123.63 - සද්වශීය ිෂය සම්බේධසයේ 
දැනුවත්ීම 

උසසේීම් ලද 
නියාමක පුහුණු 
පාඨමාලාව 

27 දින 07 4,310.00 - සද්වශීය ිෂය කරුණු 
ආවරණය කිරීම 

යාතයේතර 
සබඳතා පශේචාත් 
උපාධි ඩිපසලෝමා 
පාඨමාලාව 

01 අවුරුදු 01 75,000.00 - සද්වශීය 
ිෂය සම්බේධ සයේ 
දැනුම වර්තධනය කර 
ගැනීම 

Master of 
Business/Financ
e (Bmus) උපාධි 
පාඨමාලාව සඳහා 
ඇුලත්ීම 

01 අවුරුදු 01 302,000.00 - සද්වශීය 
මූලය කරණය පිළිබඳ 
දැනුම වර්තධනය කර 
ගැනීම 

m%dfoaYSh

සංවර්තධනය හා 
සැලසුම් පිළිබඳ 
ශාසේරසේදී 
උපාධිය  
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වැඩසටහනේ 
නම 

පුහුණු 
කරන ලද 
නසේවක 
සංඛ්යාව 

වැඩසටහනේ 
කාල සීමාව 

සමසේථ ආනයෝජනය (රු.) වැඩසටහනේ 
සේවභාවය (නේශීය/ 

විනේශීය) 
නිමැවුම/ ලබාගත් 

දැනුම නේශීය විනේශීය
** 

ආධුනික II නෙළ 
නේලර් 
/පුනරුත්ථාෙන 
නිලධාර 
ආරම්භක  පුහුණු 
ොඨමාලාව 

84 මාස 04 846,344.44 - නේශීය 
දැනුනමේ සේනේධ 
නිලධාරීේ බිහිකිරීම 
හා විෂය දැනුම ලබාදීම 

102 වන ආධුනික 
නියාමක  පුහුණු 
ොඨමාලාව 

194 මාස 05 658,912.16 - නේශීය 
දැනුනමේ සේනේධ 
නිලධාරීේ බිහිකිරීම 
හා විෂය දැනුම ලබාදීම 

නජයෂේඨතාවය 
මත උසසේීම් ලද  
II නෙළ නේලර් 
පුහුණු ොඨමාලාව 

29 දින 21 170,013.48 - නේශීය 
දැනුනමේ සේනේධ 
නිලධාරීේ බිහිකිරීම 
හා විෂය දැනුම ලබාදීම 

මානව හිමිකම් 
පිළිබඳ 
සහතිකෙත්ර 
ොඨමාලාව  

07 මාස 06 40,000.00 - නේශීය විෂය කරුණු 
ආවරණය කිරීම 

මුද්රිත ලිපිනගානු 
2000ක් සහ 
ඇඟයීම් ෙත්රිකා 
25000ක් මුද්රණය 
කිරීම 

- - 59,130.00 - නේශීය 

වැඩමුළු හා 
ොඨමාලාවේ සඳහා 
සහභාගී වන පුහුණු 
නිලධරීේනේ 
ප්රනයෝජනය සඳහා  

සහාය සරඹ 
උෙනේශ 
නිළධාරීේ 
නතෝරා ගැනීනම් 
සම්මුඛ් 
ෙරීක්ෂණය 

- - 6,110.00 - නේශීය 

සම්මුඛ් ෙරීක්ෂණ 
මණ්ඩලය සඳහා 
සංග්රාහ කටයුතු සිදු 
කිරීමට. 

එකතුව 3,068,123.71 -   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ආයතනමෙ� කාර්ය සාාධනය උමෙදැසාා පුහුණු වැඩසාටහැන් දැක්වන දැායකත්වය 6'4

නිලංධාරීන් හට පුහුණුව ලංබා දීම තුලින් ඔවුන්රේ� ෙැනුම වේධන්යය රේේ. එමගින් රාාජ්යකාාරි කාටයුතු සිදු කිරීරේේ දී කාාේයක්ෂම 

රේසේවාවක් ලංබා ගැනීමට හැකිවනු ඇතා. එම රේහේතුරේවන් ආයතාන්යරේ� කාාේය සාධන්යය වැඩිවීමට පුහුණුව ොයකා රේේ.

** පාැවති රේගෝලීය රේකාොවිඩ් - 19 වසන්ගතා තා�වය රේහේතුරේවන් විරේද්ශීය පුහුණුවීේ ක්රියා�මකා කිරීමට රේන්යොහැකි විය.

12706 mßÉfþoh

මාානව සම්පත් පැතිකඩ



wkql+,;d jd¾;dj07- පරිච්ඡේදය 

අනුකූලතා වාර්තාව 
 

අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 

අනුකූලතා 
තත්වය  

(අනුකූල ඡේ / 
අනුකූල ඡ ාඡේ) 

අනුකූල ඡ ාඡේ  ම්, 
 ඒ සඳහා ඡකටි පැහැදිලි 

කිරීම. 

අනුකූල ඡ ාවීම 
අ ාගතඡේදී 
වලක්වා ගැනීමට 
ඡයෝජ ා කර  
නිරවදය තීරණ 
�යාමාර්ග. 

1 පහත සඳහන් මූලය ප්රකාශ් / ගිණුම් නියමිත දි ට ඉදිරිපත් ඡකාට තිඡේ 
1.1 වාර්ෂික මූල්ය ප්රකාශ අනුකූල්වේ   

1.2 රාජ්ය නිල්ධාරීන්වේ අත්තිකාරම් ගිණුම අනුකූල්වේ   

1.3 
වයපාර හා නිෂප්ාදන අත්තිකාරම් ගිණුම්  
(වාණිජ් අත්තිකාරම් ගිණුම්) අනුකූල්වේ 

  

1.4 ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම් අනුකූල් වනාවේ 

ගිණුම් වනාපැවතීම 

 

1.5 විවශ්ෂ අත්තිකාරම් ගිණුම් අනුකූල් වනාවේ  

1.6 වවනත්ත අනුකූල් වනාවේ  

2 ඡපාත්පත් හා ඡේඛ   ඩත්තු කිරීම (මු.ඡර.445)    

2.1 
රාජ්ය පරිපාල්න චක්රවේක267/2018 අනුව 
ස්ථාවර වත්තකම් වේඛනය 
යාවත්තකාලීනකර පවත්තවාවගන යාම 

අනුකූල් වනාවේ 

සිගාස් වැඩ සටහන තුළ 
ස්ථාවර වත්තකම් 
වමාඩියුල්යක් සකසා ඇි 
බැවින්, රාජ්ය ගිණුම් 
මාර්ෂවගෝපවේශ 
අංක:2021/03 මඟින් 
ස්ථාවර වත්තකම් වේඛනය 
තවදුරටත්ත පවත්තවාවගන 
යාම අනිවාර්ෂය වනාවේ. 

 

2.2 
පුේගල් පඩිනඩි වේඛන/ පුේගල් පඩිනඩි 
කාඩ්පත්ත යාවත්තකාලීනකර පවත්තවාවගන 
යාම 

අනුකූල්වේ 
  

2.3 
විගණන විමසුම් වේඛනය 
යාවත්තකාලීනකර පවත්තවාවගන යාම අනුකූල්වේ 

  

2.4 
අභ්යන්තර විගණන වාර්ෂතා වේඛනය 
යාවත්තකාලීන කර පවත්තවාවගන යාම අනුකූල්වේ 

  

2.5 
සියළුම මාසික ගිණුම් සාරාංශ  (CIGAS) 
පිළිවයල්කර නියමිත දිනට මහා 
භ්ාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත්ත කිරීම 

අනුකූල්වේ 
  

2.6 
වචක්පත්ත හා මුදේ ඇණවුම් වේඛනය 
යාවත්තකාලීනකර පවත්තවාවගන යාම අනුකූල්වේ 

  

2.7 
ඉන්වවන්ි වේඛනය යාවත්තකාලීනකර 
පවත්තවාවගන යාම අනුකූල්වේ 

  

2.8 
වතාග වේඛනය යාවත්තකාලීනකර 
පවත්තවාවගන යාම අනුකූල්වේ 

  

2.9 
 

හානි පාඩු වේඛනය යාවත්තකාලීනකර 
පවත්තවාවගන යාම අනුකූල් වනාවේ 

නියමිත ආකෘි ප්රකාරව 
හා යාවත්තකාලීනව 
පවත්තවාවගන වනාිබීම 

විධිමත්ත ආකෘියක් 
යටවත්ත හානි පාඩු 
වේඛනයක් සකස් 
කිරීමට අවශය 
කටයුතු ඉටු කරමින් 
පවතී. 

128 07 mßÉfþoh

අනුකූලතාා වාාර්තාාවා



අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 

අනුකූලතා 
තත්වය 

(අනුකූල වේ / 
අනුකූල ව ාවේ) 

අනුකූල ව ාවේ  ම්, 
ඒ සඳහා වකටි පැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූල ව ාවීම 
අ ාගතවේදී 
වලක්වා ගැනීමට 
වයෝජ ා කර  
නිරවදය තීරණ 
�යාමාර්ග 

2.10 
බැරකම් ලේඛනය යාවත්කාලීනකර 
පවත්වාලෙන යාම අනුකූලලේ 

  

2.11 
උප පත්රිකා ලපාත් ලේඛනය (GA – N20) 
යාවත්කාලීනකර පවත්වාලෙන යාම අනුකූලලේ 

  

3 මූලය පාල ය සඳහා කාර්යන් අභිනිවයෝජ ය කිරීම (මු.වර. 135) 

3.1 
මූලය බලතල ආයතනය තුළ බලතල 
පවරාදී තිබීම අනුකූලලේ 

  

3.2 
මූලය බලතල පවරාදීම පිළිබඳ ආයතනය 
තුළ දැනුවත් කර තිබීම අනුකූලලේ 

  

3.3 
සෑම ෙනුලදනුවක්ම නිලධාරීන් ලදලදලනකු 
ල ෝ ඊට වැඩි සංඛයාවක්  ර ා අනුමත 
වන පරිදි බලතල පවරාදී තිබීම 

අනුකූලලේ 
  

3.4 

2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 දරණ 
රාජ්ය ගිණුම් චක්රලේඛය අනුව, රජ්ලේ 
පඩිපත් මෘදුකාංෙ පැලක්ජ්ය භාවිතා කිරීලම් 
දී ෙණකාධිකාරිවරයන්ලේ පාලනයට 
යටත්ව කටයුතු කිරීම 

අනුකූලලේ 

  

4 වාර්ික සැලසුම් සකස් කිරීම 

4.1 වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම අනුකූලලේ   

4.2 වාර්ෂික ප්රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කිරීම අනුකූලලේ   

4.3 
වාර්ෂික අභයන්තර විෙණන සැලැස්ම 
සකස් කිරීම අනුකූලලේ 

  

4.4 
වාර්ෂික ඇස්තලම්න්තුව සකස ්ලකාට 
ජ්ාතික අයවැය  ලදපාර්ෂතලම්න්තුවට 
(NBD) නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූලලේ 
  

4.5 
වාර්ෂික මුදේ ප්රවා  ප්රකාශය නියමිත දිනට 
භාණ්ඩාොර ලමල යුම් 
ලදපාර්ෂතලම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම. 

අනුකූලලේ 
  

5 විගණ  විමසුම් 

5.1 
විෙණකාධිපතිවරයා විසින් නියම ලකාට 
ඇති දිනට, සියළුම විෙණන විමසුම් වලට 
පිළිතුරු ලබා දී තිබීම 

අනුකූල ලනාලේ 

දිවයින පුරා විසිරී ඇති 
බන්ධනාොර වලින් 
පිළිතුරු කැඳවා පිළිතුරු 
ලබා දිය යුතු බැවින් 
ඇතැම් විෙණන විමසුම් 
සඳ ා නියමිත දිනට 
පිළිතුරු සැපයීමට 
ලනා ැකිවීම 

විෙණනය විසින් 
දන්වන දිනට 
විෙණන විමසුම් 
සඳ ා පිළිතුරු 
සැපයීමට කටයුතු 
කිරීම 

6 අභ්යන්තර විගණ ය 

6.1 

මු.ලර. 134(2) DMA/1-2019 අනුව, වසර 
ආරම්භලේ දී විෙණකාධිපතිවරයා සමඟ 
සාකච්ඡා කිරීලමන් අනතුරුව, අභයන්තර 
විෙණන සැලැස්ම සකස් කිරීම 

අනුකූලලේ 
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අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 

අනුකූලතා 
තත්වය 

(අනුකූල වේ / 
අනුකූල ව ාවේ) 

අනුකූල ව ාවේ  ම්, 
ඒ සඳහා වකටි පැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූල ව ාවීම 
අ ාගතවේදී 
වලක්වා ගැනීමට 
වයෝජ ා කර  
නිරවදය තීරණ 
�යාමාර්ග 

6.2 
සෑම අභ්යන්තර විගණන වාර්තාවකටම 
මාසයක කාලයක් තුළ දී පිළිතුරු සපයා 
තිබීම 

අනුකූල නනානේ 
බන්ධනාගාර ආයතන 
04ක් ප්රමාදවී පිළිතුරු 
සපයා නනාමැත 

පවත්නා වසංගත 
තත්ත්වය නිසා 
පිළිතුරු සැපයීමට 
ප්රමාදවූ බැවින් 
ඉදිරිනේදී යලි සිදුවීම 
වැලැක්වීමට උපනදස් 
ලබාදීම 

6.3 

2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන 
පනනත් 40(4) උප වගන්තිය ප්රකාරව, 
සියලුම අභ්යන්තර විගණන වාර්තා වල 
පිටපත් කළමනාකරණ විගණන 
නදපාර්තනේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූලනේ 

  

6.4 
මුදල් නරගුලාසි 134(3) ප්රකාරව, සියලුම 
අභ්යන්තර විගණන වාර්තා වල පිටපත් 
විගණකාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූලනේ 
  

7 විගණ  හා කළම ාකරණ කමිටු 

7.1 

DMAචක්රනල්ඛ 1-2019 අනුව, අවම 
වශනයන් විගණන හා කළමනාකරණ 
කමිටු 04 ක් වත් අදාළ වර්ෂය තුළ 
පවත්වානගන තිබීම 

අනුකූල නනානේ 

පවත්නා වසංගත තත්වය 
යටනත් පැවැත්වීමට 
හැකිවූනේ රැස්වීේ වාර 
03ක් පමණි 

2022 වර්ෂනේ දී 
රැස්වීේ වාර 04ක් 
පැවැත්වීමට සැලසුේ 
කර ඇත. 

8 වත්කම් කළම ාකරණය 
 

8.1 
 
අංක 01/2017 දරණ වත්කේ 
කළමනාකරණ චක්රනල්ඛනේ 07 වන 
පරිච්නේදය අනුව, වත්කේ මිල දී ගැනීේ හා 
අපහරණය කිරීේ පිළිබඳ නතාරතුරු 
නකාේ්නරෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය නවත 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 
 

 
අනුකූල නනානේ 

 
21.12.31 දිනට ඉඩේ, 
නගාඩනැගිලි හා ඉදිකිරීේ 
සහ වාහන 
සේබන්ධනයන් වූ සියළු 
යාවත්කාලීන කිරීේ සිදු 
කර ඇති අතර 
යන්නරෝපකරණ හා 
පිරියත සහ කාර්යාල 
උපකරණ හා 
ගෘහභ්ාණ්ඩවලට අදාල 
යාවත්කාලීන කිරීේ සිදු 
කරමින් පවතී. 
බන්ධනාගාර උප ආයතන 
28ක නමම යාවත්කාලීන 
කිරීේ කටයුතු අවසන් කර 
ඇති අතර අනන්කුත් 
ආයතනයන්ි ද 
යාවත්කාලීන කිරීේ 
අවසන් කිරීමට නේ වන 
විට කටයුතු කරමින් 
පවතී. නකානරෝනා 
වසංගත තත්වය මත  

 
යන්නරෝපකරණ හා 
පිරියත සහ කාර්යාල 
උපකරණ හා 
ගෘහභ්ාණ්ඩවලට 
අදාල යාවත්කාලීන 
කිරීමට පවතින ඉතිරි 
උප ආයතන 02 ි 
කටයුතුද කඩිනමින් 
අවසන් කිරීමට 
කටයුතු සැලසුේ කර 
ඇත. 
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අනුකූලතාා වාාර්තාාවා



අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 

අනුකූලතා 
තත්වය 

(අනුකූල වේ / 
අනුකූල ව ාවේ) 

අනුකූල ව ාවේ  ම්, 
ඒ සඳහා වකටි පැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූල ව ාවීම 
අ ාගතවේදී 
වලක්වා ගැනීමට 
වයෝජ ා කර  
නිරවදය තීරණ 
�යාමාර්ග 

 

 

 

නිලධාරීන් බන්ධනාගාර 
උප ආයතන වෙත වයාමු 
කිරීමට වනාහැකිවීම මත 
වමම කටයුතුෙල යම් 
ප්රමාදයක් සිදුවී ඇත. 

 

8.2 

ඉහත සඳහන් චක්රවේඛවේ 13 ෙන 
පරිච්වේදය ප්රකාරෙ, එම චක්රවේඛවේ විධි 
විධාන ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ීකරණය 
සඳහා සුදුසු සම්බන්ධතා නිලධාරිවයකු පත් 
කර එම නිලධාරියා පිළිබඳ වතාරතුරු 
වකාම්්වරෝලර් ජනරාේ කාර්යාලයට 
ොර්තාකර තිබීම 

අනුකූලවේ 

  

8.3 

රාජය මුදේ චක්රවේඛඅංක 05/2016 අනුෙ, 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පෙත්ො අදාළ ොර්තා 
නියමිත දිනට විගණකාධිපතිෙරයා වෙත 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල වනාවේ 

වකාවරෝනා ෙසංගත 
තත්ෙය මත භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ කටයුතු ොර්තා 
ඉදිරිපත් කිරීම නිර්වේශ 
ඉදිරිපත් කිරීම හා 
අපහරණ කටයුතු සිදු 
කිරීම යන කාර්යයන් 
නියමිත කාල සීමාෙන් 
තුල ඉටු කිරීමට 
වනාහැකිවී ඇත.  

ඉදිරි ෙර්ෂවේ දී 
නියමිත පරිදි භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ කටයුතු 
ොර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 
නිර්වේශ ක්රියාත්මක 
කිරීම හා අපහරණ 
කටයුතු සිදු කිරීම 
යන කාර්යන් නියමිත 
කාල සීමාෙන් තුල 
ඉටු කිරීමට වම් ෙන 
විට කටයුතු කරමින් 
පෙතී.  

8.4 

ොර්ික භාණ්ඩ සමීක්ෂණවයන් 
අනාෙරණය වූ අතිරික්ත, ඌණතා හා 
වෙනත් නිර්වේශ චක්රවේඛවේ සඳහන් 
කාලය තුළ සිදුවකාට තිබීම 

අනුකූල වනාවේ 

8.5 
ගර්ිත භාණ්ඩ අපහරණය කිරීම මු.වර. 
772 අනුෙ සිදු කිරීම අනුකූල වනාවේ 

9 වාහ  කළම ාකරණය 

9.1 

සංචිත ොහන සඳහා දදනික ධාෙන 
සටහන් හා මාසික සාරාංශ ොර්තා සකස් 
වකාට නියමිත දිනට විගණකාධිපති වෙත 
ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූලවේ 

  

 
9.2 

 
ොහන ගර්ිත වී මාස 06 කට ෙඩා අඩු 
කාලයක දී අපහරණය කර තිබීම 

 
අනුකූල වනාවේ 

 
*වකාවරෝනා ෙසංගත 
තත්ත්ෙය මත නිලධාරීන් 
බන්ධනාගාර උප ආයතන 
වෙත වයාමු කිරීමට 
වනාහැකිවීම 
*ෙත්කම් කළමනාකරණ 
කටයුතු සඳහා විධිමත් 
පරිදි ෙත්කම් 
කළමනාකරණ 
ඒකකයක් වනාපැෙතීම 
යන වහ්තු මත ගර්ිත 
ොහන අපහරණ 
ක්රියාෙලිවේ දී සිදුෙන 
තක්වස්රු කිරීම්, 
පෙරාදීම්, වෙන්වේසි  

 
විධිමත් පරිදි ෙත්කම් 
කළමනාකරණ 
ඒකකයක් ස්ථාපිත 
කරන ලද අතර 
ගර්ිත ොහන 
අපහරණය කිරීම 
සඳහා පත් කර ඇති 
කමිටුෙ මඟින් වම් 
ෙන විට අපහරණය 
කළ යුතු ොහන 
හදුනාවගන ඇති 
අතර තෙදුරටත් එය 
තහවුරු කර ගැනීම 
සඳහා එම හදුනාගත් 
ොහන ෙලට අදාළ 
නඩත්තු ලිපිවගානු  
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අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 

අනුකූලතා 
තත්වය 

(අනුකූල වේ / 
අනුකූල ව ාවේ) 

අනුකූල ව ාවේ  ම්, 
ඒ සඳහා වකටි පැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූල ව ාවීම 
අ ාගතවේදී 
වලක්වා ගැනීමට 
වයෝජ ා කර  
නිරවදය තීරණ 
�යාමාර්ග 

 

 

 

කටයුතු ඉටුකිරීමේ දී 
නියමිත කාලය තුල සිදු 
කිරීමට ම ාහැකිවී ඇත. 

මේ ව  විට මවන් 
කර හඳු ාමෙ  
පරික්ෂාකරමින් 
පවති  අතර ඒ අනුව 
ඉදිරිමේදී අපහරණය 
කළ යුතු වාහ  
තහවුරු කර 
ෙැනීමමන් පසු 
2022.03.31 දි  ව  
විට මටන්ඩර් මඟින් 
වාහ  අපහරණය 
කර අවසන් කිරීමට 
අවශ්ය කටයුතු 
සැලසුේ කර ඇත. 

9.3 
වාහ  මලාග් මපාත් පවත්වා ෙනිමින් ඒවා 
යාවත්කාලී  කර පවත්වා මෙ  යාම අනුකූලමේ 

  

9.4 
සෑම වාහ  අ තුරක් සේබන්ධමයන්ම 
මු.මර. 103,104,109, හා 110 ප්රකාරව 
කටයුතු කිරීම 

අනුකූලමේ 
  

9.5 

2016.12.29 දි ැති අංක 2016/30 දරණ 
රාජ්ය පරිපාල  චක්රමේඛමේ 3.1 මේදමේ 
සඳහන් විධි විධා  ප්රකාරව, වාහ  වල 
ඉන්ධ  දහ ය වීම  ැවත පරීක්ෂා කිරීම 

අනුකූලමේ 

 

 

9.6 
කේබදු කාල සීමාමවන් අ තුරුව, බදු 
වාහ  මලාග් මපාත් වල සේූර්ණ අයිතිය 
පවරා මෙ  තිබීම. 

අනුකූලමේ 
  

10 බැංකු ගිණුම් කළම ාකරණය 

10.1 
නියමිත දි ට බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ් 
පිළිමයළ කර සහතික කර ඒවා විෙණ ය 
සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූලමේ 
  

10.2 
සමාමලෝචිත වර්ෂමේ දී මහෝ ඊට මපර වර්ෂ 
වල සිට ඉදිරියට රැමෙ  ආ අක්රිය බැංකු 
ගිණුේ නිරවුේ කර තිබීම 

අනුකූලමේ 
  

10.3 

බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ් වලින් අ ාවරණය වූ 
හා ෙැලපුේ කළ යුතුව තිබූ මශ්ේෂ 
සේබන්ධමයන් මුදේ මරගුලාසි ප්රකාරව 
කටයුතු මකාට එම මශ්ේෂ මාසයක කාලයක් 
ඇතුළත නිරවුේ කර තිබීම 

අනුකූල  ම ාමේ 

බැංකුව මවතින් නිරවුේ 
කර ෙත යුතු මශ්ේෂ ඇතැේ 
අවසේථාවලදී පවති  
බැවින් මාසයක් තුල 
නිරවුේ කර ෙත 
ම ාහැකි මශ්ේෂ පැවතීම 

ෙැලපුේ කළ යුතු 
මශ්ේෂ මාසයක 
කාලයක් ඇතුලත 
නිරවුේ කර ෙැනීම 
සඳහා අවශ්ය 
ක්රියාමාර්ෙ ෙැනීම. 

11 ප්රතිපාද  උපවයෝජ ය 

11.1 
සලසා තිබූ ප්රතිපාද  ඒවාමේ සීමාව 
ඉක්මවා ම ාය  පරිදි වියදේ දැරීම අනුකූලමේ 
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අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 

අනුකූලතා 
තත්වය 

(අනුකූල වේ / 
අනුකූල ව ාවේ) 

අනුකූල ව ාවේ  ම්, 
ඒ සඳහා වකටි පැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූල ව ාවීම 
අ ාගතවේදී 
වලක්වා ගැනීමට 
වයෝජ ා කර  
නිරවදය තීරණ 
�යාමාර්ග 

11.2 

මු.රෙ. 94(1) ප්රකාෙව, සලසන ලද 
ප්රතිපාදනරෙන් උපරෙෝජනෙ කළ පසු 
වර්ෂ අවසානරේ දී ඉතිරි ප්රතිපාදන සීමාව 
රනඉක්මවන පරිදි බැෙකම්වලට එලඹීම 

අනුකූලරේ 

  

12 රජවේ නිළධාරීන්වේ අත්ිකාරම් ගිණුම් 

12.1 සීමාවන්ට වලට අනුකූල වීම. අනුකූලරේ   

12.2 
හිඟහිටි ණෙ ර ේෂ පිළිබඳ කාල 
වි ේරේෂණෙක් සිදු කෙ තිබීම අනුකූලරේ 

  

 
12.3 

 
වර්ෂෙකට වැඩි කාලෙක සිට පැවත එන 
හිඟහිටි ණෙ ර ේෂ නිෙවුේ කෙ තිබීම 

 
අනුකූල රනාරේ 

 
විශ්රාම හා මිෙගිෙ 
නිලධාරීන්රේ 
පාරිරතෝෂික සකසේවීම 
සඳහා ෙම් කාලෙක් 
ගතවීම, වැඩ තහනම් 
නිලධාරීන්රේ විනෙ 
පරීක්ෂණ ක්රිොත්මකවීම, 
රසේවෙ හැෙගිෙ 
නිලධාරීන්රේ 
රපෞද්ගලික ලිපිනෙන් 
රවනසේවී තිබීම සේථාන 
මාරු ගිෙ නිලධාරීන්රේ 
ණෙ ර ේෂ අදාල අදාල 
ආෙතනවලින් නිෙවුේ 
කිරීම ප්රමාදවීම, සහ 
අග්රහාෙ ෙක්ෂණ ක්රමෙ 
ෙටරත් පවතින ණෙ 
සුරැකුම් ෙක්ෂණෙ මඟින් 
රසේවකො රසේවරේ රෙදී 
සිටින කාලෙ තුල 
පමණක් මිෙ ෙන හා 
අකර්මනය තත්වෙට 
පත්වන නිලධාරීන්රේ 
ණෙ ර ේෂ නිෙවුේ කිරීම 
පමණක් සිදුවීම 
සහරසේවෙ හැෙොම, වැඩ 
තහනම් වන 
නිලධාරීන්රේ ණෙ ර ේෂ 
නිෙවුේ කෙ ගැනීම සඳහා 
අග්රහාෙ ෙක්ෂණ ක්රමරේ 
ක්රමරේදෙක් රනාපැවතීම 
නිසා නිෙවුේ රනිවූ 
වර්ෂෙකට වැඩි කාලෙක 
සිට පැවත එන හිඟිහිටි 
ණෙ ර ේෂ පවතී  

 
වර්ෂෙකට වැඩි හිග 
ණෙ ර ේෂ නිෙවුේ 
කෙ ගැනීම සඳහා 
ප්රාරද්ශීෙ රේකම් 
මඟින් දැනුවත් කිරීම, 
රපාලිසේ පැමිණිලි සිදු 
කිරීම, හා 
රපෞද්ගලික ලිපි 
මඟින් දැනුවත් කිරීම 
ෙන ක්රිො මාර්ග රම් 
වන විට සිදුකෙ ඇත.  

13307 mßÉfþoh

අනුකූලතාා වාාර්තාාවා



අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 

අනුකූලතා 
තත්වය 

(අනුකූල වේ / 
අනුකූල ව ාවේ) 

අනුකූල ව ාවේ  ම්, 
ඒ සඳහා වකටි පැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූල ව ාවීම 
අ ාගතවේදී 
වලක්වා ගැනීමට 
වයෝජ ා කර  
නිරවදය තීරණ 
�යාමාර්ග 

13 වපාදු තැන්පත් ගිණුම 

13.1 
කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් 
මු.යෙ. 571 ප්රකාෙව කටයුතු කෙ තිබීම. 
 

අනුකූල ය ායේ 

තැන්පත් ගිණුම් වල 
ෙජයේ ආදාෙම් යවත බැෙ 
කිරීමට ය ාහැකි 
තත්ත්වයේ ය ේෂෙන් 
පැවතීම නිසා ෙජයේ 
ආදාෙමට බෙ ය ාකළ 
වසෙ 02ක් ඉක්ම වූ 
ය ේෂෙන් පැවතීම. 

තැන්පත් ගිණුම්වල 
වර්ෂ 02ක ඉක්ම වූ 
ය ේෂ සම්බන්ධයෙන් 
මු.යෙ.571 ප්රකාෙව 
කටයුතු කෙ  යලස 
බන්ධ ාගාෙ 
අධිකාරිවරුන්ට 
උපයදසේ ලබාදී ඇත.  

13.2 
යපාදු තැන්පතු සඳහා ව  පාල  ගිණුම 
ොවත්කාලී  කෙ  පවත්වායග  ොම අනුකූලයේ 

  

14 අග්රිම ගිණුම 

14.1 
සමායලෝචිත වර්ෂෙ අවසා යේ දී මුදල් 
යපායත් ය ේෂෙ භාණ්ඩාගාෙ යමයහයුම් 
යදපාර්තයම්න්තුවට යේෂණෙ කෙ තිබීම 

අනුකූලයේ 
 

 

 
14.2 

 
මු.යෙ. 371 ප්රකාෙව නිකුත් කළ තත්කාර්ෙ 
අතුරු අග්රිම, එම කාර්ෙෙ අවසන් වී 
මාසෙක් ඇතුළත නිෙවුල් කෙ තිබීම 

 
අනුකූල ය ායේ 

 
2021 වසයර් පැවති 
යකායෙෝ ා වසංගත 
තත්වෙ නිසා ොජකාරි 
කටයුතුවල සිදු වූ සුළු 
ප්රමාදෙන් නිසා ඇතැම් 
අවසේතාවලදී ෙම් කාල 
ප්රමාදෙක් සිදුවී තිබීම. 

 
නිලධාරීන් යවත 
තත්කාර්ෙ අතුරු 
අග්රිම නිකුත් කිරීයම් 
දී අදාල කාර්ෙ නිමවූ 
වහාම එෙ පිෙවීමට 
කටයුතු කෙ  යලස 
උපයදසේ ලබාදී ඇති 
අතෙ යමම වර්ෂයේදී 
එෙ වඩාත් විධිමත්ව 
පවත්වා ගැනීම සඳහා 
මු.යෙ. 135 මූලය 
බලතල පැවරීම 
ෙටයත් අදාල කාර්ෙ 
නිමවූ වහාම අතුරු 
අග්රිම පිෙවීම සඳහා 
උපයදයසේ ලබාදී 
ඇත. 

14.3 
මු.යෙ. 371 ප්රකාෙව අනුමත සීමාව ඉක්මවා 
ය ාෙ  පරිදි තත්කාර්ෙ අතුරු අග්රිම 
නිකුත් කෙ තිබීම 

අනුකූලයේ 
  

14.4 
අග්රිම ගිණුයම් ය ේෂෙ, භාණ්ඩාගාෙයේ 
යපාත් සමඟ මාසිකව සැසඳුම් කිරීම අනුකූලයේ 

  

15 ආදායම් ගිණුම 

15.1 
අදාළ යෙගුලාසි වලට අනුකූලව, රැසේ කළ 
ආදාෙයමන් ආපසු යගවීම් සිදු යකාට තිබීම අනුකූලයේ 
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අනුකූලතාා වාාර්තාාවා



අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 

අනුකූලතා 
තත්වය 

(අනුකූල වේ / 
අනුකූල ව ාවේ) 

අනුකූල ව ාවේ  ම්, 
ඒ සඳහා වකටි පැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූල ව ාවීම 
අ ාගතවේදී 
වලක්වා ගැනීමට 
වයෝජ ා කර  
නිරවදය තීරණ 
ක්රියාමාර්ග 

15.2 
රැස් කර තිබූ ආදයම්, තැන්පතු ගිණුමට 
බැර න ොනකොට සෘජුවම ආදොයමට බැර 
කර තිබීම 

අනුකූලනේ 
  

15.3 
මු.නර 176 අනුව හිඟ ආදොයම් වොර්තො  
විගණකොධිපතිවරයො නවත ඉදිරිපත් කර 
තිබීම 

අනුකූලනේ 
  

16 මා ව සම්පත් කළම ාකරණය 

16.1 
අනුමත කොර්ය මණ්ඩල සීමොව තුළ කොර්ය 
මණ්ඩලය පවත්වොනග  යොම අනුකූලනේ 

  

16.2 
කොර්ය මණ්ඩලනේ සියළුම සොමොජිකයන් 
නවත රොජකොරි ලැයිස්තු ලිඛිතව ලබොදී 
තිබීම 

අනුකූලනේ 
  

16.3 

20.09.2017 දි ැති MSD චක්රනේඛ අංක 
04/2017 ප්රකොරව සියලුම වොර්තො 
කළම ොකරණ නස්වො නදපොර්තනම්න්තුව 
නවත ඉදිරිපත් කරතිබීම 

අනුකූලනේ 

  

17 මහජ යා වවත වතාරතුරු ලබා දීම 

17.1 

නතොරතුරු දැ  ගැනීනම් ප ත හො 
නරගුලොසි ප්රකොරව නතොරතුරු නිලධොරිනයකු 
පත් නකොට නතොරතුරු ලබො දීනම් 
නේඛ යක් යොවත්කොලී  කර 
පවත්වොනග  යොම 

අනුකූලනේ 

  

17.2 

ආයත ය පිළිබඳ නතොරතුරු එහි නවබ් 
අඩවිය හරහො ලබො දී තිනබ  අතර, නවබ් 
අඩවිය හරහො නහෝ විකේප මොර්ග හරහො 
ආයත ය පිළිබඳ මහජ යොනේ 
ප්රශංසො/නචෝද ො පල කිරීමට පහසුකම් 
සලසො තිබීම 

අනුකූලනේ 

  

17.3 

නතොරතුරු දැ  ගැනීනම් ප නත් 08 ව  
හො 10 ව  වගන්ති ප්රකොරව වසරකට 
නදවතොවක් නහෝ වසරකට වරක් වොර්තො 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූලනේ 

  

18 පුරවැසි ප්රඥප්තිය ක්රියාත්මක කිරීම 

18.1 

අංක 05/2008 හො 05/2018(1) දරණ රොජය 
පරිපොල  හො කළම ොකරණ අමොතයංශ 
චක්රනේඛ අනුව පුරවැසි/නස්වොලොභී 
ප්රඥප්තතියක් සම්පොද ය නකොට ක්රියොත්මක 
කර තිබීම 

අනුකූලනේ   

13507 mßÉfþoh

අනුකූලතාා වාාර්තාාවා



අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 

අනුකූලතා 
තත්වය 

(අනුකූල වේ / 
අනුකූල ව ාවේ) 

අනුකූල ව ාවේ  ම්, 
ඒ සඳහා වකටි පැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූල ව ාවීම 
අ ාගතවේදී 
වලක්වා ගැනීමට 
වයෝජ ා කර  
නිරවදය තීරණ 
�යාමාර්ග 

18.2 

එම චක්රලේඛලේ 2.3 ලේදය පරිදි, 
පුරවැසි/ල ේවාලාභී ප්රඥප්තිය  ම්පාදනය 
කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීලම් කටයුතු 
අධීක්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම  ඳහා 
ආයතන විසින් ක්රමලේදයක්  ක ේ ලකාට 
ිබීම 

අනුකූලලේ 

  

19 මා ව සම්පත් සැලැස්ම සම්පාද ය කිරීම  

19.1 

2018.01.24 දිනැි රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ අංක 02/2018 ඇමුණුම 02 
ආකෘිය පදනම් කරලගන මානව  ම්පත් 
 ැලැ ේමක්  ක ේ ලකාට ිබීම 

අනුකූලලේ   

19.2 

කාර්ය මණ්ඩලලේ  ෑම  ාමාජිකලයකු 
 ඳහාම වර්ෂයකට අවම වශලයන් පැය 12 
කට ලනා අඩු පුහුණු අව ේථාවක් ඉහත 
 ඳහන් මානව  ම්පත්  ැලැ ේම තුළ 
තහවුරු ලකාට ිබීම 

අනුකූලලේ 

  

19.3 

ඉහත  ඳහන් චක්රලේඛලේ ඇමුණුම 01 හි 
දැක්ලවන ආකෘිය පදනම් කරලගන 
 ම ේත කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහාම වාර්ික 
කාර්ය  ාධන ගිවිසුම් අත් න් කර ිබීම 

අනුකූලලේ 

  

19.4 

ඉහත චක්රලේඛලේ 6.5 ලේදය ප්රකාරව 
මානව  ම්පත්  ංවර්ධන  ැලැ ේම 
පිළිලයළ කිරීම, ධාරිතා  ංවර්ධන 
වැඩ ටහන්  ංවර්ධනය කිරීම, නිපුණතා 
 ංවර්ධන වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 
පිළිබඳ වගකීම් පවරා ලජ්යෂේඨ 
නිලධාරිලයකු පත්ලකාට ිබීම 

අනුකූලලේ 

20 විගණ  වේද වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

20.1 
ඉකුත් වර්ෂ  ඳහා විගණකාධිපි විසින් 
නිකුත් කල විගණන ලේද මඟින් ලපන්වා දී 
ඇි අඩුපාඩු නිවැරදි ලකාට ිබීම 

අනුකූලලේ 
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2021 Mk; Mz;Lf;fhd tUlhe;j nrayhw;Wif mwpf;if

epWtdj;jpd; ngaH : rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsk

nrytpdj; jiyg;G ,y - 232

cs;slf;fk;

mj;jpahak; - 01 epWtdj;jpd; tptuk;/epiwNtw;Wg; nghopg;G            137 - 153 
mj;jpahak;        - 02 Kd;Ndw;w kw;Wk; vjpHfhy fz;Nzhl;lk;                 155 - 176 
mj;jpahak; - 03 tUlj;jpw;fhd xl;Lnkhj;j epjpr; nrayhw;Wif        177 - 256 
mj;jpahak; - 04 nrayhw;Wif Rl;bfs;             257
mj;jpahak; - 05 Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis (SDG)

     milAk; nrayhw;Wif                                                     258 - 261
mj;jpahak; - 06 kdpj ts tpguk                                                                                                  262 - 263
mj;jpahak; - 07 ,zf;f mwpf;if                   264 - 274

gpd;dpizg;G  - I





1832 Mk; Mz;by; gpupj;jhdpa fhyzpj;Jtf; 

fhyg;gFjpapy; ,yq;ifia Ml;rp nra;j nfkud; vd;w 

MSeuhy; mwpKfk; nra;ag;gl;l ePjp kWrPuikg;Gfspd; 

gadhf rpiwr;rhiyfs; Njhw;wk;ngw;wd. mjw;fpzq;f 

1844 Mk; Mz;bd; 18 Mk; ,yf;f rl;l kw;Wk; ePjpf; 

fl;lisr; rl;lj;jpw;fika gpupj;jhdpah ngh];ly; 

Kiwf;F Nenuhj;jjhf ntypf;fil rpiwr;rhiy 

fl;bnaOg;gg;gl;lJ. ,e;jr; Nrit 1877 Mk; Mz;bd; 16 

Mk; ,yf;f rpiwr;rhiyfs; rl;lj;jpw;fikthf 1905 Mk; 

Mz;L A+iy 16 Mk; jpfjp njhlf;fk; rpiwr;rhiyfs; 

Mizahsupd; fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;w Gwk;ghdnjhU 

jpizf;fskhf xOq;F tpjpKiwg;gLj;jg;gl;lJ. rKjha 

tpupthf;fj;Jld; ,r; Nritapd; Njitg;ghL NkYk; 

mjpfupj;jJ. mjd; gpujpgydhf 1875 ,y; ,q;fpyhe;J 

gPd; gPy;l; rpiwr;rhiy Kiwf;F Nenuhj;jjhf fz;b 

Nghfk;giu rpiwr;rhiy epu;khzpf;fg;gl;lJ. ,t;thW 

tpuptile;j rpiwr;rhiy Kiwik jw;fhy rKf 

rpf;fy;fSf;Fs; kpf Kf;fpaj;JtKk; mj;jpatrpaKk; 

nfhz;l epWtdkhf khw;wkile;Js;sJ. ,jd;gb  jPT 

KOtjpYk; gue;Js;s  ghJfhg;Gr; rpiwr;rhiyfs; 04 

ck; > tpsf;f kwpay; rpiwr;rhifs; 18 ck; > ,sk; 

jtwhspfSf;fhd rPu;jpUj;j epiyaq;fs; 02 ck; > Ntiy 

Kfhk;fs; 10 ck; > jpwe;j Ntiy Kfhk;fs; 02 ck; > 

rpiwf; $lq;fs; 23 ck;> rpiwr;rhiy ghlrhiy xd;Wk; 

(01)  rpiwr;rhiy mjpfhupfspd; fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;wd. 

,tu;fspd; ghJfhg;gpd; fPo; rpiwf; ifjpfs; kw;Wk; re;Njf 

egu;fs; Rkhu; 18>377 Ngustpy; cs;sdu;. 

2021 Mk; Mz;by; rpiwr;rhiy Kfhikj;Jt 

kw;Wk; rpiwf;ifjpfs; Gduikg;G ,uh[hq;f 

mikr;rpd; fPo; epUtfpf;fg;gl;l ,j; jpizf;fsk; 

Muk;g fhy Afj;jpy; rpiwf;ifjpfSf;F 

ghJfhg;G kw;Wk; guhkupg;G vd;gtw;iw toq;fp 

te;j NghjpYk;  jw;fhyj;jpy; mjid tplTk; 

Nkyfr; nrd;W  rpiwf;ifjpfis kpfTk; rpwg;ghf 

Gdu;tho;tspf;Fk; nraw;ghLfspy; <LgLfpd;w  

r%fr; rPu;jpUj;jf; $lkhf khwpAs;sJ. ,q;F 

tUfpd;w egu;fs; rpiwr;rhiyj; jpizf;fsj;jpDs;;  

rpiwf;fuq;fshNyNa rPu;nra;J mtu;fis 

rpwg;ghf Gdu; tho;tspj;J rpwe;j gpuirfshf 

r%fkag;gLj;Jtjw;fhf ,e;j Mz;by; 

Nkw;nfhs;ssg;gl;l Kaw;rpfis ,r; nrayhw;Wif 

mwpf;ifA+lhf ntspfhl;Ltjw;F Kaw;rp 

vLf;fg;gl;Ls;sJ.

epWtdj;jpd; tptuk; / epiwNtw;Wg; nghopg;G

1'1 mwpKfk

ePjpnkhop

ghJfhg;G> guhkupg;G> Gdu;tho;T

13701 mj;jpahak; 

epWtdj;jpd; tptuk; / epiwNtw;Wg; nghopg;G



1'2 njhiy Nehf;F> gzpf;$w;W kw;Wk; Fwpapyf;Ffs

gzpf;$w;W

Fwpapyf;Ffs

njhiy Nehf;F

ghJfhg;G> guhkupg;G> Gdu;tho;T 

Mfpa Kf;fpa ,yf;Ffis mile;J 

nfhs;tjw;fhf rpiwf; ifjpfs; kw;Wk; 

rpiwr;rhiy mYtyu;fSf;fpilNa 

rpwe;j njhlu;nghd;iw Vw;gLj;jp Neu;f;  

fzpa rpe;jidiaf; fl;bnaOg;gp 

mYtyu;fspd; njhopy; jpUg;jpia 

mjpfupg;gjd; ClhfTk; kw;Wk; rpiwf; 

ifjpfspd; eyd;Gup mYty;fis 

tpjpKiwg;gLj;Jtjd; ClhfTk; 

mtu;fspd; ciog;ig ehl;bd; 

mgptpUj;jpf;Fg; gaDs;s tpjj;jpy;; 

gad;gLj;Jjy;

•	 rpiwf; ifjpfis Kiwahfg; 

Gdu;tho;tspg;gjd; %yk; rl;lj;ij 

kjpf;Fk;   kdpj NeaKila 

egu;fshf khw;wp rpwe;jnjhU 

rKjhaj;ij cUthf;Ftjw;F 

gq;fspg;Gr;; nra;jy;.

•	 rpiwr;rhiy mYtyu;fis 

Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; jpizf;fsf; 

FO czu;itf; fl;bnaOg;Gjy;

                 

rpiwf; ifjpfSf;F 

Gdu; tho;tspj;J rpwe;j 

gpuirfshfr; r%fkag;gLj;jy;

138 01 mj;jpahak; 

epWtdj;jpd; tptuk; / epiwNtw;Wg; nghopg;G



01

02

03

04

05

06

07

08

09

ehl;bDs; VNjDk; ePjpkd;wnkhd;wpd; mjpfhuj;jpd; fPo; rpiwg;gLj;jg;gLfpd;w 

my;yJ tpsf;fkwpaypy; itf;fg;gl;l rfy juhjuq;fisAk; nfhz;l ifjpfis 

ngWg;Ngw;W rpiwr;rhiyj; rl;l jpl;lq;fSf;F ,irthdjhf mtu;fspd; ghJfhg;G> 

guhkupg;G Mfpatw;iw toq;Fjy; kw;Wk; ePjp kd;wq;fSf;F tpaf;fkwpay; 

ifjpfis M[u;gLj;jy;.

midj;J rpiwr;rhiyfspd; rpiwf; $lq;fs; kw;Wk; ed;elj;ij rPu;jpUj;j 

epiyaq;fs; njhlu;ghd nghJthd Vw;ghLfs; kw;Wk; rpwg;ghd epUthfj;ij 

toq;Fjy;.

midj;J rpiwr;rhiyfspd; rpiwf; $lq;fs; kw;Wk; ed;elj;ij rPu;jpUj;j 

epiyaq;fspd; ifjpfSf;F njhopEl;g> tptrha>tpyq;Fg; guhkupg;G kw;Wk; 

njhopy; gapw;rpfis toq;Fjy;.

midj;J rpiwr;rhiyfspd; rpiwf; $lq;fs; kw;Wk; ed;elj;ij rPu;jpUj;j 

epiyaq;fspw;fhd eyNdhk;gy; trjpfis toqFjy;.

rPu;jpUj;j Jiwia tYg;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd gapw;rpfs; kw;Wk; xOq;F 

tpjpfis jahupj;jy;.

fhyj;jpd; NjitfSf;F Vw;w tpjj;jpy; rpiwf; ifjpfSf;Fg; Gdu;tho;tspj;J 

rpwe;j gpuirfshf ntspNaw;Wtjw;Fj; Njitahd r%fg; gpd;dzpia 

cUthf;Fjy;

rpiwr;rhiyfspd; kWrPuikg;ig Nkw;nfhs;Sk; NghJ Vw;glf; $ba rpiwr;rhiy 

,l neUf;fbiaf; Fiwj;jy;. Gjpa njhopEl;gj;ij mwpKfk; nra;jy;. ngsjPf 

tsq;fis Nkk;gLj;jy; kw;Wk; mbg;gil trjpfis tpUj;jp nra;jy;.

Nritg; gpupTf;Fupa gapw;rpfs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis Nkk;gLj;JtjD}

lhf  rpwe;j khw;wj;ijAk; kw;Wk; Nritj; jpUg;jpiaAk; nfhz;l mYtyu;fis 

cUthf;Ftjw;fhfr; rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; kdpj tsq;fis tpUj;jp 

nra;jy

rpiwf; ifjpfs; epUthf mYty;fis kpfTk; KiwahfTk; kw;Wk; tpizj;jpwd; 

nfhz;ljhfTk;  Mw;wpf; nfhs;tjw;fhfr; rpiwf; ifjpfspd; jfty; Kfhikj;Jtj; 

Kiwikiaj; jhgpj;J mjid eilKiwg;gLj;jy;

1'3 epWtdj;jpd; Kd;Dupikg; gzpfs;

13901 mj;jpahak; 

epWtdj;jpd; tptuk; / epiwNtw;Wg; nghopg;G



1'4 epWtdf; Fwpg;G

epWtdf; fl;likg;G 405 Mk; gf;fj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;sJ.

140 01 mj;jpahak; 

epWtdj;jpd; tptuk; / epiwNtw;Wg; nghopg;G



1'4'1 gzpahl;nlhFjpapd; jfty; mwpf;if (2021.12.31. Mk; jpfjp tiu)

nnjjhh..  
,,yy  

ggjjttppgg;;  nnggaaUUkk;;  NNrriittAAkk;;  
mmqq;;ffPPffuuppff;;  
ffgg;;ggll;;ll  

vvzz;;zzppff;;iiff  

jjww;;NNgghhJJss;;ss  
vvzz;;zzppff;;iiff  

nnttww;;wwppllqq;;ffss;;  
vvzz;;zzppff;;iiff  

1 rpiwr;rhiy Mizahsu; ehafk; 1 1 0 

2 Nkyjpf rpiwr;rhiy mizahsu; ehafk; 1 0 1 

3 rpiwr;rhiy mizahsu; ( ,.ep. Nrit ) 1 0 1 

4 rpiwr;rhiy mizahsu; 5 0 5 

5 gzpg;ghsu; ( jpl;lkply; ) 1 1 0 

6 gzpg;ghsu; (nghwpapayhsu;); 1 1 0 

7 jiyikf; fzf;fhsu; 1 1 0 

8 cjtp  Mizahsu; /  gpujp Mizahsu; 1 0 1 

9 ( ,yq;if epu;thf Nrit ) 1 1 0 

10 cjtpg; gzpg;ghsu; / gpujpg; gzpg;ghsu; 1 1 0 

11 (jpl;lkply; Nrit ) 1 0 1 

12 cjtpg; gzpg;ghsu; ( jfty; njhopEl;gk; ) 4 2 2 

13 cjtpg; gzpg;ghsu; (tptrhak;) 1 1 0 

14 
fzf;fhsu; 6 3 3 

cs;sff; fzf;fha;thsu; 1 0 1 

15 
rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu; (tpN\l juk;) 17 10 7 
rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu; (tpN\l juk; - 
Gduikg;G) 2 0 2 

16 
rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu; 40 13 27 

rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu; Gdu; tho;T 3 0 3 

17 cjtp rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu; - (Mz;) 2 0 2 

18 cjtp rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu; (Gdu; tho;T) 1 1 0 

19 cjtp rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu; - (ngz;) 2 1 1 

20 rl;l mYtyu; 2 2 0 

21 nghwpapayhsu; - (rptpy;) 2 1 1 

22 nghwpapayhsu; - (,ae;jpuk;) 1 0 1 

23 epu;thf mYtyu; 3 0 3 

24 jiyik Ntiyg; guPl;rfu; 30 28 2 

25 jiyik n[apyu; - (ngz;) 4 3 1 

26 jiyik n[apyu; - (Mz;) 59 56 3 

27 
1 Mk; ju n[apyu; - (ngz;) 5 3 2 

1 Mk; ju n[apyu; - (Mz;) 2 1 1 

14101 mj;jpahak; 

epWtdj;jpd; tptuk; / epiwNtw;Wg; nghopg;G



nnjjhh..  
,,yy 

ggjjttppgg;;  nnggaaUUkk;;  NNrriittAAkk;; 
mmqq;;ffPPffuuppff;;  
ffgg;;ggll;;ll  

vvzz;;zzppff;;iiff 

jjww;;NNgghhJJss;;ss  
vvzz;;zzppff;;iiff 

nnttww;;wwppllqq;;ffss;;  
vvzz;;zzppff;;iiff 

28 Gdu;tho;T mYtyu; - ( I Mk;  juk;) 13 8 5 

29 
II  Me;; ju   Gdu;tho;T mYtyu; ( Mz;) 109 97 12 

II  Me;; ju   Gdu;tho;T mYtyu; ( ngz;) 25 21 4 

30 
II  Me;; ju n[apyu; - (ngz;) 30 18 12 

II  Me;; ju n[apyu; - (Mz;) 446 380 66 

31 clw; gapw;rp Nghjdhrpupau; 3 1 2 

32 
rhu;[d;l; - (ngz;) 38 23 15 

rhu;[d;l; - (Mz;) 892 647 245 

33 
rpiwf; fhtyu; -  (ngz;) 594 504 90 

rpiwf; fhtyu; - (Mz;) 4447 3828 619 

34 tpNrl ju  gpujhd jhjp mYtyu; - 1 0 1 

35 
gpujhd jhjp mYtyu; - ( mjp tpNrl juk; ) 3 

39 39 
gpujhd jhjp mYtyu; -  ( III, II, I  ) 75 

36 nghJr; Rfhjhu gupNrhjfu; 4 7 -3 

37 nkhopngau;g;ghsu; 3 2 1 

38 jfty; njhlu;ghly; kw;Wk; njhopEl;g cjtp 
mYtyu; 1 0 1 

39 kjpAiu Nrit mYtyu; 7 0 7 

40 Gs;sp tpgu mYtyu; 1 1 0 

41 mgptpUj;jp mYtyu; 94 61 33 

42 Ntiyg; guPl;rfu; 5 0 5 

43 Ehyfu; 1 0 1 

44 njhopEl;g mYtyu; ( njhopEl;gk; ) 1 0 1 

45 jpl;lkply; mYtyu;   2 1 1 

46 jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopEl;g 
cjtpahsu; - 5 2 3 

47 Jiz Ntiyg; guPl;rfu; 10 5 5 

48 mur Kfhikj;Jt cjtpahsu; 80 52 28 

49 ciu ngau;g;ghsu; 2 0 2 

50 ifj;njhopy; Nghu;kd; 19 18 1 

51 ifj; njhopy; epUthfp 17 1 16 

52 I  Mk; tFg;G njhopy; MNyhrfu; / II Mk; 
tFg;G njhopy; MNyhrfu; 

120 69 51 

53 tptrha MNyhrfu; 19 7 12 
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nnjjhh..  
,,yy ggjjttppgg;;  nnggaaUUkk;;  NNrriittAAkk;; 

mmqq;;ffPPffuuppff;;  
ffgg;;ggll;;ll  

vvzz;;zzppff;;iiff 

jjww;;NNgghhJJss;;ss  
vvzz;;zzppff;;iiff 

nnttww;;wwppllqq;;ffss;;  
vvzz;;zzppff;;iiff 

54 tptrha Xtrpau;; 28 0 28 

55 fl;Gy nrtpg;Gy cjtpahsu; 1 0 1 

56 
kUe;Jf; fyitahsu; - tpNrl juk; 4 0 4 

kUe;Jf; fyitahsu; (juk; 1/11 /111) 82 55 27 

57 Gifg;glg;gpbg;ghsu; 1 0 1 

58 jahupg;ghsu; 1 0 1 

59 
Nkhl;lhu; thfdr; rhujp ( jpizf;fs) 222 204 18 

Nkhl;lhu; thfdr; rhujp (xd;wpize;j Nrit) 5 1 4 

60 Nehahsu; tz;br; rhujp 3 0 3 

61 Nkhl;lhu; njhopy;El;gtpahsu; 10 3 7 

62 Nkhl;lhu; njhopy;El;gtpahsu; - kpd;rhuk; 4 1 3 

63 Nkhl;lhu; njhopy;El;gtpahsu; - (xl;Ljy;) 2 0 2 

64 Nkhl;lhu; njhopy;El;gtpahsu; - (tu;zk; jPl;ly;) 2 0 2 

65 coT ,ae;jpur; rhujp 26 15 11 

66 Kr;rf;fu tz;br; rhujp 8 7 1 

67 mYtyf cjtpahsu; Nritg; gjtpfs; 36 20 16 

68 fhtyhsp 52 31 21 

69 Jhf;fpypLeu; 2 2 0 

70 njhopyhspfs; 35 17 18 

71 ePu;; gk;gp ( ,ae;jpu) ,af;Feu; 10 7 3 

72 gzpg;ghsu; - (kUj;Jtk;) 1 0 1 

73 gpujpg; gzpg;ghsu; - (kUj;Jtk;) 1 0 1 

74 kUj;Jt mYtyu; 40 19 21 

75 gy; kUj;Jt mYtyu; 4 0 4 

76 gjpT / cjtp kUj;Jt mYtyu; 19 11 8 

77 Ma;T $l njhopEl;gtpayhsu; 4 0 3 

nnkkhhjj;;jjkk;; 7872 6317 1555 
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1'5 ,yq;if rpiwr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fs; kw;Wk; guk;gy;
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rpiwr;rhiyj; jiyikafk;

Muha;r;rp> rPu;jpUj;jg;

gapw;rp epiyk;

ghJfhg;G rpiwr;rhiyfs; - 04

ntypf;fl

Gjpa Jk;gu

k`u

mqFznfyngy];]

tpsf;f rpiwr;rhiyfs - 18

A          - mEuhjuk;

B          - nfhOk;G

C           - fSj;Jiu

D        - ePunfhOk;G

E  - fyp
F    - Gjpa kf]pd;

G        - gJis
H        - khj;jiw
I               - kl;lf;fsg;G
J          - Nffhiy
K          - jpUNfhzkiy

L    - aho;g;gzk

M - FUtpl;l;
N        - G+]h

O        - nkzuhfiy

P          -  ngd;dWit
Q        - thuangy
R        - tTdpah

Ntiy Kfhkfs; - 10

- N`hkhfk

- kPjpupfy

- tPutpy

- Utpl;l

- thupanghy

- `qfpypngiy

- fe;Njtj;j

- fJUf];Mu

- gpl;lngj;ju

- m;NgG];]

 jpwe;j Ntiy Kfhkfs; - 02

 - gy;Nyfy

 - mEuhjGuk;

- gy;yhQ;Nrid

- jy;njd

- tl;luf;f

1 - mk;ghiw

2 - mtprhtis

3 - gyhq;nfhil

4 - gygpl;ba

5 - rpyhgk;

6 - vy;gpl;b

7 - vk;gpypg;gpl:ba

8 - fk;g`

9 - fk;ngh

10 - mk;ge;Njhl;i

11          - `l;ld;

12 - fy;Kid

13 - fpsnehr;rp

14 - Fspahg;gpl:b

15 - FUehy;

16 - k`t

17 - kz;zhu;

18 - khj;jis

19 - Ky;iyj;jPT

20         - Etnutah

21     - gze;Jiw

22 - gUj;jpj; Jiw

23 - Gj;jsk;

,sk; jtwhs;fpd; rPujpUj;j epiyaq;fs; - 03

rpiwf; $lqfs; - 23

14501 mj;jpahak; 
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1'6 rpiwr;rhiy jiyikafj;jpd;  gpuhjhd gpupTfs

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

epHthfg; gpupT

epjpg; gpupT

nraw;ghl;Lg; gpupT

GdHtho;T kw;Wk; jpwd; 

tpUj;jpg; gpupT

jpl;lkply; kw;Wk; jfty; 

njhopy;El;gg; gpupT

nghwpapay; gpupT

toq;fy; kw;Wk; Nritg; 

gpupT

csT kw;Wk; 

ghJfhg;Gg; gpupT

cs;sff; fzf;fha;Tg; 

gpupT

murhq;f fzf;fha;Tg; 

gpupT

Gs;sptpgug;; gpupT

mYtyu;fs; 

eyNdhk;gy; gpupT

ifj;njhopy; gpupT

Nghf;Ftuj;Jg; gpupT

1'7 rpiwr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; fPo; fhzg;gLfpd;w epjpak;

1'8 ntspehl;L cjtp fpilf;fg;ngWfpd;w fUj;jpl;lq;fspd; jfty;fs; (,Ug;gpd;)   

 murhq;f jpul;L epjpak;

 ,y;iy

146 01 mj;jpahak; 

epWtdj;jpd; tptuk; / epiwNtw;Wg; nghopg;G



 

NNeeuubbaahhff  mmDDkkjjppff;;ffgg;;ggll;;ll  rrppiiwwff;;  iiffjjppffssppdd;;  
vvzz;;zzppff;;iiff  

MMzz;; nnggzz;; nnkkhhjj;;jjkk;; 

ePjp kd;wq;fspdhy; rpiwapy; milf;fg;gl;l  
rpiw jz;lid ifjpfspd; vz;zpf;if 14267 214 14481 

ePjp kd;wq;fspdhy; rpiwapy; milf;fg;gl;l  
re;Njf ifjpfspd; vz;zpf;if 59065 2636 61701 

 

 

  rrppiiwwff;;  iiffjjppffssppdd;;  vvzz;;zzppff;;iiff MMzz;; nnggzz;; nnkkhhjj;;jjkk;; 
kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;l ifjpfs; 
(cs;ehl;L ) 536 11 547 

kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;l ifjpfs; 
(ntspehl;L) 2 - 2 

kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;l ifjpfs;           
( gaq;futhjk;) 1 - 1 

Mas; jz;lid rpiwf; ifjpfs; (cs;ehl;L) 181 19 200 

MAs; jz;lid rpiwf; ifjpfs; (ntspehl;L) 51 13 64 
MAs; jz;lid rpiwf; ifjpfs;; 
(gaq;futhjk;) 2 - 2 

rhjhuz rpiwf; ifjpfs; (cs;ehl;L) 5165 74 5239 

rhjhuz rpiwf; ifjpfs; (ntspehl;L) 3 - 3 

rhjhuz rpiwf; ifjpfs; (gaq;futhjk;) 14 - 14 

,sk; jtwhspfs; 19 - 19 

nnkkhhjj;;jjkk;; 5974 117 6091 
 

rrppiiwwff;;  iiffjjppffss;; (NNkkdd;;  KKiiwwaaPPLL) MMzz;; nnggzz;; nnkkhhjj;;jjkk;; 
kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;l ifjpfs; 
(cs;ehl;L) 686 21 707 

kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;l ifjpfs; 
(ntspehl;L) 3 - 3 

kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;l ifjpfs; 
(gaq;futhjk;) 1 - 1 

MAl; jz;lid rpiwf; ifjpfs;  (cs;ehl;L) 120 17 137 

MAl; jz;lid rpiwf; ifjpfs; (ntspehl;L) - - - 
MAl; jz;lid rpiwf; ifjpfs; ; 
(gaq;futhjk;) 7 - 7 

rhjhuz rpiwf; ifjpfs;  (cs;ehl;L) 391 15 406 

rhjhuz rpiwf; ifjpfs;  (ntspehl;L) - 1 1 

rhjhuz rpiwf; ifjpfs;  (gaq;futhjk;) 3 - 3 

nnkkhhjj;;jjkk;; 1211 54 1265 

2 rpiwf;ifjpfs; epUthfj; jfty;fs;

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

2021.01.01 Mk; jpfjp njhlf;fk;  2021.12.31 Mk; jpfjp tiu ePjpkd;q;;fs; %yk; 

Neubahf rpiwfSf;F mDkjpf;fg;gl;l rpiwf; ifjpfspd; vz;zpf;if.

2021.12.31 Mk; jpfjp mjpfhiy rpiwr;rhiy jpwf;Fk; NghJ fhzg;gl;l rpiwf; 

ifjpfspd; vz;zpf;if

2'1

2'2
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rree;;NNjjff  eegguu;;ffss;; MMzz;; nnggzz;; nnkkhhjj;;jjkk;; 

re;Njf egu;fs;; (cs;ehl;L) 9901 594 10495 
re;Njf egu;fs; (ntspehl;L) 212 7 219 
re;Njf egu;fs; (gaq;futhjk;) 283 20 303 

nnkkhhjj;;jjkk;; 10396 621 11017 
 

nnkkhhjj;;jj  rrppiiwwff;;  iiffjjppffssppdd;;  vvzz;;zzppff;;iiff MMzz;; nnggzz;; nnkkhhjj;;jjkk;; 

midj;J rpiwf; ifjpfspd; vz;zpf;if 7185 171 7356 

midj;J re;Njf egu;fspd;; vz;zpf;if 10396 621 11017 

nnkkhhjj;;jjkk;; 17581 792 18373 
 

 

ttppgguukk;; MMzz;; nnggzz;; nnkkhhjj;;jjkk;; 
fl;Lf;fhg;gpy; ,Ue;j  NghJ kuzk; mile;j 
rhjhuz rpiw jz;lidf; ifjpfs; 40 02 42 

fl;Lf;fhg;gpy; ,Ue;j  NghJ kuzk; mile;j 
MAs; jz;lid  rpiwf; ifjpfs; 16 01 17 

fl;Lf;fhg;gpy; ,Ue;j  NghJ kuzk; mile;j 
kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;l rpiwf;ifjpfs; 10 02 12 

fl;Lf;fhg;gpy; ,Ue;j  NghJ kuzk; mile;j 
re;Njf rpiwf; ifjpfs 75 02 77 

nnkkhhjj;;jjkk;; 141 07 148 
 

 

ttppgguukk;; nnjjhhiiff 
eOtpr; nrd;w (jiy kiwthd)   rpiwf; 
ifjpfspd; vz;zpf;if  74 

fl;Lf;fhg;gpypUe;J jg;gpNahba rpiw 
jz;lidf; ifjpfspd; vz;zpf;if 05 

fl;Lf;fhg;gpypUe;J jg;gpNahba re;Njff; 
ifjpfspd; vz;zpf;if 32 

kPsf; ifJ nra;ag;gl;ltu;fspd; vz;zpf;if 42 
 

fl;Lf;fhg;gpypUe;j NghJ kuzk; mile;j jq;fpapUe;j; ifjpfs; vz;zpf;if - 2021

jLj;J itf;fg;gl;bUe;j NghJ fl;Lf;fhg;gpypUe;J jg;gpNahba jq;fpapUe;jn  

ifjpfs; njhlu;ghd tpguq;fs;

2'3

2'4
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2021 Mk; Mz;bDs; tPl;L tpLKiw kPJ tpLtpf;fg;gl;l vz;zpf;if

2021 Mk; Mz;bDs; mDkjpg; gj;jpuj;jpd; kPJ tpLtpf;fg;gl;l vz;zpf;if

 

 

ttooqq;;ffgg;;ggll;;ll  ttppNNrrll  kkdd;;ddppgg;;GG  kkww;;WWkk;;  jjppddqq;;ffss;;   vvzz;;zzppff;;iiff 

2021.02.04  - Njrpa Rje;jpu jpdj;ij Kd;dpl;L   183 

2021.05.24 - ntrhf; Nghah  jpdj;ij Kd;dpl;L   286 

2021.06.24 - nghrd; Nghah  jpdj;ij Kd;dpl;L 70 

2021.09.12 - rpiwf;ifjpfs; jpdj;ij Kd;dpl;L   90 

nnkkhhjj;;jjkk;; 629 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(xt;nthU rpiwr;rhiy epWtdq;fs; kl;lj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l midj;J 

  tpLjiy nra;jy;fisAk; mbg;gilahff; nfhz;lJ)

2'5

2'6

266

36
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fl;Lf; fhg;gpypUe;J  jiykiwT kw;Wk; jg;gpr; nry;Yjy; njhlu;ghd tpguq;fs;

- 2021.01.01 - 2021.12.31

2'7

nnjj
hhll
uu;;  
,,
yy 

eeppWWttddkk;; 

jjiiyykkiiwwTT  
rrppiiww jjgg;;ggpprr;;  nnrryy;;YYjjyy;;;;  rrppiiww jjgg;;ggpprr;;  nnrryy;;YYjjyy;;  rree;;NNjjff 
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1 ntypf;fl rpiwr;rhiy 3 - 8 - - - - - 3 1 - 11 4 15 2 

2 nkfrpd; rpiwr;rhiy - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 2 1 

3 nfhOk;G tpsf;f kwpay; 
rpiwr;rhiy - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 

4 k`u rpiwr;rhiy - 4 4 2 - - - 1 - 1 - 10 2 12 0 
5 Gjpa Jk;gu rpiwr;rhiy - - - - - - - 1 - - 6 - 7 7 5 
6 mEuhjGuk; rpiwr;rhiy - 3 - - - - - 1 - - - 3 1 4 3 
7 gJis rpiwr;rhiy - - - - - - - - - - - - - - - 
8 G+]h rpiwr;rhiy - - 1 1 - - - - - - 1 2 1 3 2 
9 fhyp rpiwr;rhiy - - - - - - - 1 - 1 - - 2 2 1 

10 khj;jiw rpiwr;rhiy - 1 - - - - - 1 - - - 1 1 2 - 

11 mq;Fznfhyngy];] 
rpiwr;rhiy 3 - 1 - - - - - - 2 - 4 2 6 5 

12 kl;lffsg;G rpiwr;rhiy - - - - - - - - - - - - - - - 
13 ePu;nfhOk;G rpiwr;rhiy - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 

14 gy;yd;Nrid ,sk; jtwhspfs; 
rPu;jpUj;j epiyak; - 5 - - - - - 1 - - - 5 1 6 3 

15 fSj;Jiw rpiwr;rhiy - - 2 - - - - - - - - 2 - 2 - 

16 gy;Nyfy rpiwr;rhiy - 11 - - - - - - - - - 11 - 11 5 

17 jy;njd ,sk; jtwhspfs; 
rPu;jpUj;j epiyak; - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - 

18 jpUNfhzkiy rpiwr;rhiy - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 

19 tPutpy rpiwr;rhiy - 8 - - - - - - - - - 8 - 8 5 
20 nghyd;dWit rpiwr;rhiy - - - - - - - - - - - - - - - 
21 thupanghy rpiwr;rhiy - - - - - - - 1 6 - - - 7 7 6 
22 nkhzuhfiy rpiwr;rhiy - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 
23 N`hkhfk Ntiy Kfhk; - 7 4 - - - - - - - - 11 - 11 2 
24 tTdpah rpiwr;rhiy - - - - - - - - - - - - - - - 

25 aho;g;ghzk; rpiwr;rhiy - - 1 - - - - 1 - - - 1 1 2 - 
26 mk;NgG];] rpiwr;rhiy - - - - - - - - - - - - - - - 
27 Nffhiy rpiwr;rhiy - - - - - - - - - - - - - - - 
28 FUtpl;l rpiwr;rhiy - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - 
29 fe;JUf];Mu  Ntiy Kfhk;  5 - - - - - - - - - 5 - 5 1 

nnkkhhjj;;jjkk;; 6 44 24 3 0 1 1 9 10 6 7 79 32 111 42 
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njhopw; gapw;rpg; ghlnewpfSf;fhd epjp Kd;Ndw;wk; ( nryT tplak; 2509)  

- 2021.01.01 - 2021.12.31

2'8

 

nnjjhh..  
,,yy  rrppiiwwrr;;rrhhiiyy  eeppWWttddkk;;  

gghhll  
nneewwppffssppdd;;  
vvzz;;zzppff;;iiff  

NNkkww;;nnffhhss;;ssgg;;ggll;;ll  gghhll  
nneewwppffss;;  

FFwwppjj;;nnjjhhJJff;;ff
gg;;ggll;;ll  
xxJJff;;ffPPLL  
((&&gghh))  

nnrryyTT  
((&&gghh))  

1 ntypf;fil rpiwr;rhiy 04 Mq;fpyk;> ,ir> 
thrpg;G>eldk; 688,050.00 687,750.00 

2 Gjpa Jk;giu rpiwr;rhiy 15 

gj;jpf;>ijay;>rtu;f;fhuk; 
cw;gj;jp> jiy Kbntl;Ljy;> 
Nkrd;>jr;R>kpd; 
njhopEl;gk;>xl;L Ntiy 

350,000.00 309,983.00 

3 k`u  rpiwr;rhiy 06 jiy Kb ntl;Ljy;, 
Nkrd;>jr;R> eldk;> Foha; ePu; 320,000.00 319,969.00 

4 gy;Nyfy rpiwr;rhiy 07 xl;L Ntiy>jr;Rj; njhopy; 330,000.00 - 

5 gy;yd;Nrid ,sk; 
jtwhspfs; rPu;jpUj;j epiyak; 05 Nkrd;> xl;L Ntiy, jiy 

Kb ntl;Ljy;,  ntJg;gfk;  250,000.00 250,000.00 

6 jy;njd ,sk; jtwhspfs; 
rPu;jpUj;j epiyak; 14 

tPl;L kpd; ,izg;G >ijay;> 
fzdp>jr;R kw;Wk; nrJf;fy;> 
,ir>Nkrd;> eldk; kw;Wk; 
Nks thj;jpak;> thfdg; 
gOjghu;g;G> jiy Kb 
ntl;Ljy;, 

420,000.00 420,000.00 

7 mk;NgG];] rpiwr;rhiy 09 - 220,000.00 - 

8 tPutp jpwe;j rpiw Kfhk;  10 
ijay;, eldk;> rhuzu;> 
Nghij nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

85,000.00 85,000.00 

9 mEuhjGuk; rpiwr;rhiy 06 - 60,000.00 - 

10 FUtpl;l rpiwr;rhiy 04 Mil tu;zk; jPl;ly; 35,000.00 20,000.00 

11 G+]h rpiwr;rhiy 05 - 70,000.00 - 

12 nfhOk;G upkhd;l; rpiwr;rhiy 02 jiy Kb ntl;Ljy;, 24,000.00 21,260.00 

13 nkfrpd; rpiwr;rhiy 03 jiy Kb ntl;Ljy;, ijay; 60,000.00 59,855.00 

14 tTdpah rpiwr;rhiy 02 Nkrd;>Fiwe;j nrytpy; 
rptpypq; jahupj;jy;, Nkrd; 56,000.00 56,000.00 

15 khj;jiw rpiwr;rhiy 04 ijay;, jiy Kb ntl;Ljy;, 39,950.00 39,930.00 

16 thupanghy rpiwr;rhiy 07 jr;R, Nkrd;, xl;L Ntiy, 
ntJg;gfk; 143,000.00 99,365.00 

17 nghyd;dWit rpiwr;rhiy 08 
Nkrd;>Fiwe;j nrytpy; 
rptpypq; jahupj;jy;, Nkrd;, 
jiy Kb ntl;Ljy;, 

92,000.00 46,999.00 

18 gJis rpiwr;rhiy 02 ijay;> gy;tif ifg;gzp 98,000.00 38,375.00 
19 aho;g;ghzk; rpiwr;rhiy 02 jiy Kb ntl;Ljy;, 20,000.00 19,950.00 
20 kl;lf;fsg;G rpiwr;rhiy 03 ijay; 45,000.00 45,000.00 
21 jpUNfhzkiy rpiwr;rhiy 04 jiy Kb ntl;Ljy;, 52,000.00 26,000.00 

22 rpiwr;rhiyfs; jiyikafk;  - 42,000.00 - 

nnkkhhjj;;jjkk;; 124 - 3,500,000.00 2,545,436.00 
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rpiwr;rhiy epWtdq;fspd; ifj;njhopy; kw;Wk; tptrhaf; ifj;njhopy; gpupTfspd; 

epjp Kd;Ndw;wk;.

2'9
 

nnjjhh..  
,,yy eeppWWttddjj;;jjppdd;;  nnggaauu;; 

jjww;;NNgghhJJ  NNkkww;;nnffhhss;;ssgg;;ggLLffppdd;;ww    
iiffjj;;nnjjhhooppyy;;  kkww;;WWkk;;  ttppttrrhhaaff;;  

iiffjj;;nnjjhhooppyyppdd;;  nnggaauu;; 

2021.12.31 jjppffjjppaappyy;;  
((cczz;;iikkaahhdd)) 

nnrryyTT   ttUUkkhhddkk;; 

1 tl;luf;f Ntiy Kfhk;  
tptrhaf; ifj;njhopy;, Gsf; fy;     
(rpNke;Jf; fy;)> Jk;Gj; jb>  
<u;f;Ff; fl;L 

721,400.00 3,324,850.00 

2 k`u rpiwr;rhiy 

tptrhak;>ijay;, ryit> nfhy;yd; 
gl;liw> rpul;ilf; fup> jr;R> 
rtu;f;fhuk;> Jk;Gj;jb> <u;f;Ff; fl;L , 
nerTj; njhopy;> Njq;fha; vz;iz  

7,934,381.30 11,505,692.76 

3 
gy;yd;Nrd ,sk; 
jtwhspfs; rPu;jpUj;j 
epiyak; 

tptrhaf; ifj;njhopy; >jr;R> Jk;G 
Miy,ntJg;gfk;> ijay;> 
nerT>jr;R>   Jk;Gj;jb> <u;f;Ff; fl;L 
> nfhy;yd; gl;liw> 

9,186,901.25 15,268,451.94 

4 Gjpa Jk;gu rpiwr;rhiy 
ijay;> nerT> jr;R> Jk;Gj; jb> 
<u;f;Ff; fl;L >gl;liw> ryit> 
xl;Ljy;> thu;g;G,  

5,217,351.50 6,094,251.00 

5 gy;Nyfy jpwe;j Ntiy 
Kfhk; 

tptrhaf; ifj;njhopy; > tpyq;F 
tsu;g;G> ntJg;gfk;> ijay;> 
rtu;f;fhuk; jr;R> fuhI;>xl;L kw;Wk; 
thu;g;G> Jk;Gj; jb> <u;f;Ff; fl;L  
>gl;liw,  nrq;fy;;> nerT,  

14,881,886.95 23,874,345.32 

6 mEuhjGuk; rpiwr;rhiy 
tptrhaf; ifj;njhopy;> ntJg;gfk;> 
gl;liw>,jr;R> Jk;Gj;jb> <u;f;Ff; fl;L,  
nerT, ryit> 

6,555,084.74 10,333,559.65 

7 gJis rpiwr;rhiy ryitg; gpupT 23,010.00 95,471.50 
8 tPutpy Ntiy Kfhk; tptrhaf; ifj;njhopy;, ntJg;gfk; ,  2,801,781.91 4,463,033.82 

9 ntypf;fl rpiwr;rhiy 
nfhy;yd; gl;liw> jr;R> Jk;Gj;jb> 
<u;f;Ff; fl;L > ryit>  rtu;f;fhuk;, 
ijay;> nerT > ntJg;gfk;> 

33,455,363.64 49,130,658.14 

10 
jy;njd ,sk; 
jtwhspfs; rPu;jpUj;j 
epiyak; 

ntJg;gfk; > ijay; > jr;R, >gl;liw 
>fbj ciw, nerT, ryit>, tpyq;F 
tsu;g;G, tptrhaf; ifj;njhopy; > Gsf; 
fy; 

3713,933.76 5,028,070.54 

11 FUtpl;l rpiwr;rhiy tptrhaf; ifj;njhopy;, Gsf; fy;> 
nfhy;yd; gl;liw 189,840.00 2,754,644.11 

12 G+]h rpiwr;rhiy tptrhaf; ifj;njhopy;, ntJg;gfk; 5,421,648.01 6,709,770.02 

13 thupanghy rpiwr;rhiy tptrhaf; ifj;njhopy;, Gsf; fy; 433,855.00 3,160,351.03 

14 mq;Fznfhyngy];] 
rpiwr;rhiy 

tptrhaf; ifj;njhopy;> ntJg;gfk;;> 
thfd guhkupg;G Nrit 6,400,757.42 13,753,868.82 

15 nfhOk;G tpsf;f kwpay; 
rpiwr;rhiy thfdj; jpUj;j epiyak; (fuhI;) 2,384,423.27 2,332,549.64 

16 khj;jiw rpiwr;rhiy tptrhaf; ifj;njhopy; 170,000.00 876,493.08 

17 kl;lf;fsg;G rpiwr;rhiy tptrhaf; ifj;njhopy; 1,116,682.50 1,169,609.74 
18 fhyp rpiwr;rhiy tptrhaf; ifj;njhopy; 23,860.00 42,750.00 

nnkkhhjj;;jjkk;; 100,632,161.25 159,918,421.11 
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Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy Nehf;F

ntw;wpfs; -

 � RgPl;rj;jpd;  vjpHfhy Nehf;F" Njrpa nfhs;iff; fl;likg;G> Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffs;> 

rpiwr;rhiyfs; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; rpiwf;fijpfs; GdHtho;T ,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; 

,dq;fhzg;gl;Ls;s Kd;DupikfSf;F ,zq;fpa tifapy; rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;ij 

kWrPuikg;Gr; nra;tjw;fhf “A Right Based Correctional System for a Safer Society”  vd;w kFlj;jpd; fPo;; 
2021 - 2025 vd;w fhyg;gFjpf;fhf nfsut ePjp mikr;ru; mtu;fshy; tpupthd 09 Jiwfspd; fPo;  

nraw;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuk; toq;fg;gl;l  Ie;jhz;Lfhyj; jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;jy; 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld; mjd; fPo; tUlhe;j mKyhf;;fy; jpl;lj;jpD}lhf nray;gLj;jg;gl;l 

nraw;wpl;lq;fs; kw;Wk; rpiwr;rhiyfs; kWrPuikg;G eltbf;iffs; %yk; milag;ngw;w 

Kd;Ndw;wk; gpd;tUkhwhdjhFk;. 

rpiwr;rhiyfs; ,l neUf;fbiaf; Fiwj;jy

 � nfhOk;G rpiwr;rhiyf; fl;blj; njhFjp (ntypf;fil rpiwr;rhiy> nfhOk;G upkhz;l; rpiwr;rhiy> 

Gjpa nkfrpd; rpiwr;rhiy kw;Wk; ngz; gpupT) rpiwr;rhiy itj;jparhiy> Muha;r;rp rPHjpUj;j 

kw;Wk; gapw;rp epiyak; n`huiz kpy;Nyt gpuNjrj;jpw;Fk;> rpiwr;rhiyj; jiyikafk; 

gj;juKy;iy gpuNjrj;jpw;Fk; rpiwr;rhiyj; jiyikaf cj;jpNahfg+Ht ,y;yq;fis khyNg 

gpuNjrj;jpw;Ff; ,lkhw;wk; nra;tjw;F efu mgptpUj;jp> flNyhug; ghJfhg;G> fopTg; nghUs; 

ntspNaw;wk;; kw;Wk; Jg;guT Vw;ghl;L  eltbf;iffs;;; ,uh[hq;f mikr;R kw;Wk; efu mgptpUj;jp 

mjpfhu rigAld; ,ize;J jpl;lkply; kw;Wk; tbtikg;G Ntiyfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sNjhL 

njhlHGila mikr;ruitapd; mDkjpapd; gpufhuk;; mjd; ngWif kw;Wk; Vida vjpu;fhyg; 

gzpfis efu mgptpUj;jp mjpfhurig %yk; Nkw;nfhs;sy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;fika 

cj;Njr kpy;Nytf; fhzpf;Fr; nrytjw;fhf  jw;NghJs;s tPjpapd; mgptpUj;jpg; gzpfs;> 

mfw;wg;glTs;s tPLfSf;fhf Gjpa tPLfis epUkhzpf;Fk; fUj;jpl;lj;ij ,e;j Mz;bDs; 

njhlq;Ftjw;fhd mYty;fis efu mgptpUj;jp mjpfhurig Muk;gpj;Js;sJ

 � gy;Nyfiy> Gjpa Jk;gu rpiwr;rhiyapy; cj;jpNahfg+Ht tpLjpfs; epUkhzpj;jy;  nraw;ghLfs; 

65.7% ngsjPf Kd;Ndw;wk; mile;Js;sJ.

 � mq;Fznfhyngy];] rpiwr;rhiyapd; ePH toq;fy; nraw;wpl;lj;ij ,t;tUl ,Wjpapy; g+Hj;jp 

nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ.

 � 2020 Mk; Mz;by; epUkhzg; gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;l  Kd;du; jahupf;fg;gl;l   07 fl;blq;fs; 

(thupanghy  - 04> fSj;Jiw - 01> Gjpa nkfrpd; - 01> k`u - 01) 06 epu;khz Ntiyfs; 

100% g+Hj;jp nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lNjhL thupanghy ngz;fs; gpupT fl;blj;ij 

khj;jpuk; 2022 Mk; Mz;by; g+Hj;jp nra;tjw;F vjpHghu;f;fg;gl;Ls;sJ.

rpiwr;rhiyfs; Kfhikj;Jt kWrPuikg;G

 � ,yq;if rpiwr;rhiyfs;; jpizf;fsk; trk; Kiwahd Nritg; gpukhzf; Fwpg;nghd;W 

,y;yhik fhuzkhf Ml;NrHg;Gr; nra;jy;>gapw;rp toq;fy;> gjtpAau;T toq;fy; Nghd;w gzpfis 

Nkw;nfhs;Sk; NghJ gy;NtW gpur;rpidfSf;F Kfk; nfhLf;fpd;w re;ju;g;gq;fSk; cs;sd. 

ifjpfisf; ftdpj;jy; njhlu;ghd If;fpa ehLfspd; Mff;Fiwe;j juj;Jf;F mikthf 

gpuhe;jpaj;jpd; Vida ehLfspy; ngUk;ghyhd ehLfs; rpiwr;rhiyfs;; Nritia rPu;jpUj;jr; 

Nritahf khw;wpaikj;Js;sd. mjw;fika>  “Leaders in Correction” vd;Dk; njhdpg; nghUspy; 

rpiwr;rhiyfs; Nritia rPHjpUj;j Nritahf khw;wp njhopy;Kiwahd Nritnahd;whfj; 

jhgpg;gjw;fhd Nritg; gpukhzf; Fwpg;G jahupf;fg;gl;L  Njitahd mq;fPfhuj;ijg;  

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mDg;Gtjw;F eltbf;if vLj;jy;.
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 � rpiwr;rhiyfs; jiyikafj;jpy; epu;khzpf;fg;gl;l Gjpa fl;blj;jpd; epu;khz Ntiyfis 

g+Hj;jp nra;tjw;F ,e;j Mz;by; rhj;jpak; fpilj;jNjhL> nghwpapay;> jpl;lkply; kw;Wk; jfty; 

njhopy;El;gk; Mfpa gpupTfis ,e;j  fl;blj;jpDs; jhgpg;gjw;F/epWTtjw;Fj; Njitahd 

Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. 

 

rpiwr;rhiyfs; gzpahl; FOtpdupd; jpwd; tpUj;jp

 � rpiwr;rhiyg; gapw;rpf; fy;Y}upahf ,Jtiu gad;gLj;jg;gl;l nfhOk;G rpiwr;rhiy rpiwr;rhiy 

tshfj;jpy; fhzg;gl;l Muha;r;rp kw;Wk; ru;jpUj;j gapw;rp epiyaj;Jld; ,ize;j epWtdnkhd;whf 

mq;Fznfhyngy];] rpiwr;rhiyapDs; NghjpasT gapw;rp trjpfs; nfhz;ljhf gapw;rp 

epiyankhd;iw epWTtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. Muha;r;rp kw;Wk; rPu;jpUj;j kw;Wk; 

gapw;rp epiyaj;jpy; xNu jlitapy; 80 mYtyu;fSf;F khj;jpuk; gapw;rp trjpfs; fhzg;glhik> 

Nghjpa tpuptiu kz;lgq;fs; kw;Wk; jq;Fkpl trjpfs; ,y;yhik. mq;Fznfhyngy];] 

rpiwr;rhiyapy; ,jDld; njhlu;Gila tpupTiu kz;lgq;fs;;> jq;Fkplk;> tpisahl;L 

Nghd;w midj;J trjpfSk; fhzg;gl;lik kw;Wk; ,t;tUlj;jpDs; Ml;Nru;g;Gr; nra;atjw;F 

,yf;fplg;gl;l mYtyu;fSf;fhf xd;whf my;yJ FOthfg; gapw;rpapid toq;Ftjw;F 

eltbf;if vLf;fg;gl Ntz;bapUe;jik Nghd;w tplaq;fis mbg;gilahff; nfhz;L ,t;thW 

mq;Fznfhyg;ngy];] rpiwr;rhiyf;F ,ize;jjhf epWTtjw;Ff; fhuzkhFk;..

 � gy tUlq;fshf ntw;wplkhff; fhzg;gl;l gjtpfSf;fhf mYtyu;fis Ml;Nru;g;Gr; nra;a 

Kbahik fhuzkhf rpiwr;rhiyj; jpizf;fsj;jpw;Fs; gy gpur;rpidfs; Njhd;wpaJld; 

nghJthf Nehf;Fk; NghJ 2000 mYtyu;fs; tiuahd ntw;wplq;fs; fhzg;gl;ld. mjd;gb> 

2021 Mk; Mz;lstpy; gpd;tUkhW 1>070 ntw;wplq;fs; G+uzg;gLj;jg;gl;ld.

                                 1. ,uz;lhk; juk; n[apyu;fs;  -    70
                                 2. Gdu;tho;T mYtyu;fs;        -     12
                                 3. rpiwr;rhiyf; fhtyu;fs;  -   788

                                 4. SPEAT Force mYtyu;fs; -   194

 � ,t;thW Ml;Nru;g;Gr; nra;ag;gl;l  cj;jpNahfj;jHfspy; ,uz;lhk; ju n[zpyu; cj;jpNahfj;ju;fs;>; 

Gdu;tho;T cj;jpNahfj;ju;fs; jkJ Muk;gg;; gapw;rpia epiwT nra;J fiye;J nrd;wNjhL 

kw;Wk;; mtru eltbf;iffs; je;jpNuhgha gilazpf;fhf Ml;Nru;g;Gr; nra;ag;gl;l 12 tUlq;fs; 

Nritf; fhyg;gFjpapd; gpd;du; rl;luPjpahf Kg;gilapypUe;J tpyfpa 194 cj;jpNahfj;ju;fSf;F 

Muk;gg; gapw;rpfis toq;Ftjw;F eltbf;iffs; vLf;fg;gl;ld. NkYk;> fhzg;gLfpd;w nfhtpl; 

19 njhw;W Neha; epiyikf;F kj;jpapy; rpiwf;fhtyu; mYtyu;fshf Ml;Nru;g;Gr; nra;ag;gl;l 

mYtyu;fspw;F 14 ehl;fs; Nritf;fhyg; gapw;rpnahd;Df;fhf rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fSf;F 

,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sNjhL vjpu;fhyj;jpy; gpupTfs; mbg;gilapy; Muk;gg; gapw;rpfis 

toq;Ftjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ

 � rpiwr;rhiyfs; epWtdj;jpd; flikfis Nkw;nfhs;Sk; NghJ cj;jpNahfj;jHfSf;F ehshe;jk; 

ehl;bd; rl;l KiwikAld; mYty;fis Nkw;nfhs;tjw;F NeupLfpd;wJ. mNjNghd;W ePjpkd;w 

Kiwika+lhf Fw;wthspfs; my;yJ Fw;wnkhd;Wf;F re;Njf egu;fshf;fg;gl;ltu;fSld; 

flikfis Nkw;nfhs;Sk; NghJ kdpj cupikfs;> mbg;gil cupikfs; njhlu;ghd gpur;rpidfs; 

mbf;fb Vw;gLtNjhL rpiwr;rhiyfs; epu;thfk; njhlHghf ,w;iwg;gLj;jg;gl;l ru;tNjr rl;l 

xOq;Ftpjpfs; rk;ge;jkhd ,w;iwg;gLj;;jg;gLjy; kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. Mjyhy;> tUlhe;j 

mKyhf;fy;; jpl;lj;jpD}lhf Fwpj;njhJf;fg;gl;l xJf;fPLfSf;F Nkyjpfkhf UNODC/

ICRC Mfpa epWtdq;fs; kw;Wk; ,ize;J gpd;tUk; gapw;rpr; nraykHTfis elhj;Jtjw;F 

mYty;fis Nkw;nfhs;sy;;.
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1. ru;tNjr nrQ;rpYit mikg;G rpiwf;ifjpfSf;F ftdpj;jy; Mff;Fiwe;j juq;fs; gw;wpa 

02 gapw;rpg; gl;liwfs; elhj;Jjy;.

2. UNODC mikg;gpd; %yk; rpiwr;rhiyfs; Kfhikj;Jtk;> Dynamic ghJfhg;G 

njhlu;gpy; midj;J rpiwr;rhiy Mizahsu;fs;> rpiwr;rhiyfs; mj;jpal;rfu;fs;; kw;Wk; 

gpujhd n[apyu;fs; Mfpatu;fSf;fhf 05; nrayku;Tfs; elhj;jg;gl;ld.

3. fhyp>G+];]>khj;jiw kw;Wk; mq;Fznfhyngy];] rpiwr;rhiyfspy; flikapy; 

<LgLfpd;w cj;jpNahfj;ju;fspypUe;J njupT nra;ag;gl;l rpiwf;fhtyu;fs; kw;Wk; rhu;[d;l; 

cj;jpNahfj;ju;fSf;F UNODC epWtdj;jpd; %yk; Dynamic ghJfhg;G rk;ge;jkhd 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;iw elhj;Jjy;.

4. fue;njdpa MAj csTg; gilapdu; gapw;rpg; ghlrhiy Clhf rpiwr;rhiyfs; mtru 

eltbf;iffs; je;jpNuhgha gilazp cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd gapw;rpr; nrayku;Tfis 

Vw;ghL nra;jy;.

5. nghyp]; mjpubg;gilazp %yk; rpNul;l rpiwr;rhiy mjpfhupfs; kw;Wk; mtru eltbf;iffs; 

je;jpNuhgha gilazp mYtyu;fSf;Fg; gapw;rpr; nrayku;Tfis elhj;Jjy;.

6. ,uhZtk; Clhf rpiwr;rhiy mYtyu;fSf;F gapw;rp nrayku;nthd;iw elhj;Jjy;.

7. UNODC/ICRC Mfpa epWtdq;fs; %yk; rpiwr;rhiyfs; Kfhikj;Jtk;> kz;Nlyh tpjpfs;> 

Dynamic ghJfhg;G> tpla Kfhikj;Jtk; NjLjy; elhj;Jjy; njhlHghd gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; xOq;F nra;ag;gl;ld.

rpiwr;rhiyfs; rl;lq;fisg; kWrPuikj;jy;

 � rpiwr;rhiyf; fl;lisr; rl;lj;ijj; jpUj;jk; nra;tjw;Fupa gzpfis kPz;Lk;  Muk;gpj;jy; 

kw;Wk; njhlu;Gila FOit kPz;Lk; Muk;gpg;gjd; Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; Njitg;ghL njhlu;ghf 

ePjp mikr;irj; njspTgLj;Jtjw;F eltbf;if vLj;jy;.

rpiwr;rhiyfs; ghJfhg;Gr; nraw;ghLfis xOq;FgLj;jy;

ghJfhg;ghd ehL> xOf;fkhd> ew;Fzkpf;f kw;Wk; rl;lj;ij kjpf;fpd;w r%fj;ij fl;bnaOg;Gtjw;fhd 

rdhjpgjp nrayzpapd; topfhl;lypd; fPo; gpd;tUk; nraw;wpl;lq;fisr; nraw;gLj;Jtjw;F 

eltbf;ifnaLf;fg;gl;lJ.

 � rpiwr;rhiyfs; tifg;gLj;jy; Nfhl;ghl;il mbg;gilahff; nfhz;L mjpAau; ghJfhg;G 

rpiwr;rhiyahf 46 rpiwf;$lq;fSld; Muk;gpf;fg;gl;l G+];] rpiwr;rhiy ,t;tUlj;jpDs;  

61 rpiwf;$lq;fs; epu;khzpf;fg;gl;L nkhj;jkhf 107  ghJfhg;G rpiwf;$lq;fspy; jPtpu 

tifahd Fw;wthspfis jLj;J itg;gjw;F Vw;wthW Njitahd mbg;gil trjpfs; tpUj;jp 

nra;ag;gl;Ls;sd. ,jd; %yk; rpiwapy; ,Ue;J nfhz;L ifalf;fj; njhiyNgrpiag; gad;gLj;jp 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w ghupasthd Njhijg; nghUl;fs; tpw;gis cs;slq;fyhf Vida r%f 

tpNuhj nray;fis fl;Lg;gLj;Jtjw;F Kbe;jik. NkYk; ,e;j ifjpfspd; tpUe;jpdu;fs; 

re;jpg;gjw;fhf rfy trjpfSk; nfhz;l KOikahd Gjpa njhopEl;g cgfuzq;fisf; 

nfhz;l miwnahd;iwAk; cUthf;Ftjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gl;Ls;sJ. 

 � mNj Nghd;W ghJfhg;ghd ehL> xOf;fkhd> ew;Fzkpf;f kw;Wk; rl;lj;ij kjpf;fpd;w r%fj;ij 

fl;bnaOg;Gtjw;fhd rdhjpgjp rdhjpgjp nrayzpapd; topfhl;lypd; fPo; ePu;nfhOk;G> 

fSj;Jiw> k`u Mfpa rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fspy; njhiyNgrp rkpf;iQ jilfisg; 

nghUj;jg;gl;Ls;sJ. mjw;fika ntypf;fl> mq;Fznfhyngy];]> G+];] Mfpa rpiwr;rhiyfs; 

epWtdq;fs; cs;slq;fyhf 06 rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fspy; Fwpj;j njhopEl;gf; fUtpfs;  

gad;gLj;jg;gl;L ifalf;fj; njhiyNgrp rkpf;iQ jil nra;ag;gl;Ls;sNjhL  mjd; %yk; 

ifjpfs; njhiyNgrpiag; gad;gLj;jp rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fspDs; ,Ue;J nfhz;L 

Nghijg; nghUl;fs; tpahghuk; Nkw;nfhs;sy;> fg;gk; ngWjy; kw;Wk; NtW Fw;wq;fis 

Nkw;nfhs;sg;gLtijj; jtpu;g;gjhFk;. 
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 � rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fspy; ghJfhg;G nfkuh Kiwiknahd;iwj; jhgpj;jy; rpiwr;rhiyfs; 

epWtdq;fspDs; kw;Wk; ntspapy; ghJfhg;ig gyg;gLj;Jjy; rpiwr;rhiyfspd; md;whl mY-

ty;fis topelhj;jy; kw;Wk;  Nkw;ghu;it nra;tjid ,yFgLj;Jjy; kw;wk; epWtdj;jpDs;  

cs;NsAk; >ntspNaAk; Vw;glf;$ba KiwNfLfis Fiwg;gjw;F kpf kf;fpakhFk;. mjw;fi-

ka mq;Fznfhyngny];]> g+];]> aho;g;ghzk; Mfpa  rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fspw;F 

Nkyjpfkhf ,t;tUlj;jpDs; fSj;Jiw> ePu;nfhOk;G> k`u Mfpa rpiwr;rhiyfs; epWtdq;f-

spy; ghJfhg;G nfkuh Kiwik jhgpf;fg;gl;L epiwT nra;Js;sNjhL nfhOk;G rpiwr;rhiyf; 

fl;blj; njhFjp  mjhtJ ntypf;fl> Gjpa nkfrpd;> nfhOk;G upkhd;l;> ngz;fs; gpupT kw;wk; 

rpiwr;rhiy itj;jparhiyapy; ghJfhg;Gf; nfkuh Kiwik jhgpf;Fk; gzpfs; ,t;thz;L 

Muk;gpf;fg;gl;lJ. 

 � fle;j fhyg;gFjp G+uhfTk; epytpa nfhtpl; - 19 njhw;WNeha; epiyik fhuzkhf ePjpkd;w 

gzpahl;FOtpdu;>rpiwr;rhiy mYtyu;fs;> rpiwg;gLj;jg;gl;Ls;s rpiwf;ifjpfs; Mfpatu;fis 

nfhtpl; - 19 njhw;wf;$ba Mgj;jpypUe;J tpLtpj;jy;> ePjpkd;wq;fSf;F ifjpfis M[u; nra;ahky; 

tof;F mYty;fspy; Vw;glf;$ba jhkjq;fisj; jtpu;j;Jf; nfhs;sy; kw;wk; tpNrl tifahd 

ifjpfSf;F rpiwr;rhiyfSf;F ntspapy; jhf;Fjy;fSf;F cl;gLtijj; jtpu;j;Jf;nfhs;sy; 

Mfpa midj;J tplaq;fisAk; fUj;jpw;nfhz;L fhzg;gLfpd;w fPo; fl;Lkhd trjpfisg; 

gad;gLj;jpf; nfhz;L tPbNah njhopy;El;gj;jpD}lhf  ePjpkd;w mYty;fis Nkw;nfhs;tjw;F 

Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e;j topKiwapD}lhf rpiwr;rhiy epWtdq;fSf;F jkJ ePjpkd;w 

mYty;fis tpidj;jpwd; nfhz;ljhfTk; kw;Wk; tpisjpwd; nfhz;ljhfTk; Nkw;nfhs;tjw;F 

re;ju;g;gk; nra;ag;gLtNjhL ePjpkd;wj;jpw;fhf md;whlk; ifjpfs; Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf 

nrytplg;gLfpd;w  ghupa fpuabkhd;iw kPjg;gLj;jpf; nfhs;tjw;F rhj;jpak; fpilg;gNjhL 

rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fspDs; jilnra;;ag;gl;l nghUl;fs; nfhz;L tug;gLtij Fiwj;Jf; 

nfhs;tjw;Fk; rhj;jpak; fpilf;Fk;. vjpu;fhyj;jpy; ,e;j Kiwik ePjp mikr;rpd; %yk; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w Court Automation fUj;jpl;lj;jpd; %yk; kpfTk; tpjpKiwahfTk; kw;Wk; 

ghJfhg;ghd tpjj;jpYk; midj;J fPo;fl;Lkhd trjpfs; rfpjk; tpUj;jp nra;ag;glTs;sJ. 

 � kpf ke;jkhd epiyikapd; fPo; nraw;gl;l rpiwr;rhiyfs; csT kw;Wk; ghJfhg;G myF         

~~ ,yq;if mtru eltbf;iffs; je;jpNuhgha gilazp || (SPEAT Force) vd kW rPuikf;fg;gl;lNjhL 
rpiwr;rhiyfs; cvsT myFk; ,e;jg; gilazpapd; nfhz;Ltug;gl;lJ. mjw;fika csT 

mYtyu;fSf;F gapw;rpg; ghlnewpfs; gy elhj;jg;gl;L mtu;fs; %yk; epWtdj;jpDs; NjLjy;fis 

elhj;JJy;> rpiwr;rhiyfs;; tshfq;fspDs; gpuNtrpf;fpd;w egu;fs;>thfdq;fs;> gz;lq;fisg; 

guPl;rpj;Jg; ghuj;jy; > rpiwr;rhiyfspy; jpBu; Rw;wptisg;G > csTj; jfty;fisr; Nrfupj;jy; 

kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila tprhuiz mYty;fis Nkw;nfhs;sy;.mNj Nghd;W ty;NtW 

KiwNfLfspy; <LgLfpd;w mYtyu;fis ,dq;fz;L mtu;fSf;F vjpuhf xOf;fhw;W kw;wk; 

rl;luPjpahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;tJk; ,e;j mYtyu;fs; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.

NkYk; Kg;gilfspypUe;J rl;luPjpahf tpyfpa  194 mYtyu;fs; ,e;j gilazpf;F Ml;Nru;Gr; 

nra;ag;gl;lNjhL mtu;fs; %yk; rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fspy; ghJfhg;G Vw;ghLfis 

tYg;gLj;jy;> tpNrl ghJfhg;G kw;Wk; fyfk; mlf;Fjy; Mfpa tpNrl gzpfs; njhlu;ghfTk; 

gapw;r;fis toq;fp mtw;wpy; <LgLj;Jtjw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gl;Ls;sJ. 

 � rpiwr;rhiy mtru eltbf;if je;jpNuhgha gilazpapd; mYty;fis rupahfTk; kw;Wk;  kpfTk; 

tpidj;jpwd; nfhz;ljhfTk; etPd njhopEl;gj;ijg;  gad;gLj;jp Nkw;nfhs;tjw;fhf 2021Mk; 

Mz;by; xJf;fg;gl;l xJf;fPl;bd; %yk; Rtu;>epyk; Nghd;wtw;wpy; kiwj;J itf;fg;gl;Ls;s 

,yj;jpudpay; jil nra;ag;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fis fz;Lgpbf;ff;$ba  Non 

linear Junction Detector kw;Wk; Ml;fspd; clypDs; kiwj;J itf;fg;gl;Ls;s 

,yj;jpudpay; jil nra;ag;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fis fz;Lgpbf;ff;$ba  

Hand Held non linear Junction Detector Nghd;w njhopy;El;g cgfuzq;fis 

toq;fp mjd; nraw;ghL kw;Wk; guhkupj;jy;  njhlu;ghd rpwe;j  gapw;rpia mjw;fhf epakdk; 

nra;ag;gl;l cj;jpNahfj;jHfSf;F toq;Ftjw;F  eltbf;ifnaLf;fg;gl;lJ.
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 � efu;g; gpuhe;jpa rpiwr;rhiyfspDs; jil nra;ag;gl;l nghUl;fis tPRtjw;F  eltbf;if 

vLf;fpd;w egu;fs; kw;wk; me;j jil nra;ag;gl;l nghUl;fs; njhlu;ghf mtjhdpg;gjw;Fk; 

rpiwr;rhiyfspy; milf;fg;gl;Ls;s ifjpfs; rpiwr;rhiyfspDs; ,Ue;J nfhz;L  

Nkw;nfhs;fpd;w xOq;fPdkhd nray;fs; kw;Wk; elj;ijfis J}uj;jpypUe;J  fz;fhzpj;J me;jf; 

ifjpfis milahsk; fhZk; njhopy;El;gj;jpD}lhf ,yFgLj;Jtjw;fhf rpiwr;rhiyfs; mtru 

eltbf;if je;jpNuhgha gilazpf;F Day & Night camera nfhz;l Quadcopter ,ae;jpunkhd;iw 
toq;f eltbf;if vLf;fg;gl;lNjhL mjw;F cupajhf cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk; ,t;tUlj;jpDs;  

gapw;rp toq;fg;;gl;lJ.

 � rpiwr;rhiyf;Fs; fyfkhd epiyikfs;> czTg; gfp\;fupg;G>$iuapd; kPJ Vwp Mu;g;ghl;lk; 

nra;jy;;> ifjpfs; my;yJ mjpfhupfisg;  gzaf; ifj;jpfshf gpbj;jy; Nghd;w eltbf;iffs; 

fle;j fhyg;gFjp KOtJk; rpiwr;rhiy epWtdq;fspypUe;J mwpf;ifaplg;gl;ljd; fhuzkhfTk; 

kw;Wk; rpy re;jHg;gq;fspy; capu; Nrjq;fs; kw;Wk; nrhj;Jf;fs; ,og;G tiuahd epiyikfs; 

tpuptile;jikahYk; mt;thwhd re;jHg;gq;fs; Vw;gLtjidj; jtpu;j;jYk; mt;thwhd 

rk;gtnkhd;W Vw;gl;lhy; mjid nrhj;Jf;fs; kw;Wk; capu; Nrjq;fs; Vw;glhjthW; njhopy;Kiw 

mZFKiwA+lhf mj;jifa re;ju;g;gq;fis Kfhikj;Jtk; nra;tjw;fhd topfhl;liy 

toq;Ftjw;fhf rpiwr;rhiyfs; jiyikafk; kw;Wk; rpiwr;rhiys; epWtdq;fs; vd;gtw;wpy; 

rpNul;l mjpfhupfspd; gq;Nfw;Gld; If;fpa ehLfspd; Nghijg;nghUs; kw;Wk; Fw;wq;fs;  

njhlu;ghd mYtyfj;jpd; cjtpAld; mtru jpl;lk; xd;iwj; (Contingency Plan) jahupg;gjw;F 
eltbf;if vLj;jy;. 

rpiwr;rhiyfs; Rfhjhu Nritia Nkk;gLj;Jjy;

 � 2020 tUlj;jpy; Vw;gl;l nfhtpl; 19 cyfshtpa njhw;W Neha;f;F kj;jpapy; rpiwr;rhiy 

Kiwik mjd; KjyhtJ miyia ntw;wpfukhf vjpHnfhz;lNjhL rpiwr;rhiyfs; ,l 

neUf;fbahdJ me;j epiyika Kfhikj;Jtk; nra;tjpy; ghupanjhU rthyhf ,Ue;jJ. 

mjw;fika nfhtpl; -19 epiyikia Kfhikj;Jtk; nra;tjw;F gpd;tUkhW Rfhjhu mikr;R> 

ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; Vida mur kw;Wk; mur rhHgw;w epWtdq;fspd; xj;Jiog;Gld; 

gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.

 z rpiwr;rhiyfspDs; rpiwf;ifjpfspd; rdj;njhifiaf; Fiwf;Fk; nghUl;L rl;lkh 

mjpgH jpizf;fsk;> ePjp mikr;R> rpiwr;rhiyfs; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; rpiwf; 

ifjpfspd; Gdu;tho;T eltbf;iffs; ,uh[hq;f mikr;R kw;Wk; nghyp]; jpizf;fsk; 

Mfpa epWtdq;fSld; ,ize;J Njitahd rl;l eltbf;iffis vLj;jy;.

 z ePjpkd;wq;fspypdhy; rpiwapy; milf;fg;gLfpd;w ifjpfis jdpikg;gLj;Jtjw;fhf  

gy;yd;Nrid>g+];] kw;Wk; gioa Nghfk;giu Mfpa rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fis 

jdpikg;gLj;jy; epiyaq;fshf khw;Wjy; kw;Wk; mjw;Fj; Njitahd cl;fl;likg;G 

trjpfis toq;fy;.

 z nfhtpl; 19 njhw;Wf;Fs;shd ifjpfSf;fhd rpfpr;ir  epiyaq;fshf ma;afr;rp ,uhZt 

Kfhk;> gy;Nyfy jpwe;jntsp rpiwr;rhiy Kfhk;> ,sk; jtwhspfs; rPHjpUj;j epiyak;> 

tl;luf;f Ntiy Kfhk;> mq;Fdnfhyngy];] ngz;fs; gpupT> ntypf;fil rpiwr;rhiy 

itj;jparhiy> mk;NgG];] gNghjh nkj; nrtd Mfpa epWtdq;fis Ngzpr;nry;yy; 

kw;Wk; mjw;Fj; Njitahd cl;fl;likg;G trjpfis toq;Fjy;.

 z nfhtpl; 19 njhw;WNeha; epiyik njhlu;gpy; tjptplf;ifjpfspd; tpguq;fis cwtpdHfSf;F 

toq;Ftjw;fhd jfty; ikankhd;W jfty; njhopy;El;g gpuptpd;; cjtpAld;; jhgpj;jy;

 z rpiwr;rhiy Copau;fSf;F 03 nrhl;L jLg;G+rpia toq;Ftjw;F eltbf;if vLj;jy;.

 z rpiwr;rhiy tjptplf;ifjpfSf;F jLg;G+rpia toq;Fjy;
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 z cyfk; KOtJk; Jupjkhf gutpf; fhzg;gl;l nfhtpl; njhw;WNeha;; rpiwr;rhiyfs; 

Kiwikf;Fk; kpfTk; rthy; epiwe;jjhff; fhzg;gl;lJ. ,jw;fhd gpujhd fhuzk; 

nfhtpl; guty; fl;Lg;ghl;Lf;fhd topfhlly; xd;whd r%f ,ilntsp kw;Wk; Kff;ftrg;; 

gad;ghl;il rpiwr;rhiyfspy; eilKiwg;gLj;Jtjpy; fhzg;gLfpd;w Rw;whly; epiyik> 

,ltrjpfs;> ghJfhg;G toq;fy; kw;Wk; ifjpfspd; mwpT kw;Wk; elj;ij mbg;gilapy; 

cz;ikapy; kpfTk; rpukkhdjhFk;. Mifapdhy;> ,j;jpizf;fsk; njhlHgpy; cupa me;j 

epiyikfisf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf ghupa Kaw;rpnahd;W vLf;f Nytz;bNaw;;gl;lJ. 

If;fpa ehLfspd; Nghijg; nghUl;fs; kw;Wk;;  Fw;wtpay; mYtyfj;jpd; mDruizAld; 

Rfhjhu mikr;rpd; topfhl;lypd; fPo; rpiwr;rhiyapDs; nfhtpl; xopg;Gf;fhd mtruj; 

jpl;lnkhd;iw tFg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lNjhL mjd; fPo;  njhw;wpypUe;J 

ghJfhj;jy;>njhw;whsu; mwpf;ifaplg;gl;lhy;;  gpd;gw;w Ntz;ba eltbf;if njhlHghf 
rupahd topfhl;lnyhd;iwg; ngw;Wf;nfhLf;f eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.

 z jdpikg;gLj;jy; epiyakhf gy;yd;Nrd rPHjpUj;j epiyaj;ij mgptpUj;jp nra;Ak; 

nraw;wpl;lk; 2020 Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;lNjhL mjd; fPo; ,uz;L khbr; rpiwf;; 

fl;blq;fs; 04 mikf;fg;gl;L tUfpd;wd. ,e;jr; nraw;wpl;lk; 75% nkhj;jg; ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; mile;Js;sJ.

ifjpfspd; rPu;jpUj;jr; nraw;ghLfis  tYg;ngwr; nra;jy; kw;Wk; njhopy; gilapd; tpidj;jpwdhd 

gad;ghl;Lf;fhd eltbf;iffs;.

 � ghJfhg;ghd ehL> xOf;fkhd> ew;Fzkpf;f kw;Wk; rl;lj;ij kjpf;fpd;w r%fj;ij 

fl;bnaOg;Gtjw;fhd rdhjpgjp nrayzpapd; tpNrl Kjd;ikapd;  fPo; rpiwf; ifjpfspd; 

,lneUf;fbiaf; Fiwg;gjw;fhfg; nghJ kd;dpg;G toq;Fk; nfhs;ifrhu;  nraw;ghl;Lf;F 

Nkyjpfkhf> kPsha;T Kiwapd; %yk; tpNrl kd;dpg;G toq;Fjy; nghwpKiw xd;iw jahupj;jy; 

milahsk; fhzg;gl;Ls;sJld; mjw;Fupa rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; kw;Wk; rpiwf;ifjpfs; 

GdHtho;T ,uh[hq;f mikr;R> njhlHGila Vida epWtdq;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fisg; 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp epakdk; nra;ag;gl;l FOtpdhy; mjd; ,Wjpf; fhyhz;L mwpf;if 

jahupf;fg;gl;L nfsut ePjp mikr;rUf;F ifaspf;fg;gLtjw;F Njitahd eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.

 � rpiwf;ifjpfSf;Fg; nghJ kd;dpg;G toq;Fk; eilKiwf;fhf ifjpfspd; kjpg;gPl;Lf;fhd 

Kiwiknahd;W jahupf;fg;gl;lNjhL mjw;Fj; Njitahd mwpTWj;jy;fSld; $ba ifNaL 

jahupf;fg;gl;L rpiwr;rhiyfs; epWtdj;jpw;F mwpKfg;gLj;j eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.

 � rpiwr;rhiy ,lneUf;fbf;F Kf;fpa fhuzkhf ,dq;fhzg;gl;Ls;s Nghijg;nghUs; 

gad;ghl;bw;F mbikahdtHfis upkhd;l; rpiwr;rhiyf;Fs; jLj;J itg;gjw;F gjpyhf 

mtHfis jpwe;j rpiwr;rhiy Kfhk;fs; kw;Wk; Ntiy Kfhk;fspy; Ntwhf jLj;J itj;J 

Gdu;tho;tspj;J njhopw; gapw;rpnahd;iw toq;Fk; Nehf;fpy; tPutpy> tl;luf;f> mk;NgG];]> 

jy;njd> gy;Nyf;fiy> mDuhjGuk;> k`u Mfpa rpiwr;rhiyfspy; ~~mk jptp upj;k" vd;w 

ngaupy; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; tbtikf;fg;gl;L mjd; gzpfis ntw;wpfukhf Muk;gpj;jy;.

 � gFjpasT rpiwr;rhiyfs; vz;zf;fU ,yq;if rpiwr;rhiyfs; KiwikapDs;; 

nray;gLj;Jtjw;;Fupa jdpahu; mur gq;Flik fUj;jp jpl;lj;ij nray;gLj;Jjy;. ,jd; 

fPo; tl;luf;f jpwe;j rpiwr;rhiy Kfhkpy;  Fwpj;j nraw;wpl;lk; Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL 

Nju;e;njLf;fg;gl;l ifjpfs; fhiyapy; rpiwr;rhiyapypUe;J ntspNawp ntsp epWtdq;fSf;F 

jkJ Copag; gq;fspg;ig toq;fp ehspd;; ,Wjpapy; kPz;Lk; rpiwr;rhiyf;Fj; tUifjUjy; 

eilngWfpd;wJ. ,jD}lhf ifjpfspd; ciog;G gaDs;sthW gad;gLj;jg;gLtNjhL 

mtu;fSf;F Fwpj;j njhopy; jpwd;fs; fpilf;fpd;wd. Copaj;jpw;F cupj;jhd rk;gsk; ifjpfSf;F 

fpilg;gNjhL njhopy;rhH typikAld; r%fj;Jld; ,izg;gjw;F ,lkspf;fpd;w rhj;jpag;ghL 

fpilf;Fk;. ,yq;if kdpj cupikfs; Mizf;FOtpdhy; nra;ag;gl;l rpiwr;rhiyf; fy;tpapd; 

gupe;Jiufspd;  ifjpfspd; GdHtho;T Nkk;gLj;jypd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s gupe;JiufspYk; 

,t;thwhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; eilKiwg;gLj;Jtjd; Kf;fpaj;Jtk; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ.
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 � rpiwfspy; rpiwitf;fg;gLfpd;w ifjpfspy; 2/3 tiuahd  vz;zpf;ifahNdhu; Nghijg;nghUs; 

rhu;e;j Fw;wq;fSf;fhf rpiwitf;fg;gLtjhf  mtjhdpf;fg;gLtNjhL kPz;Lk; kPz;Lk; 

rpiwr;rhiyapy; rpiwg;gLj;jg;gLtu;fspy;  ngUk;ghyhNdhH Nghijg;nghUs; gad;ghl;bw;F 

mbikahdtHfs; Mtu;. mNj Nghd;W Nghijg;nghUs; ghtidf;F mbikahdtHfs; kPz;Lk; 

kPz;Lk; rpiwapy; milf;fg;gLtijj; jLg;gjw;nfdpy; mtu;fis rpiwg;gLj;Jtjw;F khw;W 

topKiwnahd;whf  Kiwahd GdHtho;T eltbf;iff;F Mw;Wg;gLj;Jtjw;fhd Njitg;ghL 

milahsq; fhzg;gl;lijj; njhlu;e;J tPutpy rpiwr;rhiy Ntiy Kfhk; Nghijg; 

gof;fj;jpw;F mbikahdtHfis rpfpr;ir kw;Wk; GdHtho;Tf;fhf mDg;gp njhopw; gapw;rpia 

toq;fp r%fkag;gLj;jy; njhlHghd Kd;Ndhbr; nraw;wpl;lk; mq;F fhzg;gl;l fl;blq;fis 

KOikahf etPdkag;gLj;jp 500 ifjpfis  jf;fitf;ff; $bathW cl;fl;likg;G trjpfis 

Nkk;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. mjw;fika ifjpfs;  mDg;gpitf;fg;gl;L  Kd;Ndhb 

nraw;wpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. mNjNghd;W ,r;nraw;wpl;lj;jpw;F Njitahd mk;rnkhd;whd 

rfy trjpfSk; nfhz;l njhopw; gapw;rp epiyak;> E}yfk; Mfpatw;iw epHkhzpf;Fk; gzpfs; 

,e;j Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sNjhL ,r;nraw;wpl;lj;jpd; Muk;g fl;lj;jpd; fPo; milahsk; 

fhzg;gl;l vQ;rpa gzpfis vjpHfhyj;jpy; njhlq;Ftjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.

 � NkYk; ,e;jr; nraw;wpl;lj;jpd; ntw;wpapd; kPJ ,r; nraw;wpl;lkhdJ 1500 ifjpfis  cs;slf;ff; 

$bathW tpupTgLj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLtNjhL mjw;F Vw;GilathW epUkhzpf;f 

vjpu;ghu;f;fg;gl;l fl;blj; Njitg;ghLfis ,dq;fz;L  Layout Plan jahupf;fg;gl;LtUfpd;wd

 � rpiwapy; milf;fg;gLfpd;w ifjpfSf;fhf etPdkag;gLj;jg;gl;l GdHtho;T Kiwiknahd;iw 

mwpKfk; nra;tjw;fhf  FOnthd;W epakpf;fg;gl;L mjd; %yk; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;s-

g;gl;lNjhL mjD}lhf ifjpfis kjpg;gpLtjw;fhd topKiw rfpjkhd GdHtho;T Kiwi-

knahd;W tiuT nra;ag;gl;Ls;sJ.

e - rpiwr;rhiyfs; vz;zf;fUit eilKiwg;gLj;jy;.

rpiwr;rhiyfspy; rpiwg;gLj;jg;gLfpd;w rpiw> re;Njf ifjpfs; kw;Wk; mtu;fspd; FLk;g 

cwtpdHfSf;F re;jpg;gjw;fhd   trjpfis toq;FtJ kdpj cupik Nghd;W rpiwr;rhiy 

epUthfk; kw;Wk; njhlu;Gila cs;ehl;L kw;Wk; ru;tNjr xOq;F tpjpfs; kw;Wk; juq;fSf;F 

mika cupikahfTs;sJ. mjw;Fupajhf cwtpdHfis re;jpg;gjw;F fhzg;gLfpd;w fhyk;-

fle;j gioikahd topKiw> kpf ePz;l J}uj;jpypUe;J  Neuk; kw;Wk; gzj;ijr; nrytpl;L 

tUifju Ntz;b Vw;gLfpd;wik>fhzg;gLfpd;w topKiwapy; KiwNfLfs; fhzg;gLtjw;fhd 

tha;g;G kw;Wk; nfhtpl; - 19 njhw;WNeha; epiyikapdhy; jkJ cwtpdu;fisg; ghu;g;gjw;fhd 

rhj;jpag;ghl;il Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy; Nghd;w tplaq;fs; njhlu;ghf fUj;jpw; nfhz;L jfty; 

njhlu;ghly; njhopy;El;gj;ij gad;gLj;jp rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; jfty; njhlu;ghly; 

njhopy;El;gg; gpuptpdhy; mwpKfk; nra;ag;gl;l e-Visit  vz;zf;fU  mwpKfk; nra;ag;gl;l-

NjhL ,jd; fPo; Pre Booked Visit kw;Wk;  Video Visitation Kiw mwpKfk; 

nra;ag;gl;lJ. 

 Pre Booked Visit Kiwikapd; Clhf rpiwapy; rpiwg;gLj;jg;gl;Ls;s jkJ cwtpdi-

ur; re;jpg;gjw;fhf jpdnkhd;iwAk; kw;Wk; Neunkhd;iwAk; Fwpj;njhJf;fpf; nfhs;Sk; trjp 

,izaj;js nkd;nghUs; xd;wpD}lhf Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mjd;gb fhy tPz; tpuakpd;wp gh-

Jfhg;ghfTk; kw;Wk; cldbahfTk; jkJ cwtpdu;fis re;jpg;gjw;fhd tha;g;Gf; fpilf;fpd;w 

mNjNtis tpUe;jpdu;fisf; fhl;Lk; eltbf;iffs; KiwahfTk; kw;Wk; rpwe;j Kfhikj;Jt-

j;jpw;Fk; rpiwr;rhiyfs; epu;thfpfSf;Fr; rhj;jpak; rpilf;Fk;. 

NkYk; Video Visitation Mfpa Kiwapd; Kd;Ndhbf; fUj;jpl;lkhf 2020 tUlj;jpy;  

mq;Fznfhyngy];] rpiwr;rhiyapy; Muk;gpf;fg;gl;lNjhL mjd; ntw;wpj;jd;ikapy; mbg;gi-

lapy; ehL g+uhfTk; cs;s rfy rpiwr;rhiyfspYk;; ,r;nrad;Kiw mwpKfk; nra;ag;gl;lJ.  

RtH nfsutpf;fg;gl;lJ. mjd; %yk; ifjpfs; kw;Wk; mtu;fspd; FLk;g cwtpdu;fSf;F 

fhnzhspj; (tPbNah) njhopy;El;gk; %yk; ghHitaplTk; ciuahlTk; rhj;jpak; fpilj;jJ. 

mNjNghd;W tpNrlkhf ntspehl;L rpiw/re;Njf ifjpfSf;F jkJ cwtpdu;fSld; njhlu;G 

nfhs;tjw;F ,jd; %yk; re;ju;g;gk; fpilj;jJ.   ru;tNjr nrQ;rpYit mikg;gpdhy;; ,jw;fhd 

cl;fl;likg;G trjpfs; toq;fg;gl;ld. ,e;j ,U Kiwfs; njhlu;gpy; mtrpakhd gapw;rpfs; 

mYtyu;fSf;F jfty; njhopy;El;gg; gpuptpdhy; toq;fg;gl;ld.
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 � k`u rpiwr;rhiy jtpu jPT KOtJk; mikag;ngw;Ws;s midj;J rpiwr;rhiyfisAk; 

tiyaikg;Gr; nra;Ak; Ntiyfis ,e;j Mz;by;  epiwT nra;tjw;F rhj;jpak; fpilj;jNjhL 

Kiwik ,lg;ngau;r;rp NtiyfSk; ntw;wpfukhf Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. vdNt> ifjpfspfspd; 

jfty; Kfhikj;Jt Kiwik (PIMS) 2022 Mk; Mz;L njhlf;fk; ntw;wpfukhf midj;J 

epWtdq;fspYk; nraw;gLj;Jtjw;F rhj;jpak; fpilg;gNjhL mjd; %yk; ifjpnahUtu; 

mDkjpf;fg;gl;lJ njhlf;fk; tpLjiy nra;ag;gLk; tiuapy; ,Jtiu fhyKk; Nfhitfs; 

%yk; Kfhikj;Jtk; nra;ag;gl;l jfty;fisf; fzdpapy; cl;Nru;g;gjw;F Vw;wthW  

mYtyu;fisg; gapw;Wtpj;jy; kw;Wk; gad;gLj;JNthUf;F ifE}y; xd;iwj; jahupj;jy; vd;gd  

jfty; njhopy;El;gg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. rpiwr;rhiy epWtdq;fspd; fzdpj; 

Njitg;ghLfisAk; ,jNdhL ,ize;jjhf vjpHfhyj;jpy; toq;Ftjw;F eltbf;if vLf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

rthy;fs; -

 � rpiwr;rhiyfspd; ,lneupry;fSf;fhf Kd;nkhopag;gl;l jPu;Tfs; njhlHghf jahupf;fg;gl;l 

jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s FWq;fhyj; jpl;lq;fspy; mjpfkhdit milag;ngw;Ws;sNjhL  

rl;lf; fl;likg;gpd; fPo; Nkw;nfhs;tjw;F ,dq;fhzg;gl;Ls;s kj;jpa fhy  jpl;lq;fs;; kw;Wk; 

Gjpa epHkhzpg;Gf;fs; vd;gtw;wpd; %yk; ru;tNjr juq;fSf;F Vw;wthW Mw;wy; tpupthf;fk; 

nra;tjw;F milahsk; fhzg;gl;l cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jpia cs;slf;fpa ePz;l 

fhyj; jpl;lq;fis nraw;gLj;jy;.

 � jpizf;fsika  cj;jpNahfj;ju;fspd; cj;jpNahfg+u;t tpLjpfs; kw;Wk; gil tPuu; jq;Fk; 

tpLjpfs; Mfpaw;wpd; mbg;gil trjpfis mgptpUj;jp nra;a Ntz;bAs;sJ. ,jw;fhfg; 

NghjpasT epjp xJf;fPL tUlhe;j tuT nryT jpl;lj;jpd;  %yk; xJf;fPL nra;ag;glhik.

 � rpiwr;rhiyfspy; milf;fg;gLfpd;w ifjpfspd; md;whl ePjpkd;w mYty;fs;> itj;jpa rpfpr;ir 

NtW  rpiwr;rhiyfSf;fhd ghJfhg;Gf;F NghJkhd ghJfhg;G trjpfs; fhzg;gl;lhik.

 � jil nra;ag;gl;l nghUl;fs; nfhz;L tug;gLtijj; jtpu;g;gjw;fhf  etPd njhopEl;gg; ghJfhg;G 

cgfuzq;fisg;; gad;gLj;j Ntz;bAs;sNjhL mjw;fhd nryTfis tUlhe;j tuT nryTj; 

jpl;l kjpg;gPLfs; Clhf  xJf;fPL nra;ag;gLfpd;w vy;iyapDs; ngw;Wf; nfhs;s Kbahik.

 � ntypf;fil kw;Wk; fSj;Jiwr; rpiwr;rhiyfspy; jw;NghJ fhzg;gLfpd;w fl;blq;fs; 

(nghUj;jkw;wit vd;gjhy;) gOJghHj;jy;fSf;fhf tUlhe;jk; tuT nryTj; jpl;lk; %yk; 

xJf;fg;gl;l epjp Nghjhj fhuzj;jpdhy; mjw;Fupa jdpahd epjp xJf;fPL nra;ag;gl;L ifjpfspd;; 

ghJfhg;gpw;F Mgj;jhd kpfg; gytPdkhd fl;blq;fs; ,uhZtk; my;yJ rptpy; ghJfhg;Gg; 

gilapd; Clhf cupa juj;jpw;Fg; gOJghHf;f eltbf;if vLf;fg;gl Ntz;ba Njitg;ghL 

fhzg;gLfpd;wJ. 

 � rpiwr;rhiyj; Copag; gilia  tpidj;jpwdhfg; gad;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd Kiwikfs; 

kw;Wk; Gjpa nraw;wpl;lq;fis ,dq;fhzy;.

 � rpiwr;rhiyapDs; nfhz;Ltug;gLfpd;w  jil nra;ag;gl;l nghUl;fis jtpHg;gjw;F etPd 

njhopy;El;g ghJfhg;G cgfuzq;fisg; gad;gLj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mjw;fhd fpuak; 

tUlhe;j tuT nryTj;jpl;l kjpg;gPl;by; xJf;fg;gl;l epjp vy;iyapDs; ngw;Wf;nfhs;s 

Kbatpy;iy.

 � rpiwr;rhiyfs; njhlHghf mwpf;ifaplg;gl;l rpy epfo;Tfspd; NghJ njspthf mtjhdpf;fg;gl;l 

tplak; ahnjdpy;> xUrpy  cj;jpNahfj;jHfspd; Kiwaw;w nraw;ghLfs; MFk;. ,jidj; 

jtpu;j;J rpiwr;rhiyfs; kWrPuikg;Gf;fhf rupahd ghijapy; nfhz;L nry;tjw;F midj;J 

rpiwr;rhiyfs; mYtyu;fspd;  kdg;ghq;if mgptpUj;jp nra;a Ntz;bAs;sJ.

 � nfhOk;G rpiwr;rhiy fl;blj; njhFjpia epUkhzpj;jYld; ,ize;jjhf me;j rpiwr;rhiy   

kw;Wk; Vida epWtdq;fs; Gduikg;gjpy; Njitahd jsghlq;fs;> mYtyf cgfuzq;fs; 

kw;Wk; njhopy;El;gg; ghJfhg;G cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;F tuT nryTj; 

jpl;lj;jpy; %yk; Vw;ghLfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;
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 � rpiwr;rhiyfs; fl;lisr; rl;lk; kw;Wk;  njhlHGila rl;lj; jpUj;jq;fis Nkw;nfhz;L Nji-

tahd mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf; nfhs;fpd;w nrad;Kiwia epiwNtw;Wjy;.

 � rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; Ie;J tUlfhyj; jpl;lj;jpd; fPo; milahsk; fhzg;gl;ls;s 

Rfhjhu mikr;R kw;Wk; xd;wpize;J nra;ag;gl Ntz;ba rpiwr;rhiyfs; Rfhjhu kWrPuikg;Gg; 

gzpfis eilKiwg;gLj;jy;

 � ngz; ifjpfSf;Fk; mtu;fspd; jz;lidapd; ,Wjpf;fhyj;ij r%fkakhf;ff;$ba #oiyf; 

nfhz;;ljhf fopg;ghjw;F nghUj;jkhd topKiwnahd;iw mwpKfk; nra;jy

 � ngz; ifjpfSf;fhf njhopy;rhH gapw;rp tha;g;Gf;fis toq;;Ftjw;j; Njitahd epfo;r;rpj;jpl;l-

nhkd;iw tFj;jy;.

 � ,sk;jtwhspfSf;fhf tpNrl GdHtho;T epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;iw cUthf;Fjy; kw;Wk; mjd; 

fPo; mtHfspd; njhopy;rhH jpwd;fis mgptpUj;jp nra;jy;. mNj Nghd;W ,sk;  ngz; 

jtwhspfis NtWgpupj;J jLj;J itj;jy;. kw;Wk; mtu;fSf;Fk; tpNrl GdHtho;T epfo;r;rpj; 

jpl;lnkhd;iw cUthf;Fjy;.

 � ifjpfspd; GdHtho;Tf;Fj; Njitahd tpla Ma;Tf; fy;tpia mbg;gilahff; nfhz;l 

GdHtho;T khjpupfis cUthf;Fjy;

vjpu;fhy ,yf;Ffs;:

 � gy;Nyfy rpiwr;rhiyapy; epUkhzg; gzpfis G+uzg;gLj;Jtjw;Fupa kpFjpahfTs;s rpiwf; 

fl;bl epHkhzk; kw;Wk; Vida Nritfs; toq;fg;gLtjw;fhd gzpfSf;fhf vjpu;tUk;  

tUlq;fspy; epjp xJf;fPLfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

 � tPutpy jpwe;j rpiwr;rhiy Kfhik Nghijg; nghUl;fSf;F mbikahd ifjpfSf;;F 

rpfpr;iraspj;jy; kw;Wk; GdHtho;tspf;ff;$ba GdHtho;T epiyankhd;whf khw;Wtjw;F 

Njitahd ,ju cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;jy;.

 � gy;yd;Nrd rpiwr;rhiyf; fhzpapy; epHkhzpf;fg;gLfpd;w thl;Lj; njhFjpapd; epHkhzg; 

gzpfis KbTWj;jy;

 � thupag;nghy rpiwr;rhiyia tpupTgLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; tiuglk; kw;Wk; epHkhz Ntiyfis 

Muk;gpj;jy;.

 � k`u rpiwr;rhiy epHthff; fl;blk; cl;gl Vida fl;blq;fspd; epHkhzj; jpl;lkply; kw;Wk; 

tbtikg;G Ntiyfis Nkw;nfhs;sy;.

 � ifjpfSf;F Rfhjhu trjpfis tpUj;jp nra;tjw;fhf tuT nryTj;jpl;lj;jpy; xJf;fg;gl;l  

xJf;fPLfspd; %yk; milahsk; fhzg;gl;l epWtdq;fSf;F Kiwahd ky ryf; foptfw;wy; 

Kiwiknahd;iw tbtikj;J epHkhzpg;gpw;Fj; Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;.

 � nfhOk;G rpiwr;rhiyf; fl;blj; njhFjpia Ntwplnkhd;Wf;Fj; khw;Wtjw;Fj; Njitahd 

vjpHfhyg; gzpfs;> efu mgptpUj;jp> fiuNahug; ghJfhg;G> fopTg;nghUs; ntspNaw;wk; 

kw;Wk; Jg;guNtl;ghl;Lg; gzpfs; ,uh[hq;f mikr;R> rpiwr;rhiyfs; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

rpiwf;ifjpfspd; GdHtho;T mikr;Rld; xd;wpize;J nraw;gLjy;

 � g+];] rpiwr;rhiyf;Fj; Njitahd epHthff; fl;bl epu;khzk; kw;Wk; gioa rpiwr;rhiyf; 

fl;blj;ij  GJg;gpj;jy;.
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 � rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fSf;Fs; nfhz;Ltug;gLfpd;w gy;NtWgl;l jil nra;ag;gl;l 

nghUl;fisg; fz;Lgpbg;gjw;fhf ifahsg;gLfpd;w ghuk;gupa jdp egu; gupNrhjidf;Fg; 

gjpyhf njhopy;El;g cghakhf ghJfhg;G nfkuh Kiwik> Jk;gu> fhyp> mDuhjGuk;> 

khj;jiw>thupanghy Mfpa rpiwr;rhiy epiyaq;fspy; jhgpg;gjw;F eltbf;if vLj;jy;. mNj 

Nghd;W nghjpfs; (gHry); ];NfdH> clk;G ];Nfdu;> ifalf;fj; njhiyNgrpfs;> mjDld; 

njhlHGila cgfuzq;fs; kw;Wk; Walk through Njitahd  epWtdq;fSf;F tuTnryTj; 

jpl;lj;jpD}lhf xJf;fg;gl;l tiuaWf;fg;gl;l xJf;fPLfs; %yk; kw;Wk; rdhjpgjp nrayhw;Wif 

gilapd; cjtpapd; %yk; ngw;Wf;nfhs;sy;.

 � khj;jiw rpiwr;rhiyia NtW ,lj;jpw;F khw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F cupajhf khj;jiw 

Nfhl;ilapy; fhzg;gLfpd;w upkhd;l; rpiwr;rhiyia nfhl;ltpytj;j Gjpa ePjpkd;wf; 

fl;blj;njhFjpf;F mUfpy; 3.1038 n`f;NlahH epyg;gug;gpy; mike;Js;s fhzpapy; 

epHkhzpg;gjw;fhd Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsj;jpd; nfhs;if uPjpahd  cld;ghL 2016 Mk; 

Mz;by; fpilf;fg;ngw;Ws;sJ. mjd; gpufhuk; 2018.08.06 Mk; jpfjpa mikr;ruit gj;jpwj;jpw;F 

mikthf 2950 kp.&gh nryT kjpg;gPl;bd; fPo; 2019 - 2021 Mk; Mz;LfSf;fhd ,ilf;f 

fhy tuT nryTj;jpl;l Ntiyr; rl;lfj;jpy; epHkhzpg;Gfis nra;J Kbg;gjw;F mq;fPfhuk; 

fpilj;j NghjpYk;;> 2019/2020/2021 tuT nryTj;jpl;lq;fspd; fPo; Nfhug;gl;l epjp xJf;fPL 

Nkw;nfhs;sg;glhik. MfNt> 2023 Mk; Mz;by; ,e;jj;jpl;lk; kw;Wk; tbtikg;gpwFj;; Njitahd 

xJf;fPl;il xJf;fPL nra;Jnfhz;L nraw;wpl;lj;ij Muk;gpg;gjw;F ,yf;fplg;gl;Ls;sJ.

 � ifjpfs; jfty; Kiwikiar; nraw;gLj;Jtjw;Ff; fhzg;gl;l njhopy;El;g tOf;fisj; 

jpUj;Jtjw;F eltbf;iffs;  Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; k`u rpiwr;rhiy jtpHe;j 

rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fspy;; ntw;wpfukhd Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; cupa juTfis cs;sPL 

nra;Ak; eltbf;iffis KOikahf Kiwikapd; Clhf Nkw;nfhs;tjw;Fj; Njitahd 

fzpdpfs; kw;Wk; Vida Jizg; ghfq;fisg; ngw;Wf; nfhs;sy;.  Biometrics juTfisj; 

juT Kiwikapy;  cl;NrHf;ff;$bathW njhlHGila cgfuzq;fis milahsq; fz;L> 

mjw;fhd nkd;nghUis mgptpUj;jp nra;atjw;Fj; Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

mNjNghd;W> k`u rpiwr;rhiy epHthff; fl;llj;jpd; epHkhzpj;jy; eltbf;iffSf;F ,izahf 

tiyaikg;Gr; nra;tjw;Fk; eltbf;if vLj;jy;.

 � ,izatop kUj;Jt MNyhridr; Nrit (Tele Medicine) rpiwr;rhiyfs; epWtdq;fspd; 

Rfhjhu trjpfis Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; tpidj;jpwdhf;fk; nra;jy;  vd;gtw;Wf;fhf mwpKfk; 

nra;jy;.

 � rpiwr;rhiyr; Nritia njhopy;rhH Nritnahd;whf khw;Wtjw;fhfj; jahupf;fg;gl;Ls;s 

Nritg; gpukhzf; Fwpg;gpw;Fj; Njitahd mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;sy;

 � k`u rpiwr;rhiy rk;gtk; njhlu;ghf Itu; nfhz;l tprhuizf; FOtpd; mwpf;ifapd; 

rpghupRfis eilKiwg;gLj;jy;.

 � rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; Ie;jhz;Lfhyj; jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Jiwfis 

cs;slf;fpathW mjd; nraw;ghLfis Kd;ndLj;jy; kw;Wk; Kd;Ndw;wj;ij xOq;fikj;jy;.

 � ,yq;if kdpj cupikfs; Mizf;FOtpdhy; rpiwr;rhiy Kiwikia Muha;tjd; %yk; 

milahsk; fhzg;gl;l gpujhd Njitg;ghLfs; kw;Wk; rpiwf;ifjpfSf;Fg; ghJfhg;igAk; 

guhkupg;igAk; toq;fp mtHfs; GdHtho;tspj;jy; kw;Wk; r%fj;Jld; xd;wpizj;jy;/

r%fkag;gLj;jy; nraw;ghLfs; njhlHghd tpNrl fzf;fha;T mwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gl;l 

gupe;Jiufis eilKiwg;gLj;jy;.

       vr;.vk;.uP.vd;. cGy;njdpa    

       rpiwr;rhiyfs; Mizahsu; ehafk
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rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpdhy; 2021.01.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.31 Mk; jpfjp tiu 

Nkw;nfhs;sg;gl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; tpNrl gzpfs; 

Gjpa tUlj;jpy; flikfis Muk;gpj;J mjpNkjF rdhjpgjp mtu;fspd; RgPl;rj;jpd;  njhiyNehf;Ff; 

nfhs;ifg; gpufldj;ij mbg;gilahff; nfhz;L tpidj;jpwdhfTk; kw;Wk; gaDWjptha;e;jjhfTk; 

(tpisjpwd;kpf;fjhfTk;) mur Nritf;fhf mHg;gzpg;Gld; nraw;gLtjhf cWjpAiu kw;Wk; rj;jpag; gpukhzk; 

nra;jy;; rpiwr;rhiyj; jiyikafj;jpy; gzpahw;Wfpd;w midj;J NritfSf;Fupa cj;jpNahfj;jHfspd; 

gq;Nfw;Gld; rpiwr;rhiyfs; jiyikafj;jpy; eilngw;wJ.

mNefkhd gpuhe;jpa tya ehLfs; rpiwr;rhiyfs; epu;thfj; Jiwapy; kWrPuikg;Gfisr;; Nkw;nfhz;Ls;sNjhL 
mjd;NghJ me;j ehLfs; rPu;jpUj;jr; Nritnahd;iwr;; (Correctional Service) jhgpj;J rpiwr;rhiy 
cj;jpNahfj;jHfspd; Nritia njhopy; rhH uPjpapy; Nkk;gLj;j eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. Ml;NrHg;Gr; 
nra;jy;> mtu;fSf;Fg; gapw;rpaspj;jy;> gjtp cau;Tfs;; vd;gd xOq;F Kiwapy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
rpiwf;ifjpfisf; ftdpj;Jf; nfhs;Sjy; njhlu;ghd If;fpa ehLfspd; Mff;Fiwe;j ju epakq;fs; 
my;yJ ney;rd; kzN;lyh tpjpfspd; gpufhuk;> rPHjpUj;jj; Jiwapd; mYtyHfs; Kiwahf Ml;NrHg;Gr; 
nra;ag;gl;L gapw;rpaspf;fg;gLjy; Ntz;Lnkd Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ. mjd;gb> ,yq;ifapy; rPHjpUj;j 
Nritiaj; jhgpg;gjw;fhd Nritg;gpukhzf; Fwpg;G rpNul;;l rpiwr;rhiy cj;jpNahfj;jHfspd; fUj;Jf;fs; 
kw;Wk; MNyhridfs; cs;slq;fyhf midj;Jj; ju mYtyHfspd; fUj;Jf;fspd; gpufhuk; jahupf;fg;gl;L 
mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mDg;gg;gl;l Nritg;gpukhzf; Fwpg;gpd; tiuTg; gpujpnahd;W 
rpiwr;rhiyfs; Mizahsu; ehafk; mtu;fspdhy; rpiwr;rhiyfs; Kfhikj;Jt kw;Wk; ifjpfspd; 
GdHtho;T nfsut uh[hq;f mikr;ru; 
mtu;fSf;F ifaspf;Fk; epfo;T 
,uh[hq;f mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; 

,lk;ngw;wNghJ gpbf;fg;gl;l glk;.
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jpizf;fsj;jpd; Nrit %g;G kw;Wk;  

jpwikfspd; mbg;gilapy; gjtpAau;T 

ngw;w 43 MtJ rhu;[d; cj;jpNahfj;ju;fs; 

FO Nkw;gb gjtpf;Fupa mbg;gil gapw;rpf; 

fw;ifnewp mq;Fznfhyg;ngy];] 

rpiwr;rhiy tshfj;jpy; Muk;gpf;fg;gl;lNjhL 

Nkw;gb gapw;rpfs; Gjpjhf 

mq;Fznfhyg;ngy];] rpiwr;rhiyapy; 

jhgpf;fg;gl;l Muha;r;rp kw;Wk; rPHjpUj;jg; 

gapw;rp epiyaj;jpd; cg fpisapdhy;  

topelhj;jg;gLfpd;wJ. ,g;gapw;rpf;fhf 117 

cj;jpNahfj;jHfs; jifik ngw;Ws;sNjhL 

,tHfs; ,uz;L FOf;fshfg; gpupf;fg;gl;L 

,uz;L fl;lq;fspd; fPo; gapw;rpaspg;gjw;Fj; 

jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. KjyhtJ FOTf;F 

60  Mz; cj;jpNahfj;jHfs; kw;Wk; 07 ngz; 

cj;jpNahfj;ju;fs; vd;w mbg;gilapy;; 67 

cj;jpNahfj;jHfs; cs;slq;Ffpd;wdu;.

nfhtpl; vjpu;g;G tpUj;jp jLg;G+rp toq;fy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; Mgj;jhd flikfspy; <LgLfpd;w rpiwr;rhiy 

mYtyu;fspw;F nfhtpl; - 19 itu]; vjpu;g;G jLg;G+rpahd v];Nuhnrdpf;fh jLg;G+rp toq;Ftjw;F murpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l jPu;khdj;jpw;fika gzpapy; <Lgl;Ls;s rpiwr;rhiyfs; mYtyu;fSf;fhf 03 nrhl;L 

jLg;G+rp toq;fg;gl;lNjhL tjptplf; ifjpfSf;fhfTk; jLg;G+rp 

toq;fg;gl;ld. NkYk; Neha; njhw;Wf;Fs;shd rpiwr;rhiyf; 

ifjpfs; kw;Wk; mYtyu;fSf;F rpfpr;ir toq;Ftjw;fhf 

,ilj;jq;fy; rpfpr;ir epiyaq;fshf rpiwr;rhiy epWtdq;fs; 

gytw;wpd; fl;blq;fs; tpUj;jp nra;ag;gl;L Njitahd 

trjpfs;  toq;Ftjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. ,jw;fhf 

rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; Rfhjhu gzpahl;FOtpdupd; 

KOikahd gq;fspg;G  rfhjhu mikr;rpd; topfhl;lypd; 

toq;fg;gl;lJ.
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mq;FDnfhyg;ngy];] rpiwr;rhiyapd; Kd;Ndhb nraw;wpl;lkhfj; Muk;gpf;;fg;gl;l fhnzhspj; (tPbNah) 

njhopy;El;gj;jpD}lhf ifjpfisr; re;jpj;jy; (video visit ) Kiwik kw;Wk; midj;J rpiwr;rhiy 

epWtdq;fspYk; Kd; $l;b Neuj;ij Fwpj;njhJf;fpf; nfhz;L ifjpfis ghu;itapLtjw;fhd trjpfs; 

nra;J nfhLf;fg;gl;Ls;s ,yj;jpudpay; tUif (E-visit) Kiwia Mfpatw;iw mwpKfk; nra;jy; 

rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; jfty;fs; njhopy;El;gg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. NkYk;> nfhtpl; 

njhw;WNeha; epiyikapDs; jw;fhypfj; jPHnthd;whf ,ilA+Wfspd;wp ifjpfis ePjpkd;wq;fSf;F  

M[u;gLj;Jtjw;Fk; fhnzhspj; njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;Jk; Kiw rpiwr;rhiyfs; epWtdj;jpdhy;; 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.

,yq;ifr; rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; 21 MtJ jpizf;fsj; jiytuhfr; rpiwr;rhiyfs; 

Mizahsu; ehafk; jpU. vr;. vk;. up. vd;. cGy;njdpa  mtu;fs; ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 

mikr;ruitapd; mDkjpAld; epakpf;fg;gl;lNjhL nfsut ePjp mikr;ru; rdhjpgjp rl;lj;juzp myp rg;up 

mtu;fspdhy;  me;jg; gjtpf;Fupa epakdf; fbjk; ifaspf;fg;gl;lJ. ,e;j epfo;tpy; ePjp mikr;rpd; 

nrayhsu; jpU. vk;. vk;. gP. Nf. khahJd;d mtHfSk; fye;J nfhz;lhu;.
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mghafukhd xsljq;fs; fl;Lg;ghl;Lj; 

Njrpa rigAk; rpiwr;rhiyj; jpizf;fsKk; 

xd;wpize;J rpiwr;rhiyfspy; 

Nghijg;nghUl;fs; ghtidiaf; Fiwg;gjw;fhf 

mKy;gLj;jg;gLfpd;w Ntiyj;jpl;lq;fspd; 

xU gFjpahf rpiwf;ifjp cjtpj; 

jiytu;fisg;; gapw;Wtpg;gjw;fhf ntypfl> 

nfhOk;G kwpay; rpiwr;rhiy kw;Wk; 

nkfrpd; rpiwr;rhiyfspy; ,U ehs; 

gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fis elhj;Jtjw;F 

jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ. mjd; Kjyhk; fl;lk; 

ntypf;filr; rpiwr;rhiyapy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 

,g; gapw;rpapd; %yk; rpiwr;rhiyfSf;Fs; 

rpiwf;ifjpj; jiytu;fis gapw;Wtpj;jy; 

kw;Wk; mtHfspd; jiyikapd; fPo; rpiwapy; 

milf;fg;gl;ljd; gpd;du; gy;NtW topfspy; 

Nghijg; nghUl;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

vjpuhf nraw;gLk; rpiwf;ifjpfs;; FOnthd;iw 

cUthf;fp mf;FOtpd; Clhf Vida 

rpiwf;ifjpfisAk; tpopg;g+l;LtJ  ,jd; xU 

Nehf;fkhf ,Ug;gJld;> Nghijg;nghUl;fs; 

mw;w  rpiwr;rhiyfs; (Drugs Free Prisons) 
vd;w vz;zf;fUit mwpKfg;gLj;JtJk; 

,jd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. ,e;j vz;zf;fU 

fpukkhf ehLg+uhTk;  cs;s rpiwr;rhiyfspy; 

Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wJ.

Nghijg; nghUl;fs; kw;Wk; Fw;wtpay; njhlu;ghd 

If;fpa ehLfspd;; mYtyfj;jpdhy;; United Nations 
Office On Drugs and Crime (UNODC) xOq;F 

nra;ag;gl;L elhj;jg;gl;l rpiwr;rhiy mjpfhupfspd; 

ghJfhg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd 

gapw;rpg; gl;liw rpiwr;rhiyfs; mj;jpal;rfu;fs;> 

cjtpr; rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu;fs;> gpujhd 

rpiwr;rhiy n[apyu;fs; kw;Wk; juk; I 

rpiwr;rhiy n[apyu;fs; MfpNahu; cs;spl;l Kg;gJ 

NgUf;fhf fhyp n[l;tpd; iyl; `T]; (Jetwing 

Light House)  N`hl;lypd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; 

elhj;jg;gl;lJ. Kfhikahsu; xUtuhf rthy;fSf;F 

Kfq;nfhLf;Fk; Kiwikfs;> tpidj;jpwdhd 

jiyikj;Jtk;> Kfhikahsupd; tfpghfk; kw;Wk; 

Kd;khjpupahf ,Uj;jy;> ftu;r;rpfukhd ghJfhg;G 

kw;Wk; Kfhikj;Jtk;> njhopy; epiyaj;jpDs; 

tpidj;jpwdhd njhlHghliy vt;thW Nkw;nfhs;tJ 

Nghd;w jiyg;Gf;fspd; fPo; mwpit toq;Fk; 

eltbf;iffs; ,jd; NghJ ,lk;ngw;wd.
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jw;fhyj;jpy; rpiwr;rhiy Kiwik vjpHnfhs;Sk; gpujhd gpur;rpidahff; fhzg;gLfpd;w rpiwr;rhiyfSf;Fs; 

epyTfpd;w ghupa ,lneUf;fb njhlHghf mjpNkjF rdhjpgjp kw;Wk; nfsut gpujkH MfpNahupd; ftdk; 

<Hf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fikthf> nghJ kd;dpg;G toq;fy; nfhs;ifr; nraw;ghl;bw;F Nkyjpfkhf  kd;dpg;G 

kPsha;Tr; nraw;ghnlhd;wpd;; ClhfTk; tpNrl kd;dpg;ig toq;Ftjw;fhd nghwpKiwnahd;iw cUthf;Fk; 

FOtpd; mwpf;if nfsut ePjp mikr;rH rdhjpgjp rl;lj;juzp jpU. myp rg;up kw;Wk; rpiwr;rhiy 

Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ifjpfspd; GdHtho;T mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rH nfsut nyh`hd; uj;tj;ij 

MfpNahu;fsplk; ifaspf;Fk; epfo;T rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ifjpfspd; GdHtho;T mYty;fs; 

,uh[hq;f mikr;rpy; ,lk;ngw;wJ

rpiwr;rhiy mtrug; gjpyspg;G je;jpNuhgha 

gilazpapd; cj;jpNahfj;jHfSf;fhd Muk;g 

csTg; gapw;rp ghlnewpnahd;W fud;njdpa 

,uhZt MAjg; gilg; gapw;rpg; ghlrhiyapy; 

elhj;jg;gl;lJ. ,g; gapw;rpahdJ %d;W fl;lq;fspy; 

88 cj;jpNahfj;jHfSf;fhf xU FOtpw;F Ie;J 

ehl;fs; gapw;rpnahd;whf %d;W FOf;fSf;fhf %d;W 

gapw;rpg; gl;liwfs; elhj;jg;gl;ld.
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nfhOk;G rpiwr;rhiy Kiwikapy; 

epyTfpd;w ghupa ,lneUf;fbf;F jPu;nthd;whf 

ntypf;fil> nfhOk;G kwpay; rpiwr;rhiy> 

nkfrpd; rpiwr;rhiy Mfpait cs;spl;l 

nfhOk;G rpiwr;rhiy tshfj;ijr; n`huiz 

ky;yt gpNujrj;jpy; etPd trjpfSld; 

$ba rpwe;j rpiwr;rhiy tshfj;ij 

jhgpj;jy; njhlHghd fsg; gupNrhjidfs; 

kw;Wk; gzpfspd; Kd;Ndw;wk; kw;Wk; 

jw;NghJs;s gpur;rpidfs>; epHkhzg; gzpfis 

Nkw;nfhs;tjw;fhf jpl;lkplg;gl;Ls;s tpjk; 

gw;wp  tpsf;fkspg;gjw;fhf  mjpNkjF 

[dhjpgjp mtu;fs; kw;Wk; ghuhSkd;wk;> khfhz 

rigfs; kw;Wk; gpuNjr rigfs; Mfpatw;wpd; 

murpay; Jiwapdupd; gq;Nfw;Gld; nfsut ePjp 

mikr;rH> rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

rpiwf;ifjpfspd; GdHtho;T mYty;fSf;fhd 

,uh[hq;f mikr;rH nfsut nyh`hd; 

uj;tj;ij mtHfs; kw;Wk; khefu mgptpUj;jp 

kw;Wk; fopTg;nghUl;fs; ntspNaw;wk; 

kw;Wk; Jg;guT Vw;ghl;L eltbf;iffs; 

,uh[hq;f  mikr;rH fyhepjp nfsut ehyf;f 

nfhlN`th  MfpNahu;fspd; jiyikapy; cupa 

mYtyu;fSld;; tpNrl fye;Jiuahlnyhd;Wk; 

kw;Wk; fs guPrpyidnahd;Wk; elhj;jg;gl;lJ.

mjpNkjF rdhjpgjp mtHfspd; 'RgPl;rj;jpd; J}

uNehf;F" nfhs;if gpufldj;jpw;F Vw;g tprkw;w 

,yq;ifia cUthf;Fk; Nehf;fj;ij miltjw;fhf 

' tskpf;f "  rpiwr;rhiyapy; ,Ue;J tptrha 

epyj;jpw;F vd;w njhdpg;nghUspd; fPo; tptrha 

mikr;rH k`pe;jhde;j    mYj;fkNf mtHfspd; 

KOahd xj;Jiog;Gld; rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; 

kw;Wk; ifjpfs; GdHtho;T mYty;fSf;fhd 

nfsut ,uh[hq;f mikr;ru; nyh`hd; uj;tj;ij 

mtHfspd; vz;zf;fUtpw;F mikthf rpiwr;rhiyf; 

ifjpfspd; Copag; gq;fspg;Gld; Nrjdg; grisia 

cw;gj;jp nra;jy; kw;Wk; tprkw;w kuf;fwpfs; kw;Wk; 

goq;fis rpiwr;rhiyfSf;F mUfpy; cw;gj;jp 

nra;jy;; epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;W kl;lf;fsg;G jpwe;j 

ntspr; rpiwr;rhiy tshfj;jpy; Muk;gpf;fg;gl;lJ.
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rpiwr;rhiyj; jpizf;fsj;jpy; rpiwf; fhtyu;fSf;Ff; fhzg;gl;l ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf 788; 

Gjpa cj;jpNahfj;ju;fis Ml;Nru;Gr; nra;jy;; kw;Wk; mt;tYtyu;fSf;F epakdf; fbjq;fis toq;Fjy; 

epfo;T rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; kw;Wk; rpiwf;ifjpfs;  GdHtho;T ,uh[hq;f mikr;ru; nfsut 

nyh`hd; uj;tj;ij mtu;fspd; jiyikapy; rpiwr;rhiyj; jiyikaff; Nfl;Nghu; $lj;jpy; ,lk;ngw;wJ

ghJfhg;ghd ehL> xOf;f newpkpf;f> ed;FzKs;s kw;Wk; rl;lj;ij kjpf;fpd;w r%fj;ijf; 

fl;bnaOg;Gtjw;fhf rdhjpgjp nrayzpAld; ,ize;J rpiwr;rhiy epWtdq;fSf;Fs; rl;l tpNuhjkhd 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLijj; jLj;jy;> jil nra;ag;gl;l nghUl;fs; cl; nfhz;L tug;gLtijj; 

jLj;jy;. r%f tpNuhj nraw;ghLfis mfw;Wjy; kw;Wk; Fw;wthspfis fz;fhzpg;gjw;fhd etPd 

njhopy;El;g Kiwikiaj; jhgpg;gjy; Mfpatw;wpd; fPo; fSj;Jiw> k`u> ePHnfhOk;G Nghd;w rpiwr;rhiy 

epWtdq;fspy; ghJfhg;G nfkuh Kiwik kw;Wk; njhiyNgrp rkpQ;ir jlq;fs; Vw;gLj;jy; njhlHgpy; 

Jamming Kiwikiag; nghUj;Jk; gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.

17102 mj;jpahak;

Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy Nehf;F



ifjpfisg;  ghJfhg;gjw;fhf Kg;gilapy; 12 tUl Nritapd; gpd;du; Xa;T ngw;w 200 mYtyu;fisr;  

rpiwf; fhtyu;fshf Ml;Nru;g;Gr; nra;J  rpiwr;rhiy mtru gjpyspg;G je;jpNuhgha gilazpapy;  

(SPEAT force)  ,izg;Gr; nra;tjw;fhd Muk;g gapw;rp  jw;NghJ G+]h ,uhZt Kfhkpy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wJ.  mNj Nghd;W SPEAT force  vd kWrPuikf;fg;gl;l rpiwr;rhiy csT 

kw;Wk; ghJfhg;Gg; gpuptpw;fhf  mwpKfg;gLj;jg;gl;l Gjpa cj;jpNahfg+Ht ,yr;rpid R+l;Lk; epfo;T  

mz;ikapy; rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ifjpfs; GdHtho;T mYty;fs;; ,uh[hq;f mikr;rpd; 

nrayhsu; mtu;fspd; jiyikapy; ,lk;ngw;wJ.

rpiwr;rhiy epWtdq;fspy; Vw;gLfpd;w fytukhd epiyikfs; kw;Wk; gzaf; ifjpjfshfg gpbj;jy; 

Nghd;w epiyikfis rpwg;ghf Kfhikj;JTk; nra;J cau;fs; kw;Wk; nrhj;Jf;fspd; ,og;Gf;fs;/

el;lq;fs;  Fiwtilfpd;w tpjj;jpy; mt;thwhd re;ju;g;gq;fspd; njhopy;uPjpahf Kfk; nfhLg;gjw;fhf 

mtru jpl;lnkhd;W  (Contingency Plan)  jahupj;jy; njhlu;ghf Nghijg; nghUl;fs; kw;Wk; 

Fw;wq;fs; njhlu;ghf If;fpa ehLfspd; mYtyfj;jpd; cyf rKj;jpu Fw;wq;fs; xopg;G mikg;gpdhy; 

rpNul;l rpiwr;rhiy mYtyu;fSf;fhf ,uz;L ehs; nrayku;nthd;W fhyp cdtl;Ld; muypa N`hl;lypy; 

elhj;jg;gl;lJ.

172 02 mj;jpahak;

Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy Nehf;F



rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsk; kw;Wk; nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; gl;lg;gpd; fy;tp epWtdj;jpd; mDkjpapd; 

mbg;gilapy; rpNul;l gjpthsu;  ( r%f kUj;Jtk;)  itj;jpau; kytpNf mkpy Ruq;f mtu;fspdhy;> 

rpiwg;gLj;jg;gl;Ls;s ifjpfspd; kd mOj;jk; kw;Wk; jw;nfhiy nra;J nfhs;Sk; elj;ij njhlu;gpy; 

Ma;nthd;W Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,e;j Ma;Tf;fhf 22 rpiwr;rhiy epWtdq;fspd;  1730  rpiwf;ifjpfs; 

cs;slq;Fk; tpjj;jpy;  2019 ngg;Utup khjk; njhlf;fk;  2019  jpnrk;gu; khjk; tiu Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

,e;j Ma;tpd; %yk; ntspf;nfhzug;gl;l tplaq;fs; Nthl;l]; VI; N`hl;lypy; elhj;jg;gl;l epfo;tpd; 

NghJ ntspapl;L itf;fg;gl;lJ.

Nghijg; nghUl;fSf;F mbikg;gl;l 

rpiwf;iffjpfis Gduikg;Gr; nra;tjD}

f kPz;Lk; rpwe;j egu;fshf r%fkag;gLj;Jk; 

'mkjptp upj;k" fUj;jpl;lj;jpd; Muk;g epfo;T 

nfsut ePjp mikr;ru;  rdhjpgjp rl;lj;juzp jpU. 

vk;.a+.vk;. myp rg;up mtu;fspd;  jiyikapy; 

tPutpy jpwe; rpiw Kfhk; Nfl;Nghu; $lj;jpy; 

elhj;jg;gl;lJ. rpiw KfhkpDs; Ngzg;gl;L 

tUfpd;w Nghijg; nghUl;fSf;F mbikg;gl;l 

egu;fis Gduikg;Gr; nra;Ak; tpNrl 

Gduikg;G epiyaj;jpd; mYty;fs; kw;Wk; 

Kfhkpd; rpiwr;rhiy itj;jparhiy> ifjpfs; 

jq;Fk; tpLjp> mtu;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s 

nghJ trjpfs; njhlu;ghf nfsut mikr;ru; 

mtu;fspd; tpNrl ftdk; ,e;j tp[aj;jpd; NghJ 

nrYj;jg;gl;lJ.

17302 mj;jpahak;

Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy Nehf;F



rpiwr;rhiyj; jpizf;fsj;jpy; epytpa ntw;wplq;fSf;fhf Ml;Nru;g;Gr; nra;ag;gl;l  gapYeu; rpiwr;riy 

II  Mk; ju n[apyu;fs;  kw;Wk; Gdu;tho;T mYtyu;fs; nfsut ePjp mikr;ru;  rdhjpgjp rl;lj;juzp 

jpU. vk;.a+.vk;.myp rg;up mtu;fspd; jiyikapy; gapYeu; rpiwr;riy II  Mk; ju n[apyu;fs; 

(Mz;/ngz;) 70 Ngu; kw;Wk; Gdu;tho;T mYtyu;fs; (Mz;/ngz;) 14 NgUk; fiye;J nry;Yk; epfo;T 

mq;Fznfhyngy];] rpiwr;rhiy tpisahl;L ikjhdj;jpy; ,lk;ngw;wJ.

mk;NgG];;] gNghjh nkhj; nrtd rpfpr;ir kw;Wk; Gdu;tho;tspj;jy; epiyaj;jpy; rpiwg;gLj;jg;gl;Ls;s 

ifjpfisr; rpwe;j gpuirfshfr; r%fkag;gLj;Jtjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 'mkjptp upj;k" fUj;jpl;lj;jpd; 

gzpfis Muha;e;J ghu;g;gjw;fhf rpiwr;rhiyfs; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; rpiwf;ifjpfs; Gdu;tho;T 

,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsu; (,isg;ghwpa) Nk[u; n[duhy; tP.Mu;.rpy;th mtu;fs; mg;gzpfisg; 

ghu;itapLtjw;fhf mq;F tUifje;j NghJ gpbj;j glq;fs;.

174 02 mj;jpahak;

Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy Nehf;F



Nghfk;gu rpiwr;rhiyia gy;Nyfytpy; jhgpg;gjw;fhd fUj;jpl;lj;jpd; epUkhzg;gzpfs; murhq;fg; 

nghwpapay; $l;Lj;jhgdj;jpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL, kjpAiu Nritfs; ,d;[pdpaupq; fz;ry;ld; 

gpiutl; ypkpll; epWtdj;jpd; %yk; toq;fg;gLfpd;wd. Vw;fdNt ,f;fUj;jpl;lj;jpd; xg;ge;j ,y: 11   (fhtyu; 

cj;jpNahfG+u;t tpLjp,  n[apyu; cj;jpNahfG+u;t tpLjp, cjtp rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu; cj;jpNahfG+u;t 

tpLjp, rpiwr;rhiy mj;jpal;rfu; cj;jpNahfG+u;t tpLjp, itj;jpa mYtyu; cj;jpNahfG+u;t tpLjp 

, njhopy; MNyhrfu;/ nrtpypau;/ kUj;Jf; fyitahsu;/ Xtrpau; cj;jpNahfG+u;t tpLjp > rhujpfs; 

cj;jpNahfG+u;t tpLjp) Mfpadtw;wpd; fPo; epUkhzpg;gjw;Fupa cj;Njr jpl;lj;jpd; mYty;fis 2019 - 

2023 fhyg;gFjpapDs; epiwT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; vQ;rpa NtiyfSf;fhf  2021 

Mk; Mz;by; 100 kp.&gh xJf;fPL Fwpj;njhJf;fg;gl;lNjhL me;j xJf;fPL gw;Wr; rPl;Lf;fisr; nrYj;jpj; 

jPu;g;gjw;Fg; Nghjhky; Nghd fhuzj;jhy; Nkyjpfkhf  33.3 kp.&gh xJf;fPL ngwg;gl;L  gw;Wr; rPl;Lf;fisr; 

nrYj;jpj; jPu;g;gjw;Fg eltbf;if vLf;fg;gl;lNjhL  2021.12.31 Mk; jpfjpapy; mjd; ngsjPf; Kd;Ndw;wk; 

65.7% MFk;.

rpiwr;rhiyfspy; milf;fg;gLfpd;w ifjpfspy; 2/3 tiu 

vz;zpf;ifahdtu;fs; Nghijg; nghUl;fs; njhlu;ghd  

Fw;wq;fSld; rk;ge;jg;gl;ltu;fs; vd;gJ mtjhdpf;fg;gLtNjhL 

kPz;Lk; kPz;Lk; rpiwr;rhiyfspy; milf;fg;gLfpd;w 

egu;fspy; mjpfkhdtu;fs; Nghijg; nghUl;fs; ghtidf;Fg; 

gof;fg;gl;ltu;fs; vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ. gaDs;s 

jPu;nthd;whf tPutpy jpwe;j  rpiw Kfhik  Nghijg; 

nghUl;fs; ghtidf;Fg; gof;fg;gl;ltu;fs;  2000 Ngu; tiuapy; 

rpfpr;ir kw;Wk; Gdu;tho;tspj;jy;  epiyankhd;whf tpUj;jp 

nra;tjw;Fj; Njitahd gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtNjhL> 

Vw;fdNt Kd;Ndhbf; fUj;jpl;lkhf  500 ifjpfisj; jLj;J 

itg;gjw;Fj; Njitahd fPo;f;fl;Lkhd trjpfs; mgptpUj;jp 

nra;ag;gl;L epiwT nra;ag;gl;Ls;sJ. Gduikg;G topKiwfis  

tpjpKiwg;gLj;jtjw;fhf mghafu xsjlq;fs; fl;Lg;ghl;L 

Njrpa rig kw;Wk; njhopw;gapw;rp mjpfhu rig Nghd;w 

epWtdq;fs; jkJ xj;Jiog;ig toq;Ffpd;wd.

17502 mj;jpahak;

Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy Nehf;F



rpiwr;rhiy epWtd tshfq;fspy; kw;Wk; jdp egHfs; jk;kplj;jpy; kiwj;J  itj;jpUf;fpd;w jil 

nra;ag;gl;l ,yj;jpudpay; cgfuzq;fisf; ifg;gw;Wtjid Jupjg;gLj;Jtjw;fhfTk; kw;Wk; 

,yFgLj;jtjw;fhfTk;>: NjLjy; eltbf;iffis rupahfTk; kw;Wk;  kpfTk; tpidj;jpwd; nfhz;ljhfTk; 

njhopEl;gj;ijg;  gad;gLj;jp Nkw;nfhs;tjw;fhf Non- linear Junction Detector kw;Wk; Hand held Non- linear 
Junction Detectors rpiwr;rhiyfs; mtru eltbf;if je;jpNuhgha gilazpf;F toq;fg;gl;lJ. efug;Gwk; 

rhHe;j rpiwr;rhiyfSf;Fs; jilnra;ag;gl;l nghUl;fis tPRfpd;w egHfisf; fz;fhzpg;gjw;Fk;> 

rpiwr;rhiyfspDs;  Nkw;nfhssg;gL;fpd;w rl;l tpNuhjkhd eltbf;iffs;; njhiytpy; ,Ue;J 

mtjhdpg;gjw;Fjk; Njitahd  Day & Night Camera nfhz;l Quadcopter (Drone) cgfuznkhd;W  

rpiwr;rhiy mtruj; eltbf;if je;jpNuhgha gilazpapdUf;F (SPEAT Force) toq;fg;gl;lNjhL mjidg; 

gad;gLj;Jtjw;fhf  cj;jpNahfj;jHfSf;F gapw;rpAk; toq;fg;gl;lJ.

176 02 mj;jpahak;

Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy Nehf;F



2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif

epjpr; nrayhw;Wifg; gw;wpa $w;W3'1

17703 mj;jpahak;

2021 Mk;  Mz;L  jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



epjp epiyik gw;wpa $w;W3'2

178 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



fhRg; gha;r;ry; gw;wpa $w;W3'3

17903 mj;jpahak;

2021 Mk;  Mz;L  jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



epjpf; $w;Wf;fSf;fhd Fwpg;Gf;fs;3'4

180 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



18103 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



182 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



18303 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



184 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



18503 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



186 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



18703 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



188 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



18903 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



190 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



19103 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



192 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



19303 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



194 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



19503 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



196 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



19703 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



198 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



19903 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



200 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



20103 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



202 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



20303 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



204 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



20503 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



206 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



20703 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



208 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



20903 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



210 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



21103 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



212 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



21303 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



214 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



21503 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



216 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



21703 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



218 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



21903 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



220 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



22103 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



222 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



22303 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



224 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



22503 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



226 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



22703 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



228 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



22903 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



230 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



23103 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



232 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



23303 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



234 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



23503 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



236 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



tUkhdk; Nrfupg;G nrayhw;Wif 

Fwpj;njhJf;fg;gl;l xJf;fPl;Lg; gad;ghl;bd; nrayhw;Wif

ep.gp. Fwpg;G 208  ,d; gpufhuk; Vida mikr;Rf;fs;/ jpizf;fsq;fspd; Kftuhf ,j;jpizf;fsj;jpw;F/
 khtl;lr; nrayfj;jpw;F/ khfhz rigf;F toq;fg;gl;l xJf;fPLfs; 

3'5

3'6

3'7

           &&gghh.    ,000 

ttUUkkhhddff;;  
FFwwppaaPPLL 

ttUUkkhhdd  
FFwwppaaPPll;;bbdd;;  ttppgguukk;; 

ttUUkkhhdd  kkjjppgg;;ggPPLL NNrrffuuppff;;ffgg;;ggll;;ll  ttUUkkhhddkk;; 

MMuukk;;gg  
kkjjppgg;;ggPPLL 

,,WWjjpp  
kkjjppgg;;ggPPLL 

nnjjhhiiff  
((&&gghh)) 

,,WWjjpp  ttUUkkhhdd  
kkjjppgg;;ggPPll;;bbdd;;  % 

MMff 

 2001.04.00 
njhopEl;g 
>tptrha 
Kw;gzf; 
fzf;F 

70,000,000 70,000,000 73,706,979 105% 

 

 

    &&gghh.    ,000 

xxJJff;;ffPPll;;LL  
ttiiff     

FFwwppjj;;nnjjhhJJff;;ffgg;;ggll;;ll  xxJJff;;ffPPLL 
cczz;;iikkaahhdd  
nnrryyttppddkk;; 

,,WWjjpp  xxJJff;;ffPPll;;bbdd;;  %MMff  
xxJJff;;ffPPll;;LL;;  ggaadd;;gghhLL 

mmuukk;;gg  xxJJff;;ffPPLL ,,WWjjpp  
xxJJff;;ffPPLL 

kPz;nlOk; 7,953,000,000 7,953,000,000 6,544,158,600 82% 
     
%yjdk; 493,500,000 638,500,000 507,280,297 79% 

 

 

 

      &&gghh.    ,000 

nnjjhhllHH  
,,yy.. 

xxJJff;;ffPPLL  
nnggwwgg;;ggll;;ll  
mmiikkrr;;RR/                  

jjppiizzff;;ffsskk;; 

xxJJff;;ffPPll;;bbdd;;  
NNeehhff;;ffkk;; 

xxJJff;;ffPPLL 
cczz;;iikkaa

hhdd  
nnrryyttppddkk;; 

ttooqq;;ffgg;;ggll;;ll  
,,WWjjpp  

xxJJff;;ffPPll;;bbdd;;  
%  MMff  
xxJJff;;ffPPll;;LL;;  
ggaadd;;gghhLL 

mmuukk;;gg  
xxJJff;;ffPPLL 

,,WWjjpp  
xxJJff;;ffPPLL 

1 228 
rpiwf; ifjpfs; 
jfty; 
Kiwik 

30,000,000 30,000,000 20,380,627 68% 

2 418 
rpiwf; ifjpfs; 
jfty; 
Kiwik 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 100% 

3 253 

Xa;T+jpar; 
gzpf; nfhil 
%yk; 
murhq;fj;jpw;F 
mwtpl;Lf; 
nfhs;sy;rk;gsg;  

2,873,138 2,873,138 2873,138 100% 

 

 

23703 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



 
 

 
                                                                                                                      &&gghh.    ,000 

MMjjddff;;  
FFwwppaaPPLL
   

FFwwppaaPPll;;LL  ttppgguukk;; 

2021.12.31 MMkk;;  
jjppffjjppff;;FF  ggzz;;llff;;  
ffzzff;;nnffLLgg;;GG  

mmwwppff;;iiffaappdd;;  ggbb  
kkPPjjpp 

2021.12.31 MMkk;;  
jjppffjjppff;;FF  eeppjjpp  
eeppiiyyiikk  

$$ww;;wwppdd;;;;  ggbb  kkPPjjpp 

vvjjppHH  
ffhhyyjj;;jjppyy;;  
ffzzff;;ffppll  
NNttzz;;bbaaJJ 

mmwwppff;;iiffaappllyy;;  
KKdd;;NNddww;;wwkk;;    

% 

9151 fl;blk; kw;Wk; 
fl;likg;Gf;fs; 7,901,649,848 7,901,649,848 - - 

9152 ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk; 1,329,578,442 1,329,578,442 - - 

9153 fhzp 450,460,750 450,460,750 - - 

9154 mUtkhd nrhj;Jf;fs; 9,019,846 9,019,846 - - 

9155 capupay; nrhj;Jf;fs; - - - - 

9160 eilngWk; gzpfs; 121,650,051 121,650,051 - - 

9180 Fj;jifr; nrhj;Jf;fs; - - - - 

 

 

 

 

epjp my;yhj nrhj;Jf;fs; mwpf;ifaply; nrayhw;Wif3'8

238 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



fzf;fha;thsu; mjpgjpapd; mwpf;if. **

** ghuhSkd;wj;jpw;Fr; rku;g;gpf;Fk; NghJ> fzf;fha;thsu; mjpgjp mtu;fspdhy; ntspaplg;gl;l 

,Wjpf; fzf;fha;T mwpf;if ];Nfd; nra;ag;gl;L (SCAN) ,jpy; cl;Nru;f;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

3'9

23903 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



240 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



24103 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



242 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



24303 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



244 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



24503 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



246 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



24703 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



248 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



24903 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



250 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



25103 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



252 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



25303 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



254 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



25503 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



256 03 mj;jpahak;

2021 Mk; Mz;L jpnrk;gH khjk; 31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhd nkhj;j  epjpr; nrayhw;Wif



nrayhw;Wiff; Fwpfhl;bfs;

epWtdj;jpd; nrayhw;Wiff; Fwpfhl;bfs; ( mKyhf;fy; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy;)4'1
 
 

 
nnjjhh..
,,yy 

ttppNNrrll  FFwwppffhhll;;bbffss;; 
vvjjppuu;;gghhuu;;ff;;ffgg;;ggll;;ll  nnttssppaaPPll;;bbdd;;  rrjjttPPjjkkhhff 

(%) cczz;;iikk  nnttssppaaPPLL 

100%- 90% 75%-89% 50%- 74% 

1 gy;Nyfy rpiwr;rhiy epUkhzf; 
fUj;jpl;lj;jpd; epjp Kd;Ndw;wk; 96.91%   

2 aho;g;ghzk; rpiwr;rhiy epUkhzf; 
fUj;jpl;lj;jpd; epjp Kd;Ndw;wk; 100%   

3 rpiwr;rhiy epWtdq;fspd; gOJghu;g;Gf;fhf 
Fwpj;njhJf;fg;gl;l xJf;fPLfspd; cgNahfk;  82.1%  

4 
rpiwr;rhiyj; jpizf;fsj;jpw;F nrhe;jkhd 
thfdq;fs; gOJghu;g;Gf;fhf 
Fwpj;njhJf;fg;gl;l xJf;fPLfspd; cgNahfk; 

  68.7% 

5 
rpiwf; ifjpfspd; gapw;rpf;fhf 
Fwpj;njhJf;fg;gl;l xJf;fPl;bd; cgNahfk; 
kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis Nkw;nfhs;sy; 

  51.18%* 

6 
rpiwr;rhiy epWtdq;fis tiyaikg;Gr; 
nra;tjw;fhd fUj;jpl;lj;jpd; ngsjPf 
Kd;Ndw;wk;. 

100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25704 mj;jpahak;

nrayhw;Wiff; Fwpfhl;bfs

*cyfyhtpa nfhtpl -19  njhw;WNeha; epiyikf;F kj;jpapy; gupe;Jiuf;fg;gl;l Rfhjhu topfhl;ly;fis gpd;gw;wp  rpiwr;rhiy 

 mYtyu;fspd; gapw;rp mYty;fs; kw;Wk; tjptpl njhopy; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; jpl;lkplg;gl;lthW Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy.



Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffwis (SDG) milAk; nrayhw;Wif

milahsk; fhzg;gl;l Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis Rl;bf;fhl;Lf.5'1
  
  
  
  

,,yyff;;FF  /  
FFwwppff;;NNffhhss;; 

,,yyff;;FFffss;; mmiillTTff;;  FFwwpp  
ffhhll;;bbffss 

,,JJttiiuu  mmiillaagg;;  nnggww;;ww  
KKdd;;NNddww;;wwkk 

0%-49% 50%-74% 75%- 100% 
16. Ngz;;jF 

mgptpUj;jpf;fhf 

rkhjhdkhd 

kw;Wk; 

KOikahd xU 

r%fj;ij 

cUthf;Ftjw;Fk;> 

ePjpf;fhf 

midtUk; rk 

re;jHg;gk; 

toq;Fjy;; kw;Wk; 

xt;nthU 

kl;lq;fspYk;  

gaDs;s 

nghWg;Gld; $ba 

G+uzj;Jtk; 

nfhz;l 

epWtdq;fisf; 

fl;bnaOg;Gjy;. 

 

16.2 midtUf;Fk; 

rl;lj;jpd; 

epahaj;ijg; 

ngw;Wf; 

nfhs;tjw;F 

Kbjy; kw;Wk; 

Njrpa kw;Wk; 

rHtNjr kl;lj;jpy; 

rl;lj;jpd; Ml;rp 

ia Cf;Ftpj;jy;. 

16.3..2 nkhj;j 

rpiwf;ifjpfspd; 

vz;zpf;ifapy;  

jz;lid 

tpjpf;fg;glhj 

rpiwf;ifjpfdpd; 

msT. 

. 

  

81.10 % 

 

16.6 xt;nthU 

kl;lq;fspYk;  

gaDs;s 

nghWg;Gld; $ba 

ntspg;gilj;jd;ik 

nfhz;l 

epWtdq;fisf; 

fl;bnaOg;Gjy. 

 

16.6.1 . tuT 

nryTj; jpl;lk; 

%yk; 

mDkjpf;fg;gl;l 

xJf;fPl;Lj; 

njhifapypUe;J 

mur nryTg; 

gpupTf;F 

toq;fpa 

gq;fspg;G  

  

82.0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

258 05 mj;jpahak;

Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis (SDG) milAk; nrayhw;Wif



Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis mile;J nfhs;tjd; ntw;wpfisAk; kw;Wk; 

rthy;fisAk; RUf;fkhf tpgupf;Ff

,yf;F 16.2 mile;J nfhs;tjd; rthy;fs;

5'2

5'2'1

jz;lid tpjpf;fg;glhj rpiwf;ifjpfs;  vd;gJ> rl;lj;jpdhy; Fw;wthspfshf;fg;glhj re;Njf egu;f-

shtu;. ,yq;if rpiwr;;rhiyfspd; Gs;sp tpgu  Mtzq;fs; kw;Wk; juTfs; - 2021 ,d; gpufhuk;  

2021 Mk; Mz;by; tUlhe;j rpiw kw;Wk; re;Njf ifjpfs; 76,973 Ngu; rpiwr;rhiyfSf;F mD-

kjpf;fg;gl;Ls;sjhf  mwpf;ifaplg;gl;Ls;sNjhL  mtw;wpy;; 14,547 rpiwf;ifjpfSk; 62,426 re;Njf 

egu;fSk; cs;slq;fpAs;sdu;.. mjhtJ nkhj;j tUlhe;j mDkjpg;gpy;  81.1% re;Njf egu;fshtu;. 

mjw;fika 2020  Mk; Mz;by; 1:5 Mff; fhzg;gl;l tUlhe;j rpiw : re;Njfk; tpfpjk; 2021 Mz;by;  

1 : 4 Mf Fiwtile;Js;sJ.

rpiwf; ifjpfs; kw;Wk; re;Njf egu;fspd;  rdj;njhiff;fpilapy;; ,ilntsp  mjpfupg;gjd; %yk; 

Fw;wr; nray;fs; rhHe;j ePjp Kiwikapd; ek;gpf;iff;F  VNjhnthU jil cs;snjd;gij r%fj;jp-

w;F ntspg;gLj;Jfpd;wJ. Mjyhy; ,e;j ,ilntsiaf; Fiwj;Jf; nfhstjw;fhf Njitahd  elt-

bf;iffis  ,J njhlHghf rpwe;j Kiwapy; Mhha;e;J cupa rfy jug;Gf;fsJk njhlu;r;rpahd; 

gq;fspg;Gld;; Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wJ

mNj Nghd;;W ,e;j re;Njf egu;fspd; njhifiaf; fl;Lg;gLj;jy; rpiwr;;rhiy jpizf;fsj;jpd; epUth-

fj;jpw;F mg;ghw;gl;l fhuzq;fspd; kPJ mbg;gilahfTs;sJ. 

1. jPu;f;;fg;glhj tof;Ffspd; vz;zpf;if mjpfupj;jy;; kw;Wk; njhlHr;rpahf 

  tof;Ffs; gpw;Nghlg;gLjy;. 

2. rpy re;ju;g;gq;fspy; murhq;f ,urhadg; gupNrhjid mwpf;iffs; jhkjkiljy;. 

3. gpiz itg;Gr; nra;a Kbahik.

4. gpizr; rl;lk; Kiwahf eilKiwg;gLj;jg;glhik 

,j;jpizf;fsj;jpw;F fl;Lg;gLj;j Kbahj tplaq;fspd; kPJ ,e;j mjpfupg;G Vw;gLfpd;wikahy;; Nkw;gb 

NgzjF mgptpUj;jp ,yf;FFis mile;J nfhs;stJ ,j;jpizf;fsj;jpd; juTfs; kw;Wk; njhlu;G-

w;Wf; fhzg;gLfpd;w msTNfhypd; (epajpfspd;) vjpu;ghu;f;fg;gl;l Kd;Ndw;wj;ij mile;J nfhs;s 

Kbahikf;Ff; fhuzkhfTs;sJ. ePjp mikr;rpd; Ngz;jF mgptpUj;jp rig kw;Wk; ,ize;J ,yf;F 

16  ,w;Fupa miklTf; Fwpfhl;bia mile;J nfhs;tjw;F rhj;jpakhdthW rthy;fis ,dq;fz;L 

mjw;Fupa mYty;fis cupa Nfhzj;jpy; Mw;Wg;gLj;Jtjw;fhf FO epakdk; nra;ag;gl;Ls;sNjhL 

mjw;fhf rpiwr;rhiyfs; jpizf;fssj;jpd; gpujpepjpj;Jtj;jpdhy; 16.3.2  ,yf;fpid mile;J nf-

hs;tjw;Fupa midj;J jfty;fs;>nraw;ghLfs; kw;Wk; mwpf;iffis rku;g;gpg;gjw;F wltbf;iffs; 

vLf;fg;gl;Ls;sd. 

mNj Nghd;W rpiwr;;rhiy re;Njf egu;fs; ehSf;F ehs; mjpfupj;Jr; nry;fpd;wik  rpiwr;;rhiyfs; 

jpizf;fsj;jpw;F Kd;dpiyapy; fhzg;gLfpd;w gpujhdkhd xU rthyhFk;.  2021 Mk; Mz;Lf;Fupa  

,yq;if rpiwr;rhiyfs; Gs;sptpgu  Mtzj;jpw;fika  2021  Mk; Mz;L jpnrk;gu; khjk; 31 Mk; 

jpfjp mjpfhiy jpwg;Gf;Fika re;Njf egu;fs njhif 11,017 MFk; vd;gNjhL rpiwf;ifjpfs; 

rdj;njhif 7356 MFk;. Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l juq;fSf;fika rpiwr;;rhiyfspDs; jLj;Jitg;gjw;F 

rhj;jpak; fhzg;gLfpd;w nkhj;j jLj;J itj;jy; 12>895  MFk;.  epyTfpd;w mjpfupj;j re;Njfegu;fs; 

rdj; njhif fhuzkhf  142.48%  ,w;F Nkw;gl;l ,l neupriyf; nkhj;jkhf rpiwr;rhiy Ki-

wikapDs; Fwpj;j jpdj;jpy; ntspfhl;Lfpd;wJ.

25905 mj;jpahak;

Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis (SDG) milAk; nrayhw;Wif



mjpfkhd rpiwr;rhiy epWtdq;fs; kpfg; gioikahdit vd;gNjhL efu;g;Guk; rhu;e;j ePjpkd;wq;fspd; 

mikT kw;Wk; mtw;iw  tp];jupg;gjw;Fj; Njitahd NghJkhdsT ,ltrjpfs; ,y;yhik fhuzkhf 

ifjpfSf;F Fiwe;j juj;jpyhd jq;Fkpl trjpfis toq;Fjy; kw;Wk; fhzg;gLfpd;w ifjpfs; 

vz;zpf;iff;F Vw;g Rfhjhu  Jg;GuNtw;ghl;L trjpfs; kw;Wk; Vida Nritfis toq;Fjy; vd;gd 

ghupa rthyhff; fhzg;gLfpd;wJ. mNj Nghd;W fle;j tUlj;jpDs; rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; 

Kfq;nfhLf;f Neupl;l nfhtpl; 19 njhw;W Neha; epiyik kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;g topKiwfspd; fPo; 

rpiwr;rhiyfspd; md;whl mYty;fspd; Kfhikj;Jtj;jpw;Fk;  ,e;j upkhd;l; ifjpfspd; vz;zpf;if 

ghupa rthyhff; fhzg;gl;lJ. 

,g;gpur;rpid njhlu;ghf tpupthf fye;Jiuahlg;gl;L ,dq;fhzg;gl;l eltbf;iffs; FWq;fhy> 

,ilf;fhy kw;Wk; ePz;lfhy mbg;gilapy; midj;J jug;gpdu;fsJk; gq;fspg;Gld; jw;NghJ 

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ. .mjw;fhf Vw;fdNt rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s eltbf;iffs; gpd;tUkhW.

 z ePz;l fhykhf upkhd;l; rpiwfspy; rpiwitf;fg;gl;Ls;s ifjpfs; njhlu;ghd ePjpkd;w eltb-

f;iffspy; fhzg;gLfpd;w fhyjhkq;fis  jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;Fupa jfty;fs; rl;lkh mjpgu; 

jpizf;fsj;jpw;F rku;g;gpg;gjw;F eltbf;ifnaLj;jy;. 

 z ,urhadg; gFg;gha;T mwpf;if fhyjhkjk; miljy; fhuzkhf ePz;l fhykhf upkhd;l; rpiwf-

spy; milf;fg;gl;Ls;s tjptplf;ifjpfspd; tof;F ,yf;fk; rfpjkhd Mtznkhd;W ,urhadg; 

gFg;gha;T jpizf;fsj;jpw;F rku;g;gpf;fgl;L mt;twpf;iffis tpiuthf toq;FkhW Nfhupf;if 

Kd;itf;fg;gl;Ls;sNjhL mjw;fika mj;jpizf;fsj;jpdhy; eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 

 z jpfjp Fwpf;fg;glhj tof;FfSf;fhf tof;F tprhuiz jpfjpfisg; ngw;Wf; nfhs;jw;F my;yJ 

cupa vjpu;fhy eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf cupa mwp;f;iffs; Kiwahd mbg;gilapy; 

ePjp kd;wj;jpw;F rku;g;gpg;gjw;F eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;.

 z gpizg; gzj;ijr; nrYj;JTjw;F Kbahy; ,Uf;fpd;w ifjpfs; njhlu;ghd mwpf;ifia ePjp 

mikr;R kw;Wk; ePjpr; Nrit Mizf;FO Mfpatw;Wf;F toq;Fjy;.

 z gpiz epge;jidfis g+uzg;gLj;j KbahJs;s upkhd;l;  ifjpfSf;fhf khw;W gpiz epge;-

jidfis tpjpg;gjw;fhf nfsut ePjthd;fsplk; gupe;Jiufis/Nfhupf;iffis Kd; itj;jy;. 

 z upkhd;l; rpiwr;rhiyfspy; rpiwg;gLj;jhJ gpiz toq;f KbAkhd Fw;wq;fs; kw;Wk; Gdu;tho;T-

f;F mDg;gf; $ba Fw;wq;fs; ( cjh - Nghf;Ftu;jJf; Fw;wq;fs>rpwpasthd Nghijg; ng-
hUis ghtidf;fhf jk;trk; itj;jpUj;jy; Nghd;w) njhlu;ghf Njitahd eltbf;iffis 

vLf;FkhW nghyp]; kh mjpgu; mtu;fis mwpTWj;jy;. 

 z gaq;futhj jtpu;g;Gr; rl;lj;jpd; fPo; ePz;lfhyk; upkhd;l; rpiwr;rhiyfspy; milf;fg;gl;Ls;s 

ifjpfs; njhlu;ghd jfty;fis mjpNkjF rdhjpgjp mtu;fshy; epakdk; nra;ag;gl;l gaq;-

futhj jtpu;g;G rl;l jpUj;jj;jpw;fhf epakdk; nra;ag;gl;l FOtpq;F toq;Fjy; kw;Wk; mjd; 

%yk; tof;F mYty;fis Jupjg;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLj;jy;> Fw;wq;fs; Kd;itf;fg;gl-

hJs;stu;fSf;F Fw;wq;fis Kd;itg;gjw;F eltbf;if vLj;jy; my;yJ gpiz toq;Fjy; 

my;yJ tpLjiy  nra;tjw;F eltbf;if vLj;jy;.
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 z er;R tiffs;> mgpd;  kw;Wk; mghafu xsjlq;fs; njhlu;ghd fl;lisr; rl;lj;jpd; 54 Mk; 

gpuptpd; fPo; tpsf;f kwpaypy; milf;fg;gl;Ls;s Nghijg; nghUl;fs; njhlu;ghd Fw;wq;fSf;fhd 

tjptplf;ifjpfs; njhlu;gpy; 78 Mk; gpuptpd; fPo; Fw;wg;gj;jpuj; jpUj;jj;jpw;Fk; mjd; fPo; ePjp kd;w 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;Fk; fhzg;gLfpd;w rhj;jpag;ghL njhlu;ghf Muha;e;J ghu;g;gjw;fhf 

Njitahd mwpf;iffis  ePjp mikr;R kw;Wk; ePjpr; Nrit Mizf;FO  kw;Wk; nghyp]; 

jpizf;fsj;jpw;F rku;g;gpf;fg;Ls;sJ. 

       

 z Nghijg; nghUl;fs; ghtid njhlu;ghf ifjpfis tpsf;f kwpaypy; rpiwg;gLj;jhky; rpfpr;ir 

kw;Wk; Gdu; tho;tspj;jy; nra;tjw;F Njitahd Gdu; tho;topf;Fk; epiyankhd;iw tPutpytpy; 

jhgpg;gjw;Fk; mjw;fhd rl;l Vw;ghLfisr; nra;tjw;Fk; Njitahd G+u;thq;f mYty;fis 

Nkw;nfhs;sy;.  2021 Mk; Mz;by;  350 tjptplf; ifjpfSld; ,e;j epiyak; Muk;gpf;fg;gl;lJ. mNj 

Nghd;W mk jptp upj;k epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; 07 rpiwr;rhiy Kfhk;fspy; Nghijg; nghUl;fs; 

ghtidf;F mbikahdtu;fis Gdu; tho;tspg;gjw;F Njitahd mYty;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 z ifjpfs; tiuapy; jLj;J itj;J Gdu; tho;tspf;fj;jf;f tifapy; mbg;gil trjpfis tpUj;jp 

nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;Ls;sJ. mjd; %yk; Nghijg; nghUl;fs; njhlu;ghf tpsf;f kwpaypy; 

milf;fg;gLfpd;w tjptplf;ifjpfspd; vz;zpf;ifia Fiwg;gjw;Fk; gaDs;s Gdu;tho;it 

toq;Ftjw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gl;Ls;sJ. 

,yf;F 5.2.2>  ,yf;F 16.6 Mfpatw;iw mile;J nfhs;sy; ntw;wpfs; 

kw;Wk; rthy;fs;

5'2'2

rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpw;fhf  2021 Mk; tUlj;jpw;fhf epiwNtw;wg;gl;l ,ilf;fhy tuT nryTj; 

jpl;lk; %yk; 8,591.5 kpy;ypad; &gh xJf;fPL (kPz;nlOk; nryTfSf;fhf 7,953.00 kpy;ypad; &ghTk>; 

%yjdr; nryTfSf;fhf 638.5 kpy;ypad; &ghTk; vd;w tifapy;) Fwpj;njhJf;fg;gl;lNjhL tUlj;jpd; 

nkhj;jr; nryT 7,051.43 kpy;ypad; &gh nryT nra;ag;gl;Ls;sJ. (kPz;nlOk; nryTfSf;fhf 

6,544.15 kpy;ypad; &ghTk; kw;Wk; %yjdr; nryTfSf;fhf 507.28 kpy;ypad; &ghTk; vd;w tifapy;) 

mjw;fika  rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsk; kw;Wk; mjd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l xJf;fPl;Lj; njhifapy;  82.01% cgNahfg;gLj;j eltbf;if vLf;fg;gl;lNjhL 

mg;NghJ fhzg;gl;l nfhtpl;  - 19 njhw;W Neha; epiyik> gpuNjrq;fs; jdpikg;gLj;jg;gl;lik> 

tpjpf;fg;gl;l Rfhjhu topfhl;ly;fs; kw;Wk; re;ijapy; rpy gz;lq;fSf;Fj; jl;Lg;ghL epytpaik 

Mfpa fhuzq;fshy; rpy nraw;ghLfisj; jpl;lkplg;gl;lthW epiwT nra;J nfhs;stjw;Fr; rhj;jpak; 

fpilf;ftpy;iy.
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gjtpazpapdu; Kfhikj;Jtk; 

epWtdj;jpd; nrayhw;Wif njhlu;gpy; kdpj tsg;  gw;whf;Fiw my;yJ kpif jhf;fnkhd;W ,y;iy

kdpj ts mgptpUj;jp

6'1

6'2

6'3

kdpj ts tpguk;

 

 
 

 mq;fPfupf;fg;gl;l 
gjtpazpapdu; jw;NghJs;s gjtpazp gjtpntw;wplk; / 

(mjpfg;gbahd) ** 

rpNul;l  142 58 84 

%d;whk; epiy  148 113 35 

,uz;lhk; epiy 7163 5822 1341 

Muk;g epiy 419 308 111 

 

 

 

epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; 
ngaH 

gapw;wg;
gl;l 
gjtpa
zpapdH 
vz;zpf;
if 

epfo;r;rpj; 
jpl;lf; 

fhyg; gFjp 

nkhj;j KjyPL (&gh) epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; 
,ay;G  

(cs;ehl;L / 
ntspehl;L) 

ntspaPL/ ngw;Wf; 
nfhz;l mwpT 

cs;ehl;L 
ntsp 
ehl;L 

** 

tya 
mgptpUj;jp 
kw;Wk; 
jpl;lkply; 
njhlu;ghd 
KJfiyg; 
gl;lk;  

01 01 tUlk; 127,500.00 - cs;ehl;L 
jpl;lkply; gzpfs; 
njhlu;ghd mwpit 
tpUj;jp nra;jy;  

gjtp cau;T 
ngw;w 43  
rh[d;l; 
gapw;rpg; 
ghlnewp  

67 14 
ehl;fs; 141,433.00 - cs;ehl;L 

njhopYf;Fupa 
tplag; gug;gpd; 
tplaq;fis  
G+uzg;gLj;jy; 

gjtp cau;T 
ngw;w 43 – B; 
rh[d;l; 
gapw;rpg; 
ghlnewp  

49 14 ehl;fs; 137,247.00 - cs;ehl;L 

njhopYf;Fupa 
tplag; gug;gpd; 
tplaq;fis  
G+uzg;gLj;jy; 

csTj; 
jfty;fs; 
njhlu;ghd 
gapw;rpg; 
ghlnewp  

90  500,123.63 - cs;ehl;L 
tplag; gug;Gj; 
njhlu;gpy; 
mwpTWj;Jjy;  

gjtpAau;T 
ngw;w 
rpiwf;fhtyu;  
gapw;rpg; 
ghlnewp 

27  07 ehl;fs; 4,310.00 - cs;ehl;L 
tplag; gug;gpd; 
tplaq;fis  
G+uzg;gLj;jy; 

ru;tNjr 
cwTfs; 
gl;lg;gpd; gpd; 
bg;Nshkh 
ghlnewp 

01 01 tUlk; 75,000.00 - cs;ehl;L 

tplag;gug;G 
njhlu;ghd  
mwpit tpUj;jp 
nra;jy; 

** epytpa cyfyhtpa nfhtpl; - 19 njhw;W Neha; epiyik fhuzkhf ntspehl;Lg; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jtjw;F Kbatpy;iy. 
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epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; 
ngaH 

gapw;wg;
gl;l 
gjtpa
zpapdH 
vz;zpf;
if 

epfo;r;rpj; 
jpl;lf; 

fhyg; gFjp 

nkhj;j KjyPL (&gh) epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; 
,ay;G  

(cs;ehl;L / 
ntspehl;L) 

ntspaPL/ ngw;Wf; 
nfhz;l mwpT 

cs;ehl;L 
ntsp 
ehl;L 

** 

Master of 
Business/Financ
e (Bmus) gl;lg; 
ghlnewpf;fhd 
mDkjp 

01  01 tUlk; 302,000.00 - cs;ehl;L 
 epjp tplaq;fs; 
njhlu;ghd mwpit 
tpUj;jp nra;jy 

gapYeu;  II Mk; 
ju 
n[apyu;/Gdu;t
ho;T mYtyu; 
Muk;g gapw;rpg; 
ghlnewp 

84 04 
khjq;fs 846,344.44 - cs;ehl;L 

mwpTld; $ba 
mYtyu;fis 
cUthf;Fjy; 
kw;Wk; tpla 
mwpit toq;Fjy; 

102 Mk; 
gapYeu; 
rpiwf;fhtyu;  
gapw;rpg; 
ghlnewp 

194 05 
khjq;fs 658,912.16 - cs;ehl;L 

mwpTld; $ba 
mYtyu;fis 
cUthf;Fjy; 
kw;Wk; tpla 
mwpit toq;Fjy 

Nrit%g;G 
mbg;gilapy; 
gjtpAau;T 
ngw;w II Mk; 
ju n[apyu; 
gapw;rpg; 
ghlnewp 

29  21 ehl;fs; 170,013.48 - cs;ehl;L 

mwpTld; $ba 
mYtyu;fis 
cUthf;Fjy; 
kw;Wk; tpla 
mwpit toq;Fjy 

kdpj 
cupikfs; 
njhlu;ghd 
rhd;wpjo; 
gj;jpug; 
ghlnewp  

07 06 
khjq;fs; 40,000.00 - cs;ehl;L 

tplag; gug;gpd; 
tplaq;fis  
G+uzg;gLj;jy;  

mr;rplg;gl;l 
fhfpjf; 
Nfhg;Gfs; 
2000 kw;Wk; 
kjpg;gPl;Lg; 
gj;jpuq;fs;  
25000 mr;rply;  

- - 59,130.00 - cs;ehl;L 

 nrayku;T kw;Wk; 
ghlnewpfspy; 
fye;J nfhs;fpd;w 
gapw;rp 
mYtyu;fspd; 
cgNahfj;jpw;fhf   

cjtp clw; 
gapw;rp kjpAiu 
mYtyu; 
njupT nra;jy; 
Neu;Kfj; Nju;T 

- - 6,110.00 - cs;ehl;L 

Neu;Kfj; Nju;Tf; 
FOtpw;fhd 
cgrhur; 
nryTfis 
Nkw;nfhs;tjw;F 

nnkkhhjj;;jjkk;; 3,068,123.71 -   
 

 

 

 

epWtdj;jpd; nrayhw;Wiff;F  gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;  toq;Ffpd;w  gq;fspg;Gf;fs;6'4

mYtyu;fSf;F gapw;rp toq;Fjy; Clhf mtu;fspd; mwpT tpUj;jpailfpd;wJ. mjd; %yk; flik 

mYty;fis Nkw;nfhs;Sk; NghJ gaDs;s Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd rhj;jpak; fpilf;Fk;. 

mjd; fhuzkhf epWtdj;jpd; nrayhw;Wifia mjpfupf;fr; nra;tjw;F gapw;rpfs; gq;fspg;Gr; 

nra;fpd;wd.

** epytpa cyfyhtpa nfhtpl; - 19 njhw;W Neha; epiyik fhuzkhf ntspehl;Lg; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jtjw;F Kbatpy;iy. 
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,zf;f mwpf;if
  

  

  

,,yy  
 

VVww;;GGiillaa  NNjjiittgg;;gghhLL  
 

,,zzff;;ffgg;;gghhll;;LL  
eeppiiyyiikk  

((,,zzff;;ffkkhhddJJ  /  
,,zzff;;ffkkww;;wwJJ  ))  

 

,,zzff;;ffkkww;;wwjjhhaappdd;;  
mmJJggww;;wwpp  RRUUff;;ffkkhhff  

ttppgguuppff;;ff  
 

vvjjppHHffhhyyjj;;jjppyy;;  
,,zzff;;ffkkww;;wwjjppiidd  

jjttppHHgg;;ggjjww;;FF  
KKdd;;nnkkhhooppAAkk;;  

rruuppaahhdd  
eellttbbff;;iiffffss;;  

aahhiitt 
1 ggppdd;;ttUUkk;;  eeppjjpp  mmwwppff;;iiffffss;;  / ffzzff;;FFffss;;  ccuuppaa  jjppffjjppaappyy;;  rrkkHHgg;;ggppff;;ffgg;;ggll;;LLss;;ssdd  

1.1 tUlhe;j epjp mwpf;iffs; ,zf;fkhdJ   
1.2 mur mYtyHfs; Kw;gzf; fzf;F ,zf;fkhdJ   

1.3 
tzpf kw;Wk; cw;gj;jp Kw;gzf; 
fzf;Ffs; (tHj;jf Kw;gzf; 
fzf;Ffs;) 

,zf;fkhdJ 
  

1.4 fsQ;rpa Kw;gzf; fzf;F ,zf;fkw;wJ 
fzf;F 

Ngzg;glhik 

 
1.5 rpwg;G Kw;gzf; fzf;F ,zf;fkw;wJ  
1.6 Vida ,zf;fkw;wJ  
2 GGjj;;jjffqq;;ffss;;;;  kkww;;WWkk;;  ggjjppTTffiissgg;;  NNggzzyy;;;;  ((  eepp..xx..ttppjjpp  ..    444455  )) 

2.1 

nghJ epHthf Rw;wwpf;if 267/  2018 
Mk; ,yf;f Rw;wwpf;ifapd; gb 
epiyahd nrhj;Jf;fs; gjpNtl;il 
,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; NgzptUjy;
  

,zf;fkw;wJ 

rpfh]; 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpDs; 
epiyahd 
nrhj;Jf;fs; 
nkhbAs; xd;W 
jahupf;fg;gl;Ls;sjh
y;> 2021/03 Mk; 
,yf;f murhq;f 
fzf;Fs; 
topfhl;ly;fs; 
Rw;wwpf;if %yk; 
epiyahd 
nrhj;Jf;fs; 
Mtzj;ijj; 
njhlu;e;Jk; 
Ngzpr;nry;tJ 
fl;lhakw;wjhFk; 

 

2.2 
Ms;rhH Ntjdhjpfs; gjpT / 
jdpg;gl;l Cjpa ml;ilfis 
,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; NgzptUjy; 

,zf;fkhdJ 
  

2.3 fzf;fha;T tpdhf;fs; gjpNtl;il 
,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; NgzptUjy; 

,zf;fkhdJ   

2.4 
cs;sf fzf;fha;T mwpf;iffs; 
gjpit ,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; 
NgzptUjy;  

,zf;fkhdJ 
  

2.5 

midj;J khjhe;j fzf;F 
RUf;fq;fisAk; (CIGAS) jahH 
nra;J nghJ jpiwNrupf;F cupa 
jpfjpapy; rkHg;gpj;jy;   

,zf;fkhdJ 

  

2.6 
fhNrhiy kw;Wk; fhRf; fl;lis 
gjpNtl;il ,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; 
NgzptUjy;  

,zf;fkhdJ 
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,,yy  
 

VVww;;GGiillaa  NNjjiittgg;;gghhLL  
 

,,zzff;;ffgg;;gghhll;;LL  
eeppiiyyiikk  

((,,zzff;;ffkkhhddJJ  /  
,,zzff;;ffkkww;;wwJJ))  

 

,,zzff;;ffkkww;;wwjjhhaappdd;;  
mmJJggww;;wwpp  RRUUff;;ffkkhhff  

ttppgguuppff;;ff  
 

vvjjppHHffhhyyjj;;jjppyy;;  
,,zzff;;ffkkww;;wwjjppiidd  
jjttppHHgg;;ggjjww;;FF  
KKdd;;nnkkhhooppAAkk;;  
rruuppaahhdd  
eellttbbff;;iiffffss;;  
aahhiitt 

2.7 nghUl; gjpNtl;bid ,w;iwg;gLj;jy;; 
kw;Wk; NgzptUjy;  

,zf;fkhdJ   

2.8 ,Ug;Gg; gjpNtl;bid 
,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; NgzptUjy; 

,zf;fkhdJ   

2.9 
 

,og;Gf;fs; gjpNtl;bid 
,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; NgzptUjy;
  

,zf;fkw;wJ 
Fwpg;gpl;l 
gbtj;jpw;fika 
,w;iwg;gLj;jp 
Ngzptug;glhik 

Kiwahd 
gbtnkhd;wpd; fPo; 
,og;G/el;lq;fs; 
Mtznkhd;iwj; 
jahupg;gjw;F 
Njitahd 
mYty;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wd  

2.10 nghWg;G gjpNtl;il ,w;iwg;gLj;jy;; 
kw;Wk; NgzptUjy;  

,zf;fkhdJ   

2.11 
mbf;fl;il Gj;jfq;fspd; (GA  -  N20) 
gjpNtl;il ,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; 
NgzptUjy;  

,zf;fkhdJ 
  

3 eeppjjppff;;  ffll;;LLgg;;gghhll;;LLff;;ffhhdd  ggzzppffiiss  xxgg;;ggiilljj;;jjyy;;  ((eepp..ggpp  ..  113355)) 

3.1 epjp mjpfhuq;fs; epWtdj;jpw;Fs; 
gfpug;gl;ld ,zf;fkhdJ   

3.2 

epjp mjpfhuq;fs; gfpug;gLfpd;wik 
gw;wp epWtdj;jpw;Fs; 
mwpTWj;jg;gl;bUj;jy;/ 
njupag;gLj;jg;gl;lJ 

,zf;fkhdJ 

  

3.3 

xt;nthU nfhLf;fs; thq;fSk; 
,uz;L my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 
mYtyHfs; %yk; ,lk;ngWk; 
tifapy; mjpfhuk; 
xg;gilf;fg;gl;lJ. 

,zf;fkhdJ 

  

3.4 

2014.05.11 Mk; jpfjpa mur 
fzf;Ffs; Rw;wwpf;if ,y. 171/ 
2004 ,d; gb> muR Cjpa nkd; 
nghUs; njhFg;gpd; nray;ghLfs; 
fzf;fhsupd; fl;Lg;ghl;Lf;F 
cl;gl;ljhf nraw;gLj;jg;gly; 

,zf;fkhdJ 

  

4 ttUUllhhee;;jj  jjppll;;lljj;;jjppiiddjj;;  jjaahhuuppjj;;jjyy;; 

4.1 tUlhe;j nraw;ghl;L jpl;lk; 
jahupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

4.2 tUlhe;j nfhs;Kjy; jpl;lk; 
jahupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

4.3 
tUlhe;j cs;sffzf;fha;Tj; 
jpl;lk; jahupj;jy; ,zf;fkhdJ   

4.4 

tUlhe;j kjpg;gPl;ilj; jahupj;jy; 
kw;Wk; mij Njrpa tuT nryTj; 
jpl;lj; jpizf;fsj;jpy; (NBD) cupa 
jpfjpapy; rkHg;gpj;jy;  

,zf;fkhdJ 
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4.5 

tUlhe;j fhRg; gha;r;ry; mwpf;if 
jpiwNrup nraw;ghl;Lj; 
jpizf;fsj;Jf;F cupa jpfjpapy; 
rkHg;gpf;fg;gl;bUj;jy; 

,zf;fkhdJ 

  

5 ffzzff;;ffhhaa;;TT  ttppddhhff;;ffss;;   

5.1 
midj;J fzf;fha;T 
tpdhf;fSf;Fk; fzf;fha;thsH 
ehafk; mtu;fshy; Fwpg;gpl;Ls;s 
jpfjpfspy; gjpy; mspf;fg;gl;Ls;sJ 

,zf;fkw;wJ 

ehLg+uhfTk; gue;J 
fhzg;gLfpd;w 
rpiwr;rhiyfspypUe;
J gjpy;fisg; 
ngw;W gjpyspf;f 
Ntz;bAs;sjhy; rpy 
fzf;fha;T 
tpdhf;fSf;F cupa 
jpdj;jpy; gjpy; 
mspg;gjw;F KbahJ 
Nghfpd;wik. 

fzf;fha;tpdhy; 
mwptpf;fg;gLfpd;w 
jpfjpfspy; 
fzf;fha;T 
tprhuizfSf;F 
gjpyspg;gjw;F 
eltbf;if 
vLj;jy;  

6 ccss;;ssffff;;  ffzz;;ffhhaa;;TT 

6.1 

ep.,x.tpjp 134 (2) b.vk;.V / 1 - 2019 
gb > Mz;bd; njhlf;fj;jpy; 
fzf;fha;thsH ehafj;Jld; 
fye;jhNyhrpj;j gpd;dH cs;sf 
fzf;fha;Tj; jpl;lj;ijj; jahupj;jy; 

,zf;fkhdJ 

  

6.2 
midj;J cs;sf fzf;fha;T 
mwpf;iffSf;Fk; xU khjj;jpw;Fs; 
gjpyspj;jy;. 

,zf;fkw;wJ 
rpiwr;rhiyfs; 
epWtdq;fs; 04  
jhkjkhf gjpy; 
mspf;ftpy;iy 

Vw;gl;l njhw;W 
Neha; epiyik 
fhuzkhf 
gjpyspf;f jhkjk; 
Vw;gl;lNjhL 
vjpu;fhyj;jpy; 
,t;thwhd 
epiyikiaj; 
jtpu;j;Jf; 
nfhs;tjw;F 
mwpTWj;jy; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

6.3 

midj;J cs;sf fzf;fha;T 
mwpf;iffspd; efy;fisAk; 2018 
Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa 
fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; Jizg; 
gpupT 40 (4) ,d; mbg;gilapy;  
Kfhikj;Jtf; fzf;fha;Tj; 
jpizf;fsj;jpw;F  rkHg;gpj;jy;. 

,zf;fkhdJ 

  

6.4 

midj;J cs;sf  fzf;fha;T 
mwpf;iffspd; efy;fisAk; 134 (3) 
epjp gpukhdf; Fwpg;gpd; mbg;gilapy; 
fzf;fha;thsH ehafk; 
mtu;fSf;Fr; rku;g;gpf;fg;gl;bUj;jy;;. 

 
,zf;fkhdJ 
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7 ffzzff;;ffhhaa;;TT  kkww;;WWkk;;  KKffhhiikkjj;;JJttff;;  FFOO 

7.1 

bvk;V 1 - 2019 Mk; vyf;f 
Rw;wwpf;ifapd; gb Mz;Lf;F 
Fiwe;jJ 04 fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jtf; FOf; $l;lq;fs; 
elj;jg;gl;bUj;jy; 
 

,zf;fkw;wJ 

Kjy; 02  
fhyhz;Lf;fhf 
gpujkcs;sff; 
fzf;fha;thsu; 
gzpahw;wtpy;iy 
vd;gNjhL> njhw;W 
Neha; fhyg;gFjpapy 
$l;lq;fs; 
elhj;jg;gLtJ 
kl;Lg;gLj;jg;gl;lJ. 

Vw;gl;Ls;s njhw;W 
Neha; epiyik 
fhuzkhf Vw;gl;l 
xd;W vd;gjhy; 
vjpu;fhyj;jpy; 
,t;thwhd 
epiyiknahd;W 
vjpu;ghu;f;fg;gltpy;
iy 

8 MMjjdd  KKffhhiikkjj;;JJttkk;;  

8.1 

01/2017  Mk; ,yf;f Mjd 
Kfhikj;Jtr; Rw;wwpf;ifapd; 07 
Mk; ge;jpf;F mika nrhj;Jf;fs; 
ngWif kw;Wk; mfw;wy; gw;wpa 
jfty;fis fk;g;NuhyH n[duy; 
mYtyfj;jpy; rkHg;gpf;fg;gl;bUj;jy; 

,zf;fkw;wJ 

2021.12.31 Mk; 
jpfjpf;F 
fhzp>fl;blq;fs; 
kw;Wk; thfdq;fs; 
njhlu;gpyhd 
midj;J 
,w;iwg;gLj;jy;fSk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s
NjHL 
,ae;jpuq;fs;>nghwpf
s; kw;Wk; mYtyf 
cgfuzq;fs; kw;Wk; 
jsghlq;fs; 
njhlu;ghd 
,w;iwg;gLj;jy;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wd 
rpiwr;rhiyfs; cg 
epWtdq;fs; 28,y; 
,e;j ,w;iwg;gLj;jy; 
mYty;fs; epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sNjhL 
Vida 
epWtdq;fspYk; 
jw;NghJ epiwT 
nra;ag;gl;L 
tUfpd;wd. 
nfhNuhdh njhw;W 
Neha; epiyik 
fhuzkhf 
mYtyu;fis cg 
rpiwr;rhiyfSf;F 
mDg;g KbahJ 
Nghdikapdhy; 
,t;tYty;fs; 
XusT 
jhkhjkile;Js;sd.  

 
,ae;jpuq;fs;>nghwp
fs; kw;Wk; 
mYtyf 
cgfuzq;fs; 
kw;Wk; 
jsghlq;fs; 
njhlu;ghf 
,w;iwg;gLj;jy;fi
s Nkw;nfhs;s 
Ntz;bAs;s 02 
cg 
epWtdq;fspd; 
mYty;fis 
tpiuthf epiwT 
nra;tjw;F 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ
. 
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8.2 

Nkw;fz;l Rw;wwpf;ifapd; 13 Mk; 
mj;jpahaj;jpd; gb> Rw;wwpf;ifapd; 
tpjpfis mKy;gLj;Jtjw;Fk;> 
mj;jifa  nghUj;jkhd 
mjpfhupia epakdk; nra;J me;j 
mYtyuJ jfty;fs; fk;g;NuhyH 
n[duy; mYtyfj;jpw;F 
mwpf;ifaplg;gl;bUj;jy; 

,zf;fkhdJ 

  

8.3 

mur epjp Rw;wwpf;if ,y. 05/2016 
,d; gb> nghUl;fs; 
fzf;nfLf;fg;gl;L> njhlHGila 
mwpf;iffs; fzf;fha;thsH 
ehafj;Jf;F cupa jpfjpapy; 
rkHg;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

,zf;fkw;wJ nfhNuhdh njhw;W 
Neha; epiyik 
fhuzkhf gz;lf; 
fzf;nfLg;G 
mwpf;if rku;g;gpj;jy; 
gupe;Jiufis 
Nkw;nfhs;sy;  kw;Wk; 
mopj;jy; Mfpa 
gzpfis Fwpj;j 
fhyg;gFjpapDs; 
Nkw;nfhs;s 
Kbatpy;iy  

vjpu;tUk; 
tUlq;fspy; cupa 
tpjj;jpy; gz;lf; 
fzf;nfLg;G 
mwpf;if 
rku;g;gpj;jy;> 
gupe;Jiufis 
Nkw;nfhs;sy;  
kw;Wk; mopj;jy; 
Mfpa gzpfis 
Fwpj;j 
fhyg;gFjpapDs; 
Nkw;nfhs;s 
eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wJ. 

8.4 

Rw;wwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gl;l fhy 
fl;lj;jpy; tUlhe;j gz;lf; 
fzf;nfLg;G %yk; 
kpifahd/mjpfg;gbahd> 
FiwghLfs; kw;Wk; gpw gupe;Jiufs; 
nra;ag;gl;Ls;sd 

,zf;fkw;wJ 

8.5 
ep.gp 772 ,d; gb fopf;fg;gl;l 
nghUl;fis mfw;Wjy; ,lk;ngw;wd ,zf;fkw;wJ 

9 tthhffdd  KKffhhiikkjj;;JJttkk;;    

9.1 

FOk thfdq;fSf;fhd jpdrup Xl;l 
mwpf;if kw;Wk; khjhe;j RUf;f 
mwpf;iffisj; jahupj;J mtw;iw 
cupa jpfjpapy; fzf;fha;thsH 
ehafj;Jf;F rkHg;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ 

  

9.2 
fopg;gdT nra;ag;gl;l thfdq;fs; 
fopg;gdT nra;ag;gl;L MW (06) 
khjq;fSf;F Fiwthd 
fhyg;gFjpapDs; mfw;wg;gl;bUj;jy;  

,zf;fkw;wJ 

*nfhNuhdh 
njhw;WNeha; 
epiyik fhuzkhf 
mYtyu;fis 
rpiwr;rhiyfs; 
cg/Jiz 
epWtdq;fSf;F 
mDg;g KbahJ 
Nghdik. 
 
*nrhj;Jf;fs; 
Kfhikj;Jt 
gzpfSf;F 
KiwahdthW 
nrhj;Jf;fs; 
Kfhikj;Jt 
gpupnthd;W 
fhzg;glhik Mfpa 
fhuzq;fshy; 
fopg;gdT 
nra;ag;gl;l 
thfdq;fis 
mopj;jy;  

KiwahdthW 
nrhj;Jf;fs; 
Kfhikj;Jt 
gpupnthd;iw 
jhgpf;fg;gl;Ls;sNj
hL cupathW 
fopf;fg;gl;l 
thfdq;fis 
mopg;gjw;F 
epakdk; 
nra;ag;gl;l 
FOtpdhy; 
Vw;fdNt 
mopf;fg;gl 
Ntz;ba 
thfdq;fs; 
,dq;fhzg;gl;Ls;
sNjhL NkYk; 
mjid cWjp 
nra;J 
nfhs;tjw;fhf 
me;j 
,dq;fhzg;gl;l  
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nraw;ghl;bd; NghJ 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 
kjpg;gPL nra;jy;> 
khw;Wjy;>Vy  
tpw;gid 
mYty;fis Mw;Wk; 
NghJ cupa fhyg; 
gFjpapDs; 
Nkw;nfhs;s 
Kbatpy;iy.  
 

thfdq;fspd; 
guhkupg;G 
Nfhg;Gfs; 
Vw;fdNt 
NtWgpupj;J 
,dq;fhzg;gl;L 
guprPypf;fg;gl;L 
tUtNjhL 
,jw;fika 
vjpu;fhyj;jpy; 
mopf;f Ntz;ba 
thfdq;fis 
cWjp nra;J 
nfhz;ljd; gpd;du; 
2022.03.31Mk; 
jpfjpahFk; NghJ 
nld;lu; %yk; 
thfdq;fis 
Gwj;njhJf;fp 
mYty;fis 
epiwT nra;tjw;F 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ 

9.3 
thfd gjpT Gj;jfq;fs;  
guhkupf;fg;gLtJld; mit 
GJg;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;  

,zf;fkhdJ 
  

9.4 
xt;nthU thfd tpgj;Jk; ep.x.tp 
103> 104> 109 kw;Wk; 110 ,d; gb  
eltbf;if vLf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

,zf;fkhdJ 
  

9.5 

2016.12.29 Mk; jpfjpa nghJ epHthf 
Rw;wwpf;if ,y. 2016/30 ,d; gj;jp 
3.1 ,d; tpjpfspd;gb thfdq;fspd; 
vupnghUs; jfdj;ij/ ghtidapid 
kPz;Lk; guprPypj;jy;.  

,zf;fkhdJ 

 

 

9.6 
Fj;jif thfdq;fspd;  cupj;J 
gjpT Gj;jfk; Fj;jiff; fhyj;jpd; 
gpd;dH khw;wg;gl;bUj;jy; 

,zf;fkhdJ 
 
 
 

 

10 ttqq;;ffpp  ffzzff;;FFffssppdd;;  KKffhhiikk  

10.1 

cupa jpfjpfspy; tq;fp fzf;fpzf;f 
mwpf;iffisj; jahupj;J 
rhd;wspj;jy; kw;Wk; fzf;fha;Tf;F 
rkHg;gpj;jy;  

,zf;fkhdJ 

  

10.2 

kPsha;T tUlj;jpy; my;yJ mjw;F 
Ke;jpa tUlq;fs; njhlf;fk; 
Kd;ndhz;L tug;gl;l nraw;glhj 
tq;fpf; fzf;Ffspidj; jPHj;jy; 

,zf;fkhdJ 

  

 

 

26907 mj;jpahak;

,zf;f mwpf;if



,,yy  
 

VVww;;GGiillaa  NNjjiittgg;;gghhLL  
 

,,zzff;;ffgg;;gghhll;;LL  
eeppiiyyiikk  

((,,zzff;;ffkkhhddJJ  /  
,,zzff;;ffkkww;;wwJJ))  

 

,,zzff;;ffkkww;;wwjjhhaappdd;;  
mmJJggww;;wwpp  RRUUff;;ffkkhhff  

ttppgguuppff;;ff  
 

vvjjppHHffhhyyjj;;jjppyy;;  
,,zzff;;ffkkww;;wwjjppiidd  
jjttppHHgg;;ggjjww;;FF  
KKdd;;nnkkhhooppAAkk;;  
rruuppaahhdd  
eellttbbff;;iiffffss;;  
aahhiitt 

10.3 

tq;fp fzf;fpzf;f $w;wpy;  
ntspg;gLj;jg;gl Ntz;ba 
epYitfis ntspg;gLj;Jjy; kw;Wk; 
rup nra;jy; kw;Wk; xU khjj;jpw;Fs; 
mj;jifa epYitfis jPHj;jy;. 

,zf;fkw;wJ 

tq;fpapdhy; rPuhf;fk; 
nra;ag;gl Ntz;ba 
kPjpfs; rpy 
re;ju;g;gq;fspy; 
fhzg;gLtjhy; xU 
khj fhyj;jpDs; 
rPuhf;fk; nra;a 
Kbahj kPjpfs; 
fhzg;gl;ld 

rPuhf;fk; nra;ag;gl 
Ntz;ba kPjpfis 
xUkhj 
fhyj;jpDs; 
rPuhf;fk; 
nra;tjw;F 
Njitahd 
eltbf;iffs; 
vLf;fg;gl;Ls;sd 

11 eeppjjpp  xxJJff;;ffPPLLffiissgg;;  ggaadd;;ggLLjj;;jjyy;;  

11.1 xJf;fPL nra;ag;gl;l  Vw;ghLfis 
tiuaiwfis kPwhjgb nrytply;. 

,zf;fkhdJ   

11.2 
ep.gp. 94 (1) ,d; gb xJf;fPl;L 
tuk;ig kPwhj nghWg;Gf;fs; tUl 
,Wjpapy; njhlHe;jpUf;Fk;. 

,zf;fkhdJ 
  

12 mmuurr  mmYYttyyHHffssppdd;;  KKww;;ggzzff;;  ffzzff;;FF    

12.1 vy;iyfSf;F ,zq;Fjy; ,zf;fkhdJ   

12.2 
epYitapYs;s fld; epYitfs; 
Fwpj;J rupahd Neuj;jpy; gFg;gha;T 
nra;jpUj;jy;. 

,zf;fkhdJ 
  

12.3 
xU tUlj;jpw;Fk; Nkyhf epYitapy; 
cs;s fld; kPjpfis jPu;j;jy;/ 
milj;jy; 

,zf;fkw;wJ 

,isg;ghwpa kw;Wk; 
,wg;nga;jpa 
mYtyu;fspd;  
gzpf;nfhil 
fzpg;gPL nra;tjw;F 
fzprkhd 
fhynkhd;W 
nrythFjy;>gzp 
,ilepWj;jg;gl;l 
mYtyu;fspd; 
xOf;fhw;W 
tprhuizfis 
Nkw;nfhs;sy;, 
njhopiy tpl;Lr; 
nrd;w mYtyu;fspd;  
nrhe;j Kftupfs; 
khw;wk; 
mile;jpUj;jy;> 
,lkhw;wk; ngw;Wr; 
nrd;w mYtyu;fspd; 
fld; kPjpfs; cupa 
epWtdq;fspdhy; 
rPuhf;fk; nra;aj; 
jhkjkiljy; kw;Wk; 
mf;fpu`huh 
fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; 
fPo; fhzg;gLk; fld; 
Ruf;Fk; fhg;GWjp 
%yk;  Copau; 
gzpapy; <Lgl;Ls;s  
fhyj;jpDs; khj;jpuk;   
 

 
 
xU tUlj;jpw;Fk; 
Nkyhf 
epYitapy; cs;s 
fld; kPjpfis  
jPu;g;gjw;fhf 
gpuNjr nrayhsu; 
%yk; 
mwpTWj;Jjy;> 
nghyp]py; 
Kiwg;ghL 
nra;jy; kw;Wk; 
Neubahf fbjk; 
%yk; mwpTWj;Jy;  
Nghd;w 
eltbf;iffs; 
Vw;fdNt 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;
sd.  
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    ,wf;fpd;w my;yJ  
nraypoe;j epiyia  
milfpd;w 
mYtyu;fspd; fld; 
kPjpfisr; rPuhf;fk; 
nra;jy; khj;jpuk; 
nra;ag;gly; kw;Wk;  
njhopiy tpl;Lr; 
nry;yy;> >gzp 
,ilepWj;jk; 
nra;ag;gl;l 
mYtyu;fspd; fld; 
kPjpia rPuhf;fk; 
nra;tjw;fhf 
mf;u`huh fhg;GWjpj; 
jpl;lj;jpy; 
topKiwnahd;W 
fhzg;glhik 
fhuzkhf rPuhf;fk; 
nra;ag;glhj xU 
tUlj;jpw;F Nkw;gl;l 
fhyk; fhzg;gLfpd;w 
fld; kPjpfs; 
fhzg;gLfpd;wd.    

  

13 nngghhJJ  iittgg;;GGff;;  ffzzff;;FF  

13.1 
fhyk; gpe;jpa itg;Gf;fis 
mfw;Wtjw;F epjp xOq;Ftpjpfs; 
571 gpufhuk; eltbf;if vLj;jy; 

,zf;fkw;wJ 

itg;Gf; 
fzf;Ffspy; 
murpiwf;F tuT   
itg;gjw;F Kbahj 
epiyapyhd kPjpfs; 
fhzg;gl;lik 
fhuzkhf  
murpiwapy; tuT  
itf;fg;glhj 02 
tUlj;jpw;F Nkw;gl;l 
kPjpfs; 
fhzg;gl;lik 

itg;Gf; 
fzf;Ffspy; 02 
tUlj;jpw;F 
Nkw;gl;l kPjpfs; 
njhlu;gpy; ep.x.tpjp 
571 ,d; gpufhuk; 
eltbf;if 
vLf;FkhW 
rpiwr;rhiy 
mj;jpal;rfu;fSf;
F mwpTWj;jy; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

13.2 
nghJ itg;GfSf;fhd fl;Lg;ghl;L 
fzf;if ,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; 
NgzptUjy; 

,zf;fkhdJ 
  

14 KKww;;ggzzff;;  ffzzff;;FF     

14.1 

kPsha;T Mz;bd; ,Wjpapy; fhRg; 
Gj;jfj;jpy; kPjp jpiwNrup 
nraw;ghl;Lj; jpizf;fsj;Jf;F 
mDg;gg;gl;Ls;sJ 

,zf;fkhdJ 

  

14.2 

ep.gp .371 ,d; mbg;gilapy; xU 
epkpj;j gzpf;fhd cg fl;L epjp 
toq;fy;> mj;jifa gzp 
epiwtile;J xU khjj;jpw;Fs; 
jPu;f;fg;glhik 
  

,zf;fkw;wJ 

2021 Mk; Mz;by; 
fhzg;gl;l nfhNuhdh 
njhw;W epiyik 
fhuzkhf flik 
mYty;fspy; Vw;gl;l  

mYtyu;fSf;f 
xU epkpj;j cg 
fl;Lepjp toq;Fk; 
NghJ Fwpj;j gzp 
epiwTw;wJk;  
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,,yy  
 

VVww;;GGiillaa  NNjjiittgg;;gghhLL  
 

,,zzff;;ffgg;;gghhll;;LL  
eeppiiyyiikk  

((,,zzff;;ffkkhhddJJ  /  
,,zzff;;ffkkww;;wwJJ))  

 

,,zzff;;ffkkww;;wwjjhhaappdd;;  
mmJJggww;;wwpp  RRUUff;;ffkkhhff  

ttppgguuppff;;ff  
 

vvjjppHHffhhyyjj;;jjppyy;;  
,,zzff;;ffkkww;;wwjjppiidd  
jjttppHHgg;;ggjjww;;FF  
KKdd;;nnkkhhooppAAkk;;  
rruuppaahhdd  
eellttbbff;;iiffffss;;  
aahhiitt 

 

 

 

xUrpy jhkjq;fs; 
fhuzkhf  rpy 
re;ju;g;gq;fspy; fhy 
jhkjq;fs; 
Vw;gl;bUj;jik 

mjidr;nrYj;jpj; 
jPu;g;gjw;Feltbf;
ifvLf;FkhW 
mwpTWj;jy; 
toq;fg;gl;Ls;sNj
hL,e;j tUlj;jpy; 
mjid kpfTk; 
tpjpKiwahfg; 
NgZtjw;fhfep.x.
tpjp 135 ,d; 
fPo;epjpf;fl;Lghl;bw;
fhd flikfisf; 
ifaspj;jypd; fPo; 
Fwpj;j gzpfs; 
epiwtile;jTld; 
xU epkpj;j cg 
fl;LepjpianrYj;
jpj; jPu;g;gjw;Ff; 
mwpTWj;jy; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

14.3 
ep.gp. 371 ,d; gb mq;fPfupf;fg;gl;l 
tuk;ig kPwhj xU epkpj;j  
,ilf;fhy fl;L epjp toq;fy;  

,zf;fkhdJ 
  

14.4 
khje;NjhWk; jpiwNrup 
Gj;jfq;fSld; fzf;F kPjpfs; 
fzf;fpzf;fk; nra;ag;gLjy; 
Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ 
  

15 ttUUkkhhddff;;  ffzzff;;FFffss;;  

15.1 
Fwpj; xOq;Ftpjpfspd; gb 
Nrfupf;fg;gl;l tUkhdj;ij jpUg;gpr; 
nrYj;jpapUj;jy; Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ 
  

15.2 
jpul;lg;gl;l tUkhdk; itg;Gf; 
fzf;fpy; tuT itf;fhky; Neubahf 
tUkhdj;jpw;F tuT 
itf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ 
  

15.3 
ep.gp - 176 ,d; gb epYitj; 
njhifia fzf;fha;thsH 
ehafj;Jf;Fr; rkHg;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ 
  

16 kkddppjj  ttss  KKffhhiikkjj;;JJttkk;;    

16.1 
mq;fPfupf;fg;gl;l CopaHfspd; 
vy;iyf;Fs; gzpahsHfisg; 
NgzptUjy; 

,zf;fkhdJ 
  

16.2 
CopaHfspd; midj;J 
cWg;gpdHfSf;Fk; flikfspd; 
vOjg;gl;l gl;bay;fis toq;Fjy; 

,zf;fkhdJ 
  

16.3 

20.09.2017 Mk;  Njjpapl;l vk;.v];.b 
Rw;wwpf;if ,y. 04/2017 ,d; gb 
midj;J mwpf;iffSk; 
Kfhikj;Jt Nritfs; 
jpizf;fsj;jpw;Fr; 
rkHg;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

,zf;fkhdJ 
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,,yy  
 

VVww;;GGiillaa  NNjjiittgg;;gghhLL  
  

,,zzff;;ffgg;;gghhll;;LL  
eeppiiyyiikk  

((,,zzff;;ffkkhhddJJ  /  
,,zzff;;ffkkww;;wwJJ))  

  

,,zzff;;ffkkww;;wwjjhhaappdd;;  
mmJJggww;;wwpp  RRUUff;;ffkkhhff  

ttppgguuppff;;ff  
  

vvjjppHHffhhyyjj;;jjppyy;;  
,,zzff;;ffkkww;;wwjjppiidd  
jjttppHHgg;;ggjjww;;FF  
KKdd;;nnkkhhooppAAkk;;  
rruuppaahhdd  
eellttbbff;;iiffffss;;  
aahhiitt  

17 nngghhJJ  kkff;;ffSSff;;ffhhdd  jjffttyy;;ffiiss  ttooqq;;ffyy;;  

17.1 

jftywpAk; cupikr; rl;lk; kw;Wk; 
xOq;F Kiwfspd; mbg;gilapy; 
jfty; mjpfhup xUtiu epakpj;jy;. 
jfty; toq;Fk; Mtzj;ij 
,w;iwg;gLj;jpg; Ngzp tUjy;; 

,zf;fkhdJ 

  

17.2 

epWtdk; gw;wpa jfty;fis mjd; 
tiyj;jsj;jpd; %yk; toq;Fjy; 
kw;Wk; tiyj;jsk; my;yJ khw;W 
topfs; topahf epWtdk; njhlu;ghd 
nghJkf;fspd; ghuhl;Lf;fs;; / 
Fw;wr;rhl;Lfis ntspapLtjw;fhd 
trjpfisr; nra;jpUj;jy;;. 

,zf;fkhdJ   

17.3 

jfty; mwpAk; cupikr; rl;lj;jpd; 8 
kw;Wk; 10  Mk; gpupTfspd; gb 
Mz;Lf;F ,uz;L my;yJ xU Kiw 
mwpf;iffisr; rkHg;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ   

18 ggppuuiirrffss;;  rrhhrrddjj;;iijj/ggll;;llaajj;;jjppiiddrr;;  nnrraaww;;ggLLjj;;jjyy;; 

18.1 

nghJ epHthf kw;Wk; Kfhikj;Jt 
mikr;rpd;  Rw;wwpf;if ,y. 05/ 
2008 kw;Wk; 05/  2018 (1) ,d; gb 
gpuirfs; /thbf;ifahsH rhrdj;ij  
cUthf;Fjy; kw;Wk;  mjidr; 
nraw;gLj;Jjy; 

,zf;fkhdJ 

  

18.2 

me;j Rw;wwpf;ifapd; gj;jp 2.3 ,d; 
gpufhuk;> gpuirfs; / NritngWeu;; 
rhrdj;ij nray;gLj;jTk; mij 
fz;fhzpf;fTk; kjpg;gPL nra;aTk; 
epWtdj;jpdhy; nghwpKiwnahd;W  
jahupf;fg;gl;bUj;jy; 

,zf;fkw;wJ 

19 kkddppjj  ttss  jjppll;;lljj;;jjppiiddjj;;  jjaahhuuppjj;;jjyy; 

19.1 

2018.01.24  Mk; jpfjpa 02/ 2018  
Mk; ,yf;f nghJ epHthf 
Rw;wwpf;ifapd; ,izg;G 02 Mk; 
gbtj;jpd; mbg;gilapy; kdpj tsj; 
jpl;lk; jahupf;fg;gl;bUj;jy; 

,zf;fkhdJ 

  

19.2 

gzpahl;FOtpd;  xt;Nthu; 
cWg;gpdUf;Fk; Mz;Lf;F  Mff; 
Fiwe;j gl;rk; 12 kzp Neuj;jpw;Fk; 
Fiwahky; ,Ug;gij Nkw;fz;l 
kdpj ts jpl;lk; cWjp nra;jp 
nra;jpUj;jy;;.  

,zf;fkhdJ 
epytpa nfhtpl; 
njhw;W Neha; 
epiyikiaj; 
njhlu;e;J 
FOnthd;W epakdk; 
nra;ag;gl;l 
NghjpYk;  FOtpw;F 
$Ltjw;F 
Kbatpy;iy 

 
Rfhjhug; ghJfhg;G 
FOitf; $l;b 
Vida 
mYty;fis 
Nkw;nfhs;sy; 19.3 

Nkw;fz;l Rw;wwpf;ifapd; ,izg;G 
01 ,y; nfhLf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpd; 
mbg;gilapy; midj;J  
Copau;fSf;fSf;fhfTk;; tUlhe;j 
nrayhw;Wif xg;ge;jk; 
ifnaOj;jplg;gl;bUj;jy; 

,zf;fkhdJ 

27307 mj;jpahak;

,zf;f mwpf;if



,,yy  
 

VVww;;GGiillaa  NNjjiittgg;;gghhLL  
 

,,zzff;;ffgg;;gghhll;;LL  
eeppiiyyiikk  

((,,zzff;;ffkkhhddJJ  /  
,,zzff;;ffkkww;;wwJJ))  

 

,,zzff;;ffkkww;;wwjjhhaappdd;;  
mmJJggww;;wwpp  RRUUff;;ffkkhhff  

ttppgguuppff;;ff  
 

vvjjppHHffhhyyjj;;jjppyy;;  
,,zzff;;ffkkww;;wwjjppiidd  
jjttppHHgg;;ggjjww;;FF  
KKdd;;nnkkhhooppAAkk;;  
rruuppaahhdd  
eellttbbff;;iiffffss;;  
aahhiitt 

19.4 

Nkw;fz;l Rw;wwpf;ifapd; 6.5 tJ 
ge;jpf;F Vw;g kdpjts Nkk;ghl;Lj; 
jpl;lk;> jpwd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs; 
kw;Wk; jpwd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fis 
nraw;gLj;jy; Mfpatw;wpd; 
nghWg;gpy; xU rpNul;l mjpfhup 
epakdk; nra;ag;gl;bUj;jy; 

,zf;fkhdJ 

  

20 ffzzff;;ffhhaa;;TTgg;;  ggee;;jjppffSSff;;FFgg;; ggjjppyy;;  ttooqq;;FFjjyy;; 

20.1 

Ke;ija Mz;bw;fhd 
fzf;fha;thsH ehafj;jpd; 
fzf;fha;T gj;jpfshy; 
Rl;bf;fhl;lg;gl;l FiwghLfs; rup 
nra;ag;gl;bUj;jy; 

,zf;fkhdJ 
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Prison commenced as a result of the judicial 
reforms introduced by Cameron in British 

Imperialist Era in 1832. Welikada Prison was 
established compatible with British Bostal 
System in terms of the Legal and Court Ordinance 
no. 18 of 1844.  By the Prison Act no.16 of 1877, 
this service was structured and regulated under 
a separate department directly under control of 
the Commissioner of the Prisons with the effect 
from 16th July, 1905. With development of the 
society, this service turns out to be very crucial. 
As a result, the Mahara Prison was built in 1875 
and the Bogambara Prison which was in the 
form of the “Been Field’ Prison in England was 
constructed in 1876. Today, the prison evolved 
this way, has become an essential and specific 
institute before the complexity of present day 
society. Accordingly, prison system consists 
of 04 closed prisons, 18 remand prisons, 02 
correctional centers for young offenders, 10 
work camps, 02 open work camps, 23 prison 
lockups, and 01 prison school are under the 
control of Superintendents of Prisons. There are 
about 18,373 convicted and remand prisoners 
under the prison custody.

In 2021, this department comes under the State 
Ministry of Prison Management and Prisoners 
Rehabilitation affairs  and it provided care and 
secure to the inmates at its initial stage. Today 
it has gone beyond the limit of it and become 
a social correctional center that rehabilitates 
inmates. This performance report illustrates 
the endeavor of rehabilitating and socializing 
inmates as good citizens by the Department of 
Prisons as a social adaptation body in the year 
2021. 

Organizational Profile/ Executive Summary

1'1 Introduction

Our Moto

Custody, Care and Correction
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1'2 Vision, Mission and Goals

Mission

Goals

Vision

Making a fine relationship 
between prison officers and 

inmates In order to achieve the 
main objectives of custody, care, 
and corrections  and thereby to 
improve job satisfaction of the 
officers, Regulate the welfare of 
the inmates thereby Utilize the 
productivity of their labour for 

benefit of the country.

 � Contribute to build a civilized 
society by means of proper 
rehabilitation of inmates and 
thereby making inmates to law 
abiding humanitarian persons.

 � Motivate prison officers and 
building up the team spirit 
within the department.

                 

Social reintegration of inmates 
as good citizens 

through rehabilitation

276 01CHAPTER

Organizational Profile/ Executive Summary



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Under the authority of whatever court in a country, admission of convicted or remand 
prisoners at all status, provision of their custody, care and maintenance in terms of 
rules and regulations of the prison and production of remand prisoners to court.   

Provision of common order and proper administration in relation to all prisons and 
correctional centers.     

Provision of technical, agricultural, animal husbandry, and vocational trainings to 
inmates in all prisons and correctional centers.

Provision of welfare services to all prisons and correctional centers.  

Making provisions for trainings to strengthen correctional field.     

Making a desired social back ground for inmates after rehabilitation and social 
reintegration as better citizens as timely requirement.

Reducing prison congestion, introducing modern technology, improving physical 
resources and developing infrastructure facilities in relation to carrying out prison 
reforms.

Human resources development in Department of Prisons to make experienced and 
satisfied officers through training in different divisions and promotional programs. 

Establishment and carrying out of Information Management System in order to fulfill 
administrative activities of inmates correctly and efficiently.  

1'3 Priorities of the Department of Prisons
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1'4 Organizational Chart

Organization Structure shown in page no. 405
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1'4'1 Cadre Information (as at 31.12.2021)

No. Designation and Service Approved 
cadre 

Existing 
carder 

No. of 
vacancies 

1 Commissioner General of Prisons 1 1 0 

2 Additional Commissioner General of Prisons 1 0 1 

3 Commissioner of Prisons (SLAS) 1 0 1 

4 Commissioner of Prisons 5 0 5 

5 Director (Planning) 1 1 0 

6 Director (Engineering) 1 1 0 

7 Chief Accountant 1 1 0 

8 Assistant Commissioner /  
Deputy Commissioner of Prisons (SLAS) 1 0 1 

9 Assistant Director /Deputy Director (Planning) 1 1 0 

10 Assistant Director (Information Technology) 1 1 0 

11 Assistant Director (Agriculture) 1 0 1 

12 Accountant 4 2 2 

13 Internal Auditor 1 1 0 

14 
Superintendent of Prisons (Special Grade) 6 3 3 
Superintendent of Prisons (special grade -
Rehabilitation) 1 0 1 

15 
Superintendent of Prisons 17 10 7 

Superintendent of Prisons (Rehabilitation) 2 0 2 

16 
Assistant Superintendent of Prisons (Male) 40 13 27 

Assistant Superintendent of Prisons (Rehabilitation) 3 0 3 

17 Assistant Superintendent of Prisons (Female) 2 0 2 

18 Legal Officer 1 1 0 

19 Engineer (Civil) 2 1 1 

20 Engineer (Mechanical) 2 2 0 

21 Administrative Officer 2 1 1 

22 Chief Work Inspector 1 0 1 

23 Chief Jailor (Female) 3 0 3 

24 Chief Jailor (Male) 30 28 2 

25 Jailor class I (Female) 4 3 1 

26 Jailor class I (Male) 59 56 3 

27 
Chief Rehabilitation Officer (Male  5 3 2 

Chief Rehabilitation Officer (Female) 2 1 1 
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No. Designation and Service Approved 
cadre 

Existing 
carder 

No. of 
vacancies 

28 Rehabilitation Officer (Class I) 13 8 5 

29 
Rehabilitation Officer (Class II) (Male) 109 97 12 

Rehabilitation Officer (Class II) (Female) 25 21 4 

30 
Jailor class II (Female) 30 18 12 

Jailor class II (Male) 446 380 66 

31 Drill Instructor 3 1 2 

32 
Sergeant (Female) 38 23 15 

Sergeant (Male) 892 647 245 

33 
Guard (Female) 594 504 90 

Guard (Male) 4447 3828 619 

34 Special Grade Nursing Officer 1 0 1 

35 
Chief Nursing Officer (Supra grade) 3 

39 39 
Nursing Officer (III, II, I) 75 

36 Public Health Officer 4 7 -3 

37 Translator  3 2 1 

38 Information and Communication Technology 
Assistant class II & class I 1 0 1 

39 Counseling Officer 7 0 7 

40 Statistical Officer 1 1 0 

41 Development Officer 94 61 33 

42 Work Inspector 5 0 5 

43 Librarian  1 0 1 

44 Technical Officer (Technical) 1 0 1 

45 Draftsman  2 1 1 

46 Information & Communication Technology 
Assistant 5 2 3 

47 Sub Work Inspector 10 5 5 

48 Public Management Assistant 80 52 28 

49 Interpreter 2 0 2 

50 Industrial Forman 19 18 1 

51 Industrial Administrator 17 1 16 

52 Vocational Instructor  
Class I /Class II  120 69 51 

53 Agriculture Instructor 19 7 12 
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No. Designation and Service 
Approved 

cadre 
Existing 
carder 

No. of 
vacancies 

54 Agriculture Overseer 28 0 28 

55 Audio Visual Assistant 1 0 1 

56 
Dispenser (Special grade) 4 0 4 

Dispenser (Grade I, II, III) 82 55 27 

57 Photographer  1 0 1 

58 Editor  1 0 1 

59 
Motor Driver (Departmental) 222 204 18 

Motor Driver (Combined Service) 5 1 4 

60 Ambulance Driver 3 0 3 

61 Motor Mechanic 10 3 7 

62 Motor Mechanic (Electric) 4 1 3 

63 Motor Mechanic (Welding) 2 0 2 

64 Motor Mechanic (Painting) 2 0 2 

65 Tractor Driver 26 15 11 

66 Three Wheel Driver 8 7 1 

67 K.K.S. 36 20 16 

68 Watcher  52 31 21 

69 Hangman  2 2 0 

70 Laborer  35 17 18 

71 Water Pump Operator 10 7 3 

72 Director (Medical) 1 0 1 

73 Deputy Director (Medical) 1 0 1 

74 Medical Officer 40 19 21 

75 Dentist  4 0 4 

76 Registered / Assistant Medical Officer 19 11 8 

77 Medical Laboratory Technician 4 0 3 

Total 7872 6317 1555 
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1'5 Prison Institutions under the Department of Prisons and their Distribution
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Prison Headquarters

Center for Research & 
Training in Corrections.

Closed Prisons - 04

Welikada
New Dumbara
Mahara
Angunakolapelessa

Remand Prisons - 18

A   - Anuradhapura
B   - Colombo
C   - Kaluthara
D            - Negombo
E      - Galle
F         - 
G            - Badulla
H            - Matara
I                               - Batticaloa
J                            - Kegalle
K            - Trincomalee
L        - Jaffna
M    - Kuruwita
N            - Boossa
O            - Monaragala
P           - Polonnaruwa
Q            - Wariyapola
R    - Vavuniva

Work Camps - 10

- Homagama

- Meethirigala

- Weerawila

- Kuruwita

- Wariyapola

- Hangilipola

- Kandewatte

- Kandurugasara

- Pitabeddara

- Ambepussa

Open Work Camp - 02

- Pallekelle

- Anuradapura

- Pallansena

- Thaldena

- Watareka 

1  - Ampara
2 - Awissawella
3 - Balangoda
4 - Balapitiya
5 - Chillaw
6 - Elpitiya
7 - Nuwaraeliya
8 - Gampaha 
9 - Gampola 

10 - Hambanthota
11    - Hatton
12 - Kalmunai
13 - Kilinochchi
14 - Kuliyapitiya
15 - Kurunegala
16 - Maho
17 - Mannar
18 - Mathale

19 - Mullathive
20             - Embilipitiya 
21   - Panadura
22 - Point Peduru 
23 - Puttalam

Correctionenal Center for Young  offenders; - 03

Lockups - 23

New Magazine
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1'6 Main Divisions of the Department of Prisons

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Administration Division

Financial Division

Operational Division

Rehabilitation and Skills 
Development Division

Planning and 
Information Technology 
Division

Engineering Division

Supply and Services 
Division

Intelligence and 
Security Division

Internal Audit Division

Government Audit 
Division

Statistical Division

Officers Welfare 
Division

Industry Division

Transport Division

1'7 Funds under the Department of Prisons

1'8 Details on Foreign Funded Projects (if there)

 Government Consolidated Fund 

 None 
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No. of Inmates Convicted  Male Female Total 

No. of Inmates convicted by Court of  Law   14267 214 14481 

No. of Suspects convicted by Court of Law   59065 2636 61701 

 

 

Convicted Inmates Male Female Total 

Death Sentenced Prisoners (Local) 536 11 547 

Death Sentenced Prisoners (Foreign) 2 - 2 

Death Sentenced Prisoners (Terrorist) 1 - 1 

Life Sentenced Prisoners (Local) 181 19 200 

Life Sentenced Prisoners (Foreign)  51 13 64 

Life Sentenced Prisoners (Terrorist) 2 - 2 

General Prisoners (Local) 5165 74 5239 

General Prisoners (Foreign) 3 - 3 

General Prisoners (Terrorists) 14 - 14 

Youthful Offenders 19 - 19 

Total number of prisoners 5974 117 6091 
 

Convicted Inmates (Appeals) Male Female Total 

Death Sentenced Prisoners (Local) 686 21 707 

Death Sentenced Prisoners (Foreign) 3 - 3 

Death Sentenced Prisoners (Terrorists) 1 - 1 

Life Sentenced Prisoners (Local) 120 17 137 

Life Sentenced Prisoners (Foreign) - - - 

Life Sentenced Prisoners (Terrorist) 7 - 7 

General Prisoners (Local) 391 15 406 

General Prisoners (Foreign) - 1 1 

General Prisoners (Terrorist) 3 - 3 

Total number of prisoners 1211 54 1265 
 

 

2 Information on Inmates Administration

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

No. of inmates remanded or convicted by Court of Law from 
01.01.2021 to 31.12.2021

Number of Inmates as at 31.12.2021 [Morning Unlock]           

2'1

2'2
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Suspects Male Female Total 

Remand Prisoners (Local) 9901 594 10495 
Remand Prisoners (Foreign) 212 7 219 
Remand Prisoners (Terrorist) 283 20 303 

Total No. of Prisoners 10396 621 11017 
 

Type of Inmate  Male Female Total 
All Convicted Prisoners 7185 171 7356 

All Remand Prisoners 10396 621 11017 

Total No. of Prisoners 17581 792 18373 
 

 

Description Male Female Total 

No. of normal Prisoners deaths occur while in Custody.         40 02 42 

No. of Death Sentenced Prisoners deaths occur while in 
Custody. 16 01 17 

No. of Life Sentenced Prisoners deaths occur while in 
Custody. 10 02 12 

No. of Life Remand  Prisoners deaths occur while in 
Custody. 75 02 77 

Total 141 07 148 
 

 

Description No 

No. of prisoners rids off  from custody 74 

No. of convicted prisoners escaped from custody 05 

No. of remand prisoners escaped from custody 32 

No. of prisoners recaptured 42 
 

 

 

Details on inmates deaths 0ccur while in custody-2021

Information on Inmates escaped while in custody.

2'3

2'4
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No. of inmates released on home leave during 2021

No. of inmates released on license on board during 2021

Granted special padon and the date of padon No. 

2021.02.04  - For the Indepencence day 183 

2021.05.24 - For the Vesak full Moon Poya day 286 

2021.06.24 - For the Poson Full Moon Poya day 70 

2021.09.12 - For the Prisoners day 90 

Total 629 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Based on all releases from each prison)
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Description of escapees and rids –off at the custody- 2021.01.01 – 2021.12.312'7
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1 Welikada Prison 3 - 8 - - - - - 3 1 - 11 4 15 2 

2 New Magazine Prison - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 2 1 
3 Colombo Remand Prison - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 
4 Mahara Prison - 4 4 2 - - - 1 - 1 - 10 2 12 0 
5 New Dumbara Prison - - - - - - - 1 - - 6 - 7 7 5 
6 Open Prison Camp Anuradhapura - 3 - - - - - 1 - - - 3 1 4 3 
7 Badulla Prison - - - - - - - - - - - - - - - 
8 Boossa Prison - - 1 1 - - - - - - 1 2 1 3 2 
9 Galle Prison - - - - - - - 1 - 1 - - 2 2 1 

10 Matara Prison - 1 - - - - - 1 - - - 1 1 2 - 

11 Angunakolapelesssa Prison 3 - 1 - - - - - - 2 - 4 2 6 5 
12 Batticaloa Prison - - - - - - - - - - - - - - - 
13 Negombo Prison - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 

14 Pallansena youthful Offenders 
correction centre. - 5 - - - - - 1 - - - 5 1 6 3 

15 Kalutara Prison - - 2 - - - - - - - - 2 - 2 - 

16 Pallekele Open camp - 11 - - - - - - - - - 11 - 11 5 

17 Thaldena youthful Offenders 
correction centre. - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - 

18 Trincomalee Prison - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 

19 Weerawila working camp - 8 - - - - - - - - - 8 - 8 5 
20 Polonnaruwa Prison - - - - - - - - - - - - - - - 
21 Wariyapola Prison - - - - - - - 1 6 - - - 7 7 6 
22 Monaragala Prison - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 
23 Wataraka work camp - 7 4 - - - - - - - - 11 - 11 2 
24 Vauniya Prison - - - - - - - - - - - - - - - 

25 Jaffna Prison - - 1 - - - - 1 - - - 1 1 2 - 
26 Ambepussa Prison - - - - - - - - - - - - - - - 
27 Kegalle Prison - - - - - - - - - - - - - - - 
28 Kuruwita Prison - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - 
29 Kadurugasara work camp   5 - - - - - - - - - 5 - 5 1 

Total 6 44 24 3 0 1 1 9 10 6 7 79 32 111 42 
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Financial Progress of Vocational Training Courses (Vote No 2509) 
– 2021.01.01 – 2021.12.31

2'8
 

No.  Prison Institute  No. of 
courses  

Executed Courses/Training 
program  

Allocation 
(Rs.)  

Expenditure 
(Rs.  

1 Welikada Prison 04 English, Music, Literacy, 
Dancing 688,050.00 687,750.00 

2 New Dumbara Prison 15 
Batiks, Sewing,Soap 
production,Barber,Masonry,Carp
entry,Electrician, Welding 

350,000.00 309,983.00 

3 Mahara Prison 06 Barber,Masonry,Carpentry, 
Dancing, Plumbing. 320,000.00 319,969.00 

4 Pallekelle Prison 07 Carpentry, Welding 330,000.00 - 

5 
Pallansena Correctional Center 
for Youthful offenders 05 Sewing,Barber,Masonry,Carpent

ry, Welding, Bakery 250,000.00 250,000.00 

6 
Thaldena Correctional Center for 
Youthful offenders 14 

Home wiring,Stitching, 
Computer,Masonry,Dancing 
&drumming,Carpentry& 
Carvings, Music, Motor 
Mechanic, Barber. 

420,000.00 420,000.00 

7 Ambepussa Prison 09 - 220,000.00 - 

8 Weerawila Open Prison 
Camp 10 Sewing,Dancing, Scouting, 

Drug prevention programs. 85,000.00 85,000.00 

9 Anuradhapura Prison 06 - 60,000.00 - 

10 Kuruwita Prison 04 Fabric panting 35,000.00 20,000.00 

11 Boossa Prison 05 - 70,000.00 - 

12 Colombo Remand Prison 02 Barber 24,000.00 21,260.00 

13 New Magazine Prison 03 Barber, Sewing 60,000.00 59,855.00 

14 Vavniya Prison 02 Masonry, Low-cost ceiling 
preparation 56,000.00 56,000.00 

15 Matara Prison 04 Sewing, Baber 39,950.00 39,930.00 

16 Wariyapola Prison 07 Masonry,Carpentry,Welding, 
Bakery 143,000.00 99,365.00 

17 Polonnaruwa Prison 08 Masonry, Low-cost ceiling 
preparation, Baber 92,000.00 46,999.00 

18 Badulla Prison 02 Sewing, Crafting 98,000.00 38,375.00 

19 Jaffna Prison 02 Barber 20,000.00 19,950.00 

20 Batticaloa Prison 03 Sewing 45,000.00 45,000.00 

21 Trincomalee Prison 04 Barber 52,000.00 26,000.00 

22 Prison Headquarters  - 42,000.00 - 

Total 124 - 3,500,000.00 2,545,436.00 
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Financial Progress of Agriculture and Industrial Sections of Prison Institutes - 20212'9

 

No. Prison Institute Ongoing Industries Agricultural 
Production 

2021.12.31 (Actual) 

Expenditure Income 

1 Watareka Work Camp Farming, Cement bricks, Coir brooms, 
Ekel brooms 721,400.00 3,324,850.00 

2 Mahara Prison 

Sewing, Weaving, washing, Carpentry, 
Black smith, Soap, Farming, Cement 
bricks, Coir brooms, Ekel  brooms, Coir 
mill 

7,934,381.30 11,505,692.76 

3 
Pallansena Correctional 
Center for Youthful 
offenders 

Bakery, Sewing, Weaving, Carpentry, 
Coir brooms, Ekel brooms, Black smith, 
Coir mill, Farming, Cement Bricks 

9,186,901.25 15,268,451.94 

4 Dumbara Prison 
Sewing, Weaving, Carpentry, Coir 
brooms, Ekel brooms, Black smith, 
washing, Handcraft, Coir mill 

5,217,351.50 6,094,251.00 

5 Pallekelle Open Prison 
Work Camp 

Bakery, Sewing, Carpentry, Motor 
mechanic, Animal Husbandry, Coir 
brooms, Ekel brooms, Blacksmith, 
Bricks, Soap,Weaving, Farming 

14,881,886.95 23,874,345.32 

6 Anuradhapura Prison 
Bakery, Sewing, Carpentry, Coir 
brooms, Ekel brooms, Black smith, 
washing,Weaving,Farming 

6,555,084.74 10,333,559.65 

7 Badulla Prison Brass work section 23,010.00 95,471.50 
8 Weerawila Work Camp Farming, Bakery, Bricks 2,801,781.91 4,463,033.82 

9 Welikada Prison 
Bakery, Sewing, Carpentry, washing, 
Coir brooms, Ekel brooms, Black smith, 
Envelope, Soap, Handcraft, Weaving 

33,455,363.64 49,130,658.14 

10 
Thaldena Correctional 
Center for Youthful 
Offenders 

Bakery, Sewing, Carpentry, Blacksmith, 
Envelope, Weaving, washing, Animal 
Husbandry. Farming, Cement bricks 

3713,933.76 5,028,070.54 

11 Kuruvita Prison Farming, Cement bricks, Black smith 189,840.00 2,754,644.11 
12 Boossa Prison Farming, Bakery 5,421,648.01 6,709,770.02 

13 Wariyapola Prison Farming, Cement bricks 433,855.00 3,160,351.03 

14 Angunakolapelesssa 
Prison  Bakery, Weaving, Farming, Sewing 6,400,757.42 13,753,868.82 

15 Colombo Remand Prison Motor mechanic 2,384,423.27 2,332,549.64 

16 Matara Prison Farming, 170,000.00 876,493.08 

17 Batticaloa Prison Farming 1,116,682.50 1,169,609.74 
18 Galle Prison Farming 23,860.00 42,750.00 

Total 100,632,161.25 159,918,421.11 

290 01CHAPTER

Organizational Profile/ Executive Summary



S
u

m
m

er
y 

R
ep

o
rt

 o
n

 P
ro

h
ib

it
ed

 I
te

m
s 

 T
ak

en
 in

to
 C

u
st

o
d

y 
d

u
ri

n
g 

E
m

er
ge

n
cy

 
S

ea
rc

h
es

 b
y 

S
P

E
A

T
 F

o
rc

e 
2'
10

g

Packet 

1
W

el
ik

ad
a 

Pr
is

on
19

26
20

70
0

02
04

05

2
W

el
ik

ad
a 

Pr
is

on
 H

os
pi

ta
l 

01
01

01
02

01

3
A

ng
un

ak
ol

ap
el

es
sa

 P
ris

on
 

05
06

07
01

01
C

ha
rg

er
 C

ab
le

 - 
3

4
M

ah
ar

a 
Pr

is
on

01
01

01

5
D

um
ba

ra
 P

ris
on

09
10

11
08

1.
2

46
02

6
M

ag
az

in
e 

Pr
is

on
14

21
13

05
2.

5
01

06
B

lu
to

ot
h 

- 1
, C

ol
ou

re
d 

Pi
ec

es
 o

f 
St

on
es

 - 
10

7
C

ol
om

bo
 R

em
an

d 
Pr

is
on

11
12

10
02

02
04

04
01

8
N

eg
om

bo
 P

ris
on

01
4

01
02

01
01

9
K

eg
al

le
 P

ris
on

05
10

11
02

2.
5

18
01

03

10
G

al
le

 P
ris

on
03

02
05

03
03

02
01

11
M

on
ar

ag
al

a 
Pr

is
on

 
60

02

12
W

es
ly

 T
ur

re
t P

ris
on

08
22

.4
25

06
22

2
A

m
ou

nt
 o

f G
an

ja
 

13
Pr

is
on

 G
ro

un
d 

47
.1

6.
2

14
Pr

is
on

 H
ea

dq
ua

rte
rs

  
08

01
9.

5
(P

ar
ce

l)

69
10

0
80

26
71

27
14

07
76

0
02

16
26

8
01

15
09

18
11

06
T

ot
al

 

N
o.

Lighters

Card Reader

Hand Free 

Data Cable 

cigarette

Pen Drive 

In
st

itu
te

Mobile Phones 

SIM Cards

Battery 

tobacco (g)

Memory Card 

tobacco

Ice (g)

Money

O
th

er
 

Charus g() 

Cahrger 

Heroin

Ganja(g)

Drug Tablet 

29101CHAPTER

Organizational Profile/ Executive Summary



292



Progress and Future Outlook

Achievements

 � With the approval granted by  the Hon. Minister of Justice, implementation of  five years plan has been 
initiated for the period of from 2021 to 2025 to carry out prison reforms in accordance with priorities 
identified by the State Ministry of Prison Management and Prisoners Rehabilitation under the theme 
of “A Right Based Correctional System for a Safer Society in terms of the National Policy framework 
Vistas of Prosperity and Splendour, Sustainable Development Goals and priorities identified for the 
State Ministry of Prison Reforms and Prisoners Rehabilitation. Progress achieved through projects 
carried out under Annual Action Plan and Prison Reforms Procedure is as following.

Minimizing Prison Congestion

 � State Ministry of Urban Development, Coast Conservation, Waste Disposal and Community Cleanliness 
together with Urban Development Authority has done planning and designing activities regarding 
Colombo Prison Complex (Colombo Remand Prison, Welikada Prison, New Magazine Prison and 
Female Ward), Prison Hospital, Center for Research and Training in Correction to Horana Millewa 
area; Prison Headquarters to Battaramulla area; prison quarters to Malambe area. Upon relevant Cabinet 
Approval, Urban Development Authority to be done  the procurement and other advance activities. 
Accordingly, Urban Development Authority has initiated road development activities in relation to 
proposed  Millewa premises  and  new housing construction projects for houses due to be evacuated. 

 � Construction of quarters at Pallekele, New Bogambara Prisons has achieved 65.7% physical progress

 � Water project at Angunakolapelessa Prison was completed during the year. 

 � Construction work of 06 out of 7 prefabricated buildings (Wariyapola -04, Kalutara-01, New  
Magazine-01, Mahara-01) that were started construction in 2020,  have been completed 100% and only 
female ward at Wariyapola Prison is expected to be completed in 2022.

Prison Management Reforms 

 � As Department of Prisons does not have a formal Service Minute, department has to face various issues 
in recruiting, training, and promoting. As per the United Nations Minimum Rules of Treating Prisoners, 
most of the countries in the region has set up prison service as a correctional service. Accordingly, steps 
were taken to obtain approval for a Service Minute that establishes prison service to a correctional 
service  to turn prison service into a profession under the theme of “Leaders in Correction”
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 � Construction work of the new building at Prison Headquarters was able to complete during the year and 
engineering, planning and information technology branches were able to shift to that building. 

 
Prison Staff Capacity Development

 � Steps were taken to establish a training school with sufficient facilities at the Angunakolapelessa Prison 
that affiliates to the Center for Research and Training in Corrections at Colombo Prison Premises 
used as A Prison Training School until now.  training center affiliated to Angunakolapelessa Prison 
with the aim of training new recuited  staff was established  as Colombo Prison Training School can 
accommodate only 80 officers at once and does not have adequate lecture halls and accommodation 
facilities in comparison with training school at Angunakolapelessa Prison. 

 � Due to not recruiting officers to vacant positions for years, several issues arose at the Department of 

Prisons and there were about 2000 vacancies as a whole. Accordingly, 1070 vacancies as below were 

able to fill in 2021. 

.                      1. Class 2 Jailors                          -   70

                                   2. Rehabilitation Officers              -   12

                                 3. Prison Guards                 - 788

                                  4. SPEAT Force Officers    - 194

 � Class 11 Jailors and Rehabilitation Officers from recruited officers passed out after completion of 
preliminary training and 194 retired officers from three forces after 12 years service who were recruited 
to SPEAT Force were expected to provide with training. Further, due to prevailing Covid-19 Pandemic, 
officers recruited as Prison Guards were attached to prison institutes for 14 days in service training and 
they would be provided with basic training in groups in the future. 

 � Prison Officers, frequently have to work with the country’ judicial system. Also, when they work with 
convicted and remand prisoners, issues regarding human and fundamental rights keep continuously 
emerging therefore it is important to have updated international rules and regulations on prison 
administration. Thus, besides allocation from Annual Action Plan, below mentioned training sessions 
were done in corporation with UNODC/ICRC. 

294

Progress and Future Outlook

02CHAPTER



1. Conducting two training sessions by ICRC on Minimum Rules for Treating Prisoners. 

2. Have done Five Workshops on Prison Management and Dynamic Security by UNODC to all 
Commissioners of Prisons, Superintendent of Prisons, and Chief Jailors.

3. Have done a workshop on Dynamic Security by UNODC to all Prison Guards and Sergeants who 
work at Galle, Boossa, Matara and Agunakolapelessa Prisons.

4. Organization of training sessions by the Military Intelligence Training School- Karandeniya to 
officers of Sri Lanka Prisons Emergency Action Tactic Force (SPEAT).

5. Conducting training sessions by the Police Special Task Force to Senior Prison Officers, and officers 
of SPEAT Force. 

6. Conducting training workshop by Sri Lanka Army to Senior Prison Officers.

7. Organization of Training Programs on Prison Management, Mandela Rules, Dynamic Security, 
Incident Management and Prisons Searches by UNODC/ICRC.

Reforms in Prisons Acts and Ordinances

 � Restating works related to reforms in Prison Ordinance and taking action to inform the Ministry of 
Justice about the necessity and importance of restarting the relevant committee. 

Formalizing the Prison Security Procedure  

Below mentioned projects were carried out under the guidance of the Presidential Task Force to build a Secure 
Country, Disciplined, Virtuous and Lawful Society. 

 � Based on the principle of prison classification, 61 prison cells built this year at Boossa Prison that was 
established from 46 prison cells as High Secured Prison, totaling to 107 cells where    infrastructure 
facilities have been improved so as to detainee 107 high risk prisoners. Therefore, prison was able to 
control over large scale drug smuggling into prison through mobile telephones and other anti social 
acts. Further, steps were taken to design a complete visitors’ room with new technological equipments. 

 � Under the guidance of the Presidential Task Force to build a Secure Country, Disciplined, Virtuous and 
Lawful Society, mobile signal jamming devices have been installed in Negombo, Kaluthara and Mahara 
Prisons. Accordingly, 06 prisons including Walikada, Angulakolapelassa, and Boossa etc have installed 
mobile signal jamming devices and prevented involving in drug dealings, threatening for ransoms and 
leading other criminal activities being in prisons. 

 � Installation of the Security Camera systems in Prison Institutes is highly crucial in reinforcing the 
security outside as well as inside
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 � Prisons, simplifying the operation and inspection of daily routines within Prisons and in minimizing 
irregularities that may occur inside as well as outside of Prison Institutes. Accordingly, in addition to 
Angunakolapelessa, Boossa and Jaffna Prisons, installation of camera systems at Kalutara, Negombo, 
and Mahara Prisons have already been completed and camera Installation at Colombo Prisons Complex 
(Welikada, New Magazine, Colombo Remand Prisons, Female Ward, and Prison Hospital) has initiated 
this year.

 � Due to Covid 19 Virus lasted over years, court proceedings through video technology under existing 
infrastructure facilities, was started to prevent infecting covid-19 to court staff, prison officers as well 
as prison inmates, to avoid delays incurred in not producing inmates before courts, minimizing the 
risk of special the risk of special inmates being attacked outside of Prisons. This method allows the 
Prisons to efficiently and effectively conduct their court proceedings, while at the same time it saves 
the huge amount of money spent on transporting inmates daily. Further, this helps in the prevention 
of contraband items being smuggled in to Prisons. This procedure is due to be formalizing with all 
infrastructure facilities through Court Automation project.  

 � Prison Intelligence and Security Unit that functioned in a very lethargic manner was restructured as “Sri 
Lanka Prison Emergency Action Tactical Force” and the Prison Intelligence Unit was also taken under 
the purview of this. This Unit conducts emergency searches in Institutes, searches Persons, vehicles, 
items and goods that enter in to Prisons, conducts emergency raids in Prison Institutes and collects 
intelligence information and conduct relevant investigations. This SPEAT Force Unit is also involved 
in identifying Officers engaged in illegal acts and taking disciplinary and legal actions against them.

Further, 194 officers who legally left the Tri Forces, have been recruited to this force with an aim to 
strengthening the security of prison institutes and will be provided with a proper training to be engaged 
in tasks of special escorting and riot control. 

 � With the aim of productive and efficient operation of SPEAT Force with new technology,  Non- linear 
Junction Detector that detects electronic prohibited items and accessories  hidden on walls and floor 
of prisons and hand held Non-linear Junction Detector that detects electronic prohibited items and 
accessories hidden inside human body, were introduced, from the allocation allotted in 2021, to  the 
Sri Lanka Prison Emergency Action Tactical Force together with a training for the relevant officers on 
those equipments.
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 � The Prison Emergency Action Tactical Force (SPEAT FORCE) was also introduced to the Quad copter 
(Drone), equipment with Day & Night Cameras, that can be used in the searches regarding parcels that 
are thrown inside prisons located in urban areas and can support in supervising the illegal activities and 
behaviors of inmates from a distance. Relevant Officers have also been trained in using this device.

 � Incidents of riots, hunger strikes, rooftop protests and inmates and officers being held hostage, are 
often reported from prisons. Such incidents often end in loss of lives and property. Therefore, it is most 
necessary to prevent such incidents from taking place and to manage such situations in a manner that 
prevents loss of life and property. Accordingly, measures were taken with the support of the United 
Nations Office on Drugs and Crime and the Senior Officers of the Prison Headquarters and prison 
Institutions, to prepare a contingency plan to provide guidelines on how to manage such situations in a 
professional manner without loss of life and property. 

Upgrading Prison Health Service 

 � In 2020, Prison System faced the first wave of Covid-19 Pandemic successfully, but prison congestion 
was a big challenge to overcome the situation. Therefore, Ministry of Health, Ministry of Defense, and 
other government and none government institutes stayed together to curb the Covid 19 situation.

 z Taking legal steps required by the Department of Prisons in consultation with the Attorney General’s 

Department, Ministry of Justice, Ministry of Prison Management and Prisoners Rehabilitation 

and Police Department and other responsible Institutions to reduce prison congestion. 

 z Use the Prison Institutes at Pallanassena, Boossa and Old Bogambara as centers to quarantine 

inmates imprisoned by Courts and provide with necessary  infrastructure facilities 

 z The Aiyakachchi Army Camp, Pallekele Open Prison Camp, Training School for Youthful 

Offenders at Thaldena, Watareka Open Prison Camp, and Female Section at the Angulakolapelessa 

Prison, Welikada Prison Hospital and the Pabodha Meth Sewana Prison Institute at Ambepussa 

are being maintained under the supervision of Health Staff as treatment centers for inmates testing 

positive for Covid - 19. 

 z The Aiyakachchi Army Camp, Pallekele Open Prison Camp, Training School for Youthful 

Offenders at Thaldena, Watareka Open Prison Camp, and Female Section at the Angulakolapelessa 

Prison, Welikada Prison Hospital and the Pabodha Meth Sewana Prison Institute at Ambepussa 

are being maintained under the supervision of Health Staff as treatment centers for inmates testing 

positive for Covid - 19. 

 z Establishment of an Information Centre to furnish relatives with information on inmates related 

to the Covid – 19 Pandemic situation 

 z Arrangments were made to provide three Covid -19 prevention Vaccines under the vaccination 

program for Prison Offices 

 z Vaccination of inmates. 
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 z The Covid–19 Pandemic which rapidly spread around the world posed an immense challenge to 
the Prisons. The major reason behind this was the inability of prisons to comply with the prime 
preventive measure recommended in curbing the spread of the Corona virus, which is social 
distancing. As a result, the Department of Prisons had to undergo an immense pressure to save 
the inmates and officers from this situation under conditions of extreme difficulty in maintaining 
social distancing amidst heavily congested prisons. Measures were taken with the support of the 
United Nations Office on Drugs and Crimes, to prepare a contingency plan to prevent the spread 
of Covid -19 within Prisons. This contingency plan provides guidelines on how to engage in 
the daily routines of the prisons with Covid–19 protective measures, and on the procedure to be 
followed if an Officer or an inmate is found to be infected with Covid -19.

 z Project of improving the Correctional Center - Pallansena as quarantine center was started in 
2020 and  two storey four prison buildings are being built. Project has achieved 75% of an overall 
physical progress. 

Reinforcing Inmates’ Rehabilitation Procedure and Measures to Use Labour Force Productively

 � Under specific priorities of Presidential Task for Secured Country, Disciplined, Virtuous and Lawful 
Society, apart  from the policy procedure of granting general  amnesty to ease prison congestion, 
procedure of granting special amnesty through review methodology was introduced and a committee 
comprising the State Ministry of Prison Management and Prisoners Rehabilitation and other institutes 
and departments has prepared the final report and has taken steps to hand over to Hon. Minister of 
Justice.

 � Methodology of assessing inmates to grant general amnesty to prisoners was prepared and a relevant 
handbook of instructions was designed and introduced to prison institutes. 

 � With the aim of providing vocational training to drug addicts who are kept in remand custody,, 
identified as the main cause of prison congestion, a program called “Amadivi Ridma” was designed and 
commenced the rehabilitation of drug addicts separately in Open Prison Camps and Work Camps such 
as Weeravila, Watareka, Ambepussa, Thaldena, Pallekele, Anuradhapra and Mahara prisons instead of 
keeping those in custody.

 � Carrying out private and state partnership project to accomplish the Concept of Half Prison in Sri 
Lankan Prison System. Watareka Prison already carries out the project and selected inmates can leave 
the prison in the morning, serve in outside institutions and return to the prison at the end of the day. This 
allows for proper usage of inmate labor and the relevant inmates are provided with the opportunity to 
excel in a relevant profession. The inmate receives a salary for his labor and this provides a huge support 
for the rehabilitation Process as well. A Study done by the Sri Lanka Human Rights Commission has 
shown an importance of implementing such program in its recommendations of improving inmates’ 
rehabilitation.  
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 � It has been commonly observed that 2/3 of inmates who are incarcerated are convicted of offences 
related to drugs. it has also been observed that recidivism is also related to drug addiction. In order to 
prevent drug addicts from being repeatedly incarcerated it is better to subject them to a more formal 
rehabilitation procedure as an alternative for imprisonment. Prevention of offenders being re incarcer-
ated in this manner is not an easy task and it also causes a significant amount of administrative issues. 
As a practical and effective solution for this situation, steps have been taken to develop the Open Prison 
Camp at Weerawila as Rehabilitation and a Treatment Centre for drug addicts. By now, the infrastruc-
ture facilities sufficient to detain 500 inmates have been established in the premises as a pilot project. 
It is expected to develop this premise with facilities adequate to house and rehabilitate 1500 inmates 
in the future. Also, as an essential feature to the project, construction work has been started to build a 
complete Vocational Training Center and library. Also, remaining work from preliminary stage of the 
project is expected to start in the future. 

Further, upon the success of the project, it is expected to expand the capacity up to 1500 inmates. Layout 
Plan for further expansion has already been identified and prepared the proposed building requirement. 

 � A committee was selected to introduce a modernized rehabilitation procedure for inmates and it has 
drafted a rehabilitation procedure to assess inmates.

Implementation of E-Prison Concept

 � Providing facilities to prisoners & suspects and their relatives to meet each other while in prison is 
an acclaimed Human Right as well as a Right that goes along with the National and International 
Regulations and Standards related to Prison Administration. Accordingly, the following matters were 
taken in to consideration, The outdated methods used for inmates to meet their relatives having to visit 
the Prisons from faraway places spending money and time. The loopholes that exist in the current 
methodology that pave the way for irregularities allowing inmates to meet their relatives even amidst 
pandemics such as Covid- 19 And the E-Visit concept was introduced, using modern technology, as 
a solution to the above issues. Two other concepts, namely the Pre Booked Visit and Video Visitation 
have been introduced under this. 

A web page has been opened to allocate a date and time to meet their relative imprisoned under Pre 
Booked Visit. Accordingly, this method provides visitor to meet their inmate securely, quickly and 
without time wasting. 

The method of Video Visitation was initiated at the Angunakolapelessa Prison as a pilot project to 
talk and visit inmates outside prison.  Upon the success of procedure, method was introduced to other 
prisons island wide. This is especially beneficial for foreign suspects/ prisoners, who are granted the 
opportunity to see and speak with their relatives through video visitation. ICRC granted infrastructure 
facilities to the project.
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 � All prison institutes except Mahara were completed networking during the year. Therefore, Prisoners 
Information Management System (PIMS) will be carried out successfully from 2022 in all prison 
institutes. Information Technology Division has trained officers who can computerize information on 
each prisoner from date of admission to release from prison that has been filed over the years, designed 
a manual for users. Steps must be taken to fulfill the computer requirement of other institutes as well.  

Challenges

 � Most of the short term plans in the Plan Prepared on Proposed Solutions to Prison Congestion have been 
achieved and implementation of middle term plans identified to carry out in the legal frame work and 
long term plans that includes infrastructure facilities recognized to extend capacity as per International 
Standards through new constructions.    

 � Though Basic infrastructure facilities in quarters and barracks of departmental officers must have been 
improved, adequate allocation has not been allotted from annual budget

 � Not enough transport facilities to escort prisoners to courts, medical clinic, and escort to other prisons 
daily 

 � Obtaining approval for Correctional Service Minute for Prisons Officers. Also, establishment of officers 
training academy. Taking necessary steps to raise salaries and allowances for officers that were proposed 
to increase but not several times.   

 � Allocation from Annual Budget was not sufficient to repair existing buildings (abandoned owing to 
not suitable for living) at Welikada and Kalutara Prisons and separate allocation must be allotted and 
necessity is there to repair them that are threat to inmates lives, with the help of Army and Civil Security 
Force as per due standards.

 � Identifying necessary methods and new projects to use labor force productively. 

 � New technological security equipments must be used to prevent smuggling prohibited items into prisons 
but inability to provide cost with allocation limit from annual budget.  

 � A fact that is clearly visible in certain incidents reported from prison was the misconduct of some 
handful of prison officers. Avoiding such nature, it is essential to develop attitudes of overall prison 
officers in order to direct prison reforms towards correct direction. 

 � In parallel with constructing Colombo Prison Complex, providing allocation  from budget to buy 
required furniture, office equipments, and technological security cameras in rehabilitation of prisons 
and other institutes.  
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 � Making amendments to Prison Act and related rules, and fulfilling procedure of getting approval.

 � Carrying out prison health reforms in Five Year Plan of the Department of Prisons that must be done in 
combine with the Ministry of Health.

 � Introduce a suitable reintegration mechanism  and a environment  for  female inmates during the last 

few years of their punishment period.

 � Preparation of a suitable program that will arise vocational training opportunities for female inmates.  

 � Design a specific rehabilitation program for young offenders and taking steps to improve their vocational 
skills  under that. Also, detaining  young female offenders separately and design a special rehabilitation 
program for themselves.

 � Design a rehabilitation model based on case study required for inmates rehabilitation. 

Future Targets

 � Obtaining allocations for next year budget to complete constraction of Pallekele prison complex with 
other required services. 

 � Improving necessary remaining infrastructure facilities to turn Open Prison Camp-Weerevila into 
treatment and rehabilitation center for prison inmates addicted to drugs.                      

 � Finalize the construction  work of ward complex-Pallansena Prison   

 � Initiation of planning and design work of extending Wariyapola Prison.                           

 � Planning and design in construction of  administrative building and other buildings at Mahara Prison.

 � Taking steps to plan, design and construct a proper sewerage system from budget allocation  to develop 
sanitary facilities of inmates at identified institutes.

 � Working in combination with the State Ministry of Urban Development, Coast Conservation, Waste 
Disposal and Community Cleanliness and State Ministry of Prison Management and Prisoners Rehabil-
itation to relocate Colombo Prison Complex. Construction of Administrative Building at Boossa Prison 
and renovation of old prison building. 

 � Construction of Administrative Building at Boossa Prison and renovation of old prison building. 

 � Instead using traditional personnel dtecting to detect illegal items into prison institutes, as a technological 
strategy, taking steps to install security camera surveillance system at Dumbara, Galle, Anuradhapura, 
Matara, and Wariyapola Prisons. Also, Providing parcel scanners, body scanners, telephone and  
accessories to detect equipments and walk through by limited allocation from budget and with the 
assistance of PresidentialTask Force to prisons in need.   
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 � With regard to relocation of the Matara Prison, a Policy Agreement from the Department of National 
Planning was received in 2016 to build Remand Prison in Matara Fortress in a land in extent of about 
3.1038 Hectare adjacent to New Court Complex at Kotavilawatta. Accordingly, in terms of Cabinet 
Memorandum 06.08.2018, though approval was obtaind to complete building within intermediate 
time frame 2019-2020 under expenditure estimate of Rs.2950M, allocation requested under budget 
2019/2020/2021 has not been allotted. Therefore, after making allocation reqired for planing and design 
in 2023, project is aimed to be commenced. 

 � Steps were taken to correct technical defects incurred in carrying out Inmates Information System in 
all prison except Mahara successfully. Provision of computers and accessoroies to  enter data through 
system completely. Identifying relevant accessories that will allow enter Inmates’ Information System 
and taking action to develop software. Also, in parallel with the construction of admibnistrative building 
at Mahara Prison,  doing networking.

 � Introduction of Tele Medicine to improve health facilities and provide service productively.  

 � Obtaining approval for the Service Minute that has been prepared to turn prison service e into a 
professional service. 

 � Carrying out recommendations from the Five Member Committee on Mahara Prison incident.

 � Carrying out the Prison Five Year Plan as covering every field and review the progress.

 � Carrying out main requirements and related recommendations identified on study of Sri Lanka Prison 
System by the SriLanka Human Rights Commission and Carrying out recommendations mentioned in 
the Special Audit Report on provision of custody and care to prisoners and socio reintergration after 
rehabilitation.

        H.M.T.N.Upuldeniya 

        Commissioner General of Prisons 
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Development Programs and Special Tasks performed by the
 Department of Prisons from 01.01.2021 to 31.12.2021

Reading the oath and affidavit on the allegiance to His Excellency the President’s vision “Sawbhagye Dekma” 
dedicate to efficient and effective public service was held at the Prisons Headquarters with the participation of all 
Officers.

Keeping in line with the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of  Prisoners (“the Mandela 
Rules”), a lot of other countries in the region have taken steps to transform the Prison Service into a Correctional 
Service and are also engaged in recruiting, training and promoting Officers in a more formal procedure. Accordingly, 
steps have been taken to obtain approval for the Service Minute that has been prepared on the instructions of senior 
officials and on ideas of officers from all grades of the Department of Prisons, to establish the Correctional Service 
in Sri Lanka. The Commissioner General of Prisons, Mr.Thushara Upuldeniya handed over a draft of the Service 
Minute to the Minister of State for Prison Management and Prison Rehabilitation at the Ministry Auditorium.
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The preliminary training for the first group of the 
43rd Sergeants Batch from the Department of 
Prisons who was promoted based on seniority and 
merit was held by the Center for Research and 
Training in Corrections at the Angunakolapelessa 
Prison. 117 officers were qualified to the training 
and group will be devided into two parts and trained 
in two stages. First Batch of 67 officers consists of 
67 male and 07 female officers. 

As per the government decision on vaccinating government officers 

with high risk, 03 doses of AstraZeneca Covid-19 vaccines were 

given to all prison officers as well as inmates. In addition, buildings 

with extra facilities were transformed into treatment centers for 

covid infected inmates as well as prison officers in several prisons. 

Heath staff of the Department of Prisons gave their fullest support 

under the guidance of the Ministry of Heath.   
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As a pilot project initiated at Angunakolopelessa Prison, Video Visit that allows the inmates to see each other 
through video technology and E-Visit that provides facility of visiting an allocating pre time, were introduced to all 
prison institutes by the Information Technology Division of the Department of Prisons. Further, during the Covid-19 
Pandemic, Video Technology has been used, as a temporary solution, by prison institutes to do court proceding with 
out any disturbance and produce prisoners before court. 

The Commissioner General of Prisons, Mr.Thushara Upuldeniya was appointed by a Cabinet Approval of the Dem-
ocratic Socialist Republic of Sri Lanka as the 21st head of the Department of Prisons.  Minister of Justice and Law 
Reforms, Attorney to the President, Mr.Ali Sabri handed over the appointment letter to Mr.Thushara Upuldeniya. 
The Secretary to the Ministry, Mr.M.M.P.K.Mayadunne also joined the occasion. 
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As an attempt to minimize drugs in prisons, 
the Dangerous Drugs Control Board together 
with the Department of Prisons has decided to 
hold a two days training to train peer leaders  
at Welikada, Colombo Remand and Magazine 
Prisons . First step was commenced the Walikada 
Prison.  The main purpose is the introduction of 
a concept called “Drug-Free Prisons” through 
training peer leaders working against drugs and 
to educate others inmates about the concept. 
Today, every prison has started this concept. 

United Nations Office On Drugs and Crimes (UNODC) 
conducted a training session on Dynamaic Security and 
Prison Manegement to 30 Prison Officers including 
Superintendent of Prisons, Assistant Superintendent of 
Prisons, Chief Jailors, Class I Jailors at the Auditorium 
of Jetwing Light House-Galle. Topic for example, ways 
how to overcome challenges as a manager, productive 
leadership, role of a leader and and how to be a role model, 
dynamic security and management, how to communicate 
productively at the workplace were talked at the session  
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Special attention of his Excellency president and Hon.Prime Minister has taken toward the high prison congestion 
prevailed in the prison system today. In adition to granting General Amnesty, the report on Preparation of a mechanism 
of granting a special pardon through a process of review was handed over to the Hon.Minister of Justice, Attorney 
to the President, Mr.Ali Sabri and the State Minister of Prison Management and Prisoners Rehabilitation, Mr.Lohan 
Rathwaththe at the Auditorium of the ministry

Basic Intelligence Training Course was held to officers of 
SPEAT Force at the Military Intelligence Training School 
at Karanndeniya. This training, under 3 stages, was held for 
88 officers as a 5 days training to 3 groups. 
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As a solution to prison congestion in Colombo Prison 
Complex that  includes the Welikada, Colombo 
Remand and Magazine Prisons, a special discussion 
on the progress of those work, existing problems, plans 
for construction, and field visit were made with the 
participationof His Excellency president, Gotabaya 
Rajapaksa and Parliyamentary, Provintial Council, 
and Pradeshiya Saba political authority and under 
the patronage of the Hon.Minister of Justice, Mr.Ali 
Sabri, the State Minister of Prison Management and 
Prisoners Rehabilitation, Mr.Lohan Rathwaththe, State 
Ministry of Urban Development, Waste Disposal, and 
Community Cleanliness, Dr.Nalaka Godahewa,   to the 
land proposed to relocate Colombo Prison Complex  to 
Millewa, Horana area as a prison with modern facilities

In keeping with the “Vistas of Prosperity and Splendor”, 
the Policy Statement of His Excellency the President of Sri 
Lanka, and in order to realize the concept of a poison free 
country, a program to produce organic fertilizer and poison 
free vegetables and fruits inside of prisons was initiated 
at the premises of the Open Prison Camp at Batticaloa 
Prison, under a concept of Hon. Lohan Ratwatte, Minister 
of Prison Management and Prisoners’ Rehabilitation and 
with the fullest corporation from the Hon. Minister of 
Agriculture, Mr.Mahindananda Aluthgamage and under 
the theme “Sarusara Sipiri Geyin Govi Bimata”- from 
prisons to farms”. 
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788 Prison Guards were recuited to fill vacancies existed and they were handed over appointment letters under the 
patronage of Hon. State Minister of Priosn Management and Priosners Rehabiliitation, Mr.Lohan Rathwatte at the 
Auditorium of the at the Department of Prisons  

Together with the “Presidential Task Force to build a Secure Country, Disciplined, Virtuous and a Lawful Society”, 
installation of security camaras and jammer systems that block mobile phone signals have been strated at Kalutara, 
Mahara and Negombo Prisons to prevent doing iligal actions in prisons, smuggling prohibited items into prisons, 
eradicate anti social acts and observe criminals through modern technological strategies.              
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Basic training was conducted at the Boossa Amy Camp to the Sri Lanka Prison Emergency Action Tactical Force 
(SPEAT Force) that consisits of 200 Officers, who had legally left their Service at the Sri Lanka Tri Forces after 12 
years of service and recruited to the Department of Prisons to escort prison inmates. Badging Wearing Ceremony 
of Intelligence and Security Unit of the Prison that was amended as Sri Lanka Prison Emergency Action Tactical 
Force (SPEAT Force) was conducted under the patronage of the Secretary to the Prison Management and Prisoners 
Rehabilitation. 

Two days Workshop for preparing a Contingency Plan that helps to manage incidents of riots and officers being held 
hostage and face such incidents professionally in a manner that prevents loss of life and property, was held with 
the support of the Global Maritime Crimes Program of the United Nations Office on Drug and Crime at Araliya 
Hotel-Unawatuna. 
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A study on Psycological Pressure and Suicidal Behaviour of Inmates was conducted by the Senior Registra 
(Community Medicine) Dr.Malavige Amila Suranga, on approval the Department of Prisons and Post Graduate 
Institute of the Colombo Campas. Study was done based on 1730 prison inmates from 22 prison institutes from 
February 2019 to December 2019. Infromation found from the study was launed at Water Edge Hotel.

Inaguaraion ceremony of Amadivi Ridma, a program 
that was initiated to rehabilitate and socio reintegrade 
drug addicts as better citizens, was held at the 
auditorium of Weeravila Prison under the patronage 
of the Hon. Minister of Justice, President’s Attorney, 
Mr.M.U.M.Ali Sabri. Here, in this tour, special 
attention of the Hon. Minister was drawn by activites 
done at the Rehabilitation Center for drug addicts, camp 
prison hospital, inmates’ accommodation, and common 
faciliites for them.  
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Seventy Trainee class Jailors and forteen Rehabilitation Officers whom have been recruited to existing vacancies 
at the Department of Prisons, passed out at Angunakolopelessa Prison Ground under the patronage of the Hon. 
Minister of Justice, President’s Attorney, Mr.M.U.M.Ali Sabri. 

The Secretary to the Ministry of Prison Management and Prisoners Rehabilitation, Major General (Retired) V.R. 
de Silva had an observatinal tour to “Paboda Meth Sevana”, Center for Treatment and Rehabilitation for Prisoners’ 
inmates to socio reintegrate as better citizens. 
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Construction work of the establishment of Bogambara  Prison at Pallekele was done by the State Engineering 
Corporation consultancy service is done by the Engineering Consultant  Pvt Ltd. Work proposed to construct under 
Contract No.11 of this project (Guards’ quarters, Jailors’ Quarters, Assistant Superintendent of Prisons’ quarters, 
Superintendent of Prisons’ quarters, Medical Officers’ quarters, Vocational Instructors’ Attendents’ Phamacists’ 
Ovesears’and drivers’ quarters) will be expected to construct within 2019-2023 time period.  Rs.100 M allocation 
for remaining work has been allotted for the year but that amount was not adiquate to settle the bills  and additional 
Rs.33.3 M of allocation was provided. Physical progress as at 31.12.2021 was 65.7% . 

It has been commonly observed that 2/3 of inmates who are incarcerated 

are convicted of offences related to drugs, it has also been observed 

that recidivism is also related to drug addictions. As a practical and 

effective solution for this situation, steps are being taken to develop 

the Open Prison Camp at Weerawila as Rehabilitation and a Treatment 

Centre for 2000 drug addicts. Infrastructure facilities sufficient to 

detain 500 inmates have already been established in the premises as 

a pilot project. Assistant from the National Dangerous Drugs Control 

Board and the Vocational Training Authority is provided to formalize 

the rehabilitation procedure. 
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Actions were taken to introduce Non – linear Junction Detector and Hand held None -Linear Junction Detectors 
to the SPEAT Force to expedite and ease the process of arresting prohibited items hidden in prisons or prisoners’ 
bodies and use technology in search operations accurately and productively. Quad copter (Drone) with Day and 
Night Camera was provided to SPEAT Force to detect prohibited items thrown into prisons as well as prisoners 
and monitor illegal activities remotely incurred inside prisons. These officers were trained to use these instruments.
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Revenue Collecting Performance  

Performance on Utilization of Allocation 

In terms of F.R. 208, as a representative of other Ministry/ Department, allocation made 
to this Department /District Secretary/ Provincial Council  

3'5

3'6

3'7

     Rs.   ,000 

Income 
Code 

Description of 
Revenue  

Code  

Revenue Estimate  Revenue Collected 

Initial 
Estimate 

Final 
Estimate  

Quantity 
(Rs.) As a percentage  

 2001.04.00 
Industrial 

Agricultural 
Advance Accounts 

70,000,000 70,000,000 73,706,979 105% 

 

 

                     Rs.   ,000 

Type of 
Allocation 

Allocation 

Expenditure 
Utilized Allocation as a 

percentage of completed last 
Allocation  Original Allocation  Final 

Allocation 

Recurrent 7,953,000,000 7,953,000,000 6,544,158,600 82% 
      
Capital 493,500,000 638,500,000 507,280,297 79% 

 

 

 

      Rs.   ,000 

No. 
Allotted 

Ministry/ 
Department 

Aim of the 
Allocation 

Allocation 
True 

Expenditur
e 

Utilized 
Allocation as 
a Percentage 
of Provided 

Last 
Allocation  

Original 
Allocation  

Original 
Allocation  

1 228 
Prisoner 
Information 
System  

30,000,000 30,000,000 20,380,627 68% 

2 418 
Prisoner 
Information 
System 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 100% 

3 253 

Recovery to the 
Government 
through Pension 
Gratuities 

2,873,138 2,873,138 2873,138 100% 
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      Rs.  ,000 

Asset 
Code Code Description 

As per Verification 
Report, Balance as 

at 31.12.2021  

As per Financial 
Position Report, 

Balance as at 
31.12.2021  

Due to 
Accounting 
in the future  

Reporting 
progress 

as %  

9151 Buildings & Structure  7,901,649,848 7,901,649,848 - - 

9152 Machinery  1,329,578,442 1,329,578,442 - - 

9153 Land 450,460,750 450,460,750 - - 

9154 Intangible Assets  9,019,846 9,019,846 - - 

9155 Biological Assets   - - - - 

9160 Work Going on  121,650,051 121,650,051 - - 

9180 Leased Assets  - - - - 
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Auditor General Report**

** The Final Audit Report issued by the Auditor General must be scanned and included herewith this, in 
submiting to the Parliment.

3'9
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Performance Indicators

Performance indicators of the Institute (Based on the Action Plan)4'1
 
 

Serial 
No. Specific Indicators 

Actual output as a percentage (%) of 
the expected output 

100%- 90% 75%-89% 50%- 74% 

1 Financial progress of constructing Pallekelle Prison 
Complex  96.91%   

2 Financial progress of constructing Jaffna Prison 100%   

3 Utilization of allocation for repairing prison 
institutes.   82.1%  

4 Utilization of allocation for repairing vehicles 
belongs to the Department of Prisons.   68.7% 

5 Utilization of allocation for training programs of 
inmates and implementation of programs.    51.18%* 

6 
Physical progress of the networking prison 
institutes for PIMS. 100%   
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*Training programs and residential vocational training programs of the prison officers have not been held due to the Covid -19 global pandemic as 

expected to execute under the recommended health safety regulations.



Performance achieving Sustainable Development Goals (SDG)

Mention identified Sustainable Development Goals5'1
 

Goal/ Aim Target 
Winning 

Indicators 
Progress of achieving victories so far 

0%-49% 50%-74% 75%- 100% 
 

16. Promote 

peaceful and 

inclusive societies 

for sustainable 

development, 

provide access to 

justice for all and 

build effective, 

accountable, and 

inclusive 

institutions at all 

levels. 

 

16.3Promote the 

rule of law at the 

national and 

international 

levels and ensure 

equal access to 

justice for all. 

 

16.3.2 

Unsentenced 

detainees as a 

proportion of 

overall prison 

population.    

  

81.10% 

 

16.6 Establish 

effective, 

accountable and 

transparency 

institutions at all 

levels 

 

16.6.1 

Contribution 

made for state 

sector 

expenditure 

against the 

budgetary 

provisions. 

  

82.00 % 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Briefly describe victories and challenges of achieving sustainable development goals.  
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PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
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Briefly describe victories and challenges of achieving sustainable development goals

Targeted 16.2 sustainable development goals

5'2

5'2'1

Non-convicted prisoners mean those who are not convicted for criminal offences form the law. As per the prison 
statistics 2021. Admissions of both convicted and remand prisoners were reported as 76,973 in the year 2021. 
Among them, there are 14,547 convicted prisoners and 62,426 remand prisoners during that period. There are 
81.1% of remand prisoners in the total annual admission of prisoners. Annual convicted: Remand ratio was 1:4 
in 2020 and it is decrease in 2021 as 1:4. Increase the gap between convicted and Remand prisoners shows that 
the society has a certain blockage to trust the criminal Justice system. Therefore, essential steps to reduce the 
gap should be done after proper study and with the participation of all responsible parties. 

Further, control of remand population is a way beyond the departmental administration as follows.

1. Increase in unsolved court cases and constant postponing of cases. 

2. Delay in Govt. analyst’s report

3. Inability to pay bail bonds. 

4. Not implementing the Bail Act properly.

Reason of inability to achieve expected progress depend on several factors that, beyond to the departmental 
administration. However, to achieve the victory indicators in accordance with the 16 goals, prison department 
worked together with the Sustainable Development Council of the Ministry of Justice and prepared drafts, and 
Prison department has submitted it’s all information, activities, and reports to achieve the goals mentioned in 
16.3.2 accordingly. 

Moreover, a main challenge faced by the Department of Prison is the increasing number in remand prisoners 
day by day. As per the prison statistical report -2021 daily mean remand population is 11,017 and daily mean 
prisoner population is 7356 on 31 December 2021. There are only 12,895 prisoners can be detained as per the 
authorized accommodation. Therefore, 142.48.% of overcrowding shows in whole prison system due to the 
existing remand population.

Most of remand prisons are old and established closer to urban courts; hence, there is not enough space to 
expansion the premises as well. Thereby, provision of accommodation facilities with minimum standard and 
necessary sanitary facilities according to inmate population is a huge challenge faced by the Department of 
Prisons. Also, it has become an immense challenge to manage the daily prison activities due to the emerged of 
Covid-19 pandemic and implement the health safety regulations to prevent inmates form the pandemic.

This problem has discussed broadly with all parties and executed the identified proposals in short term, 
intermediate term, and long-term basis currently the actions executed by the Department of Prisons is as 
follows
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 z Submitted information of suspects to the Attorney General Department who are detaining in 

remand prisons for long period to stop the delays in court hearings.

 z Requesting Government analysis to speed up the process to get the delayed analysis reports by 

sending their case numbers and other documents of remand detainees who have been remanded 

for a long time due to delayed reports.

 z Requested court dates for cases which are not received hearing dates/ submitted the relevant 

report to the courts for further actions.

 z Submitted the reports of inmates who were unable to pay bail bonds to the Ministry of Justice and 

Judicial Service Commission.

 z Submitted the alternation bail condition proposals of to the honorable Magistrate regarding the 

remand inmates without imposed bail conditions.

 z Informed the Inspector General of Police to take necessary actions on charges with a bail and 

without remanding and charges with a rehabilitation. (e.g., Offences related to the traffic, keeping 

small quantity of drugs for usage)

 z Information of the long-term remand prisoners those who were remanded under the Terrorism 

Prevention Act were submitted to the President appointed committee to amend the Terrorism 

Prevention Act to speed up their court hearings, impose charges for those who does not imposed 

charges or release them under the bail.

 z Submitted reports of the inmates who were remanded under the section 54 of the poisons, opium 

and dangerous drugs ordinance to the Ministry of Justice and Police Department and to check the 

potentiality of amendments their charge sheets under the section 78 and the execution of judicial 

proceeding accordingly. 

 z Prepared initial proceedings to build a rehabilitation center in Weerawila and obtained relevant 

legal allocations. The aim is to rehabilitate and provide required medical treatments for drug abused 

victims without remanding them. This center is opened with 350 inmates in 2021.Additionally 

measures had been taken to rehabilitate drug abused inmates in 07 prisons camps under the Ama 

Divi Ridma program and it will be expected to reduce drug abused inmate population in remand 

prisons, provide effective rehabilitation and minimizing remand population.
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For year 2021 Rs. 8,591.5 million allocations were allocated to the Prison Department by the Budget. 
(Rs.7,953.00 million recurrent expenditure and Rs.638.5 million capital expenditure) and Rs. 7,051.43 million 
of total expenditure were spent in the year. (Rs. 6,544.15 million recurrent expenditure and Rs. 507.28 million 
capital expenditure). Accordingly, Prison department and its institutes were utilized 82.01% of approved 
limit of allocations. However, some activities did not finish as planned due the Covid-19 pandemic situation, 
lockdowns, imposed health guidelines and shortage of some goods in the market.

Targeted 16.6 victories and challenges of achieving goals5'2'2
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Staff Management 

No Impact of Shortage or Surplus on Performance of the institute

Human Resource Development

6'1

6'2

6'3

Human Resource Profile

 

 
 

 Approved Cadre  Existing Cadre Vacancies / (Surplus)** 

Senior  142 58 84 

Tertiary 148 113 35 

Secondary  7163 5822 1341 

Primary  419 308 111 

 

 

 

 

Program 
No. of 

officers 
trained 

Program 
time 

duration 

Overall Investment (Rs.) Nature of the 
Program 

(Local/Foreign) 

Output/ Knowledge 
received 

Local Foreign 

Master of 
Regional 
Development and 
Planning 

01 01 year 127,500.00  Local 
Developing 
knowledge on 
planning matters.   

Ranked- 43 
Sergeant Training 
Course 

67 14 days 141,433.00  Local 
Obtaining subject 
knowledge related to 
the job.    

Ranked -43B 
Sergeant Training 
Course 

49 14 days 137,247.00  Local 
Obtaining subject 
knowledge related to 
the job.   

Training program 
on Intelligent 
information. 

90  500,123.63  Local Obtaining subject 
knowledge 

Ranked prison 
guard Training 
Course 

27 7 days 4,310.00  Local subject knowledge 
coverage. 

Post Graduate 
Diploma in 
International 
Affairs. 

01 01 year 75,000.00  Local Developing the 
subject Knowledge. 

Admission to the 
Master of 
Business/Finance 
(Bmus) 

01         01 year 302,000.00  Local 

Obtaining 
knowledge on 
financing.    
 

Initial training 
program for 
Trainee Jailers 
(11) / 
Rehabilitation 
officers 

84 04 months 846,344,44  Local 

Providing subject 
knowledge and 
building the 
knowledgeable 
officers. 
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Program 
No. of 

officers 
trained 

Program 
time 

duration 

Overall Investment (Rs.) Nature of the 
Program 

(Local/Foreign) 

Output/ Knowledge 
received 

Local Foreign 

102- Trainee 
prison guard 
Training program 

194 05 months 658,912.16  Local 

Providing subject 
knowledge and 
building the 
knowledgeable 
officers. 

Training program 
for (11) Jailers 
who ranked by 
their seniority. 

29         21days 170,013.48   Local 

Providing subject 
knowledge and 
building the 
knowledgeable 
officers. 

Certificate course 
in Human Rights 07 

         06 
days 40,000.00  Local subject knowledge 

coverage. 

Printing 2000 
printed files and 
25000 evaluating 
forms 

  59,130.00  Local 

Usage for the officers 
who participate the 
workshops and 
training programs. 

Interview for the 
selection of 
Assistant PT 
Consulting 
Officers 

  6,110.00  Local Refreshment for 
Interview Board. 

Total 3,068,123.71 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Training program benefaction for the performance of the Institute6'4

Providing training programs to the officers will help to improve their work performance, improving knowledge, 
skills and attitudes. It may help to improve the performance of the department. 

** Foreign trainings were not hold due to the Covid-19 Pandemic 
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Compliance Report  

 

 

 

 

 

No. 
Applicable 

Requirement 

Compliance 
Status 

(Complied/ 
Not 

Complied) 

Brief explanation 
if Non-Compliance 

Corrective 
actions 

proposed to 
avoid non-

compliance in 
future 

1. The following financial statements/accounts have been submitted on due date 

1.1 Annual financial statements Complied   

1.2 Advance accounts of public officers  Complied   

1.3 Trading and Manufacturing Advance Accounts 
(Commercial Advance Accounts) Complied   

1.4 Stores Advance Accounts Not Complied 
No Accounts in this 
regard 

 

1.5 Special Advance Accounts Not Complied   

1.6 Others Not Complied   

2 Maintenance of books and registers (F.R. 445) 

2.1 
Fixed assets register has been maintained and 
updated in terms of Public Administration 
Circular 267/2018  

Not Complied 

Maintenance of Fixed 
assets register under 
the state accounts 
guidelines no: 
2021/03 is not further 
necessary to due to 
the preparation of 
fixed assets module 
through CIGAS. 

 

2.2 
Personal emoluments register/ Personal 
emoluments cards have been maintained and 
updated 

Complied 
  

2.3 Register of Audit queries has been maintained 
and updated Complied   

2.4 Register of Internal Audit reports has been 
maintained and updated Complied   

2.5 
All the monthly account summaries (CIGAS) 
are prepared and submitted to the Treasury on 
due date 

Complied 
  

2.6 Register for cheques and money orders has 
been maintained and updated Complied 

  

2.7 
Inventory register has been maintained and 
updated Complied 

  

2.8 
Stocks Register has been maintained and 
updated Complied 
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No. Applicable 
Requirement 

Compliance 
Status 

(Complied/ 
Not 

Complied) 

Brief explanation 
if Non-Compliance 

Corrective 
actions 

proposed to 
avoid non-

compliance in 
future 

2.9 Register of Losses has been maintained and 
updated 

Not Complied 
Did not maintain as 
per the correct format 
and did not update. 

Steps have been 
taken to prepare 
a register of 
losses according 
to the correct 
format. 

2.10 
Commitment Register has been maintained & 
updated 

Complied 
  

2.11 Register of Counterfoil Books (GA – N20) has 
been maintained and updated 

Complied   

03 Delegation of functions for financial control (FR 135) 

3.1 Financial authority has been delegated within 
the institute 

Complied 
  

3.2 The delegation of financial authority has been 
communicated within the institute Complied 

  

3.3 
The authority has been delegated in such 
manner to pass each transaction through two or 
more officers 

Complied 
  

3.4 
The controls have been adhered to by the 
accountants in terms of State Account Circular 
171/2004 dated 11.05.2014 in using the 
Government Payroll Software Package 

Complied 

  

4 Preparation of Annual Plans 

4.1 The annual action plan has been prepared Complied   

4.2 The annual procurement plan has been prepared Complied   

4.3 The annual Internal Audit plan has been 
prepared Complied   

4.4 The annual estimate has been prepared and 
submitted to the NBD on due date Complied 

  

4.5 The annual cash flow has been   submitted to 
the Treasury Operations Department on time Complied 

  

5 Audit queries 

5.1 All the audit queries have been replied within 
the specified time by the Auditor General Not Complied 

Some replies 
couldn’t make on 
time due to the 
delays of 
receiving replies 
from all prison 
institutes situated 
island wide. 

Reply to the 
Quarries up to 
date as per 
informed by the 
Audit. 
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No. Applicable 
Requirement 

Compliance 
Status 

(Complied/ 
Not Complied) 

Brief 
explanation 

if Non-
Compliance 

Corrective 
actions 

proposed to 
avoid non-

compliance in 
future 

6 Internal Audit 

6.1 
The internal audit plan has been prepared at 
the beginning of the year after consulting the 
Auditor General in terms of Financial 
Regulation 134(2) DMA/1-2019 

 
Complied 

  

6.2 
All the internal audit reports have been 
replied within one month Not Complied 

04 prison 
institutes have 
not answered the 
questions on 
time.  

This delays were 
happened due to 
the Covid -19 
pandemic and 
advices have 
given to stop 
such delays in 
future.  

6.3 
Copies of all the internal audit reports has 
been submitted to the Management Audit 
Department in terms of Sub-section 40(4) of 
the National Audit Act No. 19 of 2018 

Complied 
  

6.4 
All copies of internal audit reports has been 
submitted to the Auditor  General in terms of 
Financial Regulation134(3) 

Complied 
  

7 Audit and Management Committee 

7.1 

Minimum 04 meetings of the Audit and 
Management Committee has been held 
during the year as per the DMA Circular 1-
2019 

Not Complied 

Only 03 meetings 
were held due to 
the Covid-19 
pandemic 
situation. 

Plan to hold 04 
meetings in the 
year 2022. 

8 Asset Management 

 8.1 

The information about purchases of assets 
and disposals was submitted to the 
Comptroller General’s Office in terms of 
Paragraph 07 of the Asset Management 
Circular No. 01/2017. 
 

Not Complied 

Updates related 
to lands, 
buildings, 
constructions & 
vehicles were 
completed on 
31.12.2021. 
Updates related 
to the machines, 
plants, office 
equipment & 
furniture are 
being completing 
presently. All 28 
sub prison 
institutes were 
completed their 
updates and other  

Actions were 
taken to carry out 
updates related 
to the machines, 
plants, office 
equipment & 
furniture of the 
other 02 sub 
offices. 
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No. Applicable 
Requirement 

Compliance 
Status 

(Complied/ 
Not Complied) 

Brief 
explanation 

if Non-
Compliance 

Corrective 
actions 

proposed to 
avoid non-

compliance in 
future 

   institutes also 
completing their 
updates. 

 

 8.2 

A suitable liaison officer was appointed to 
coordinate the implementation of the 
provisions of the circular and the details of 
the nominated officer was sent to the 
Comptroller General’s Office in terms of 
Paragraph 13 of the aforesaid circular. 

Complied 

  

   
8.3 

The boards of survey were conducted, and 
the relevant reports submitted to the Auditor 
General on due date in terms of Public 
Finance Circular No. 05/2016. 

Not Complied 

Due to the Covid-
19 pandemic 
situation, 
conducting board 
of survey, 
submitting its 
reports, 
implementing its 
recommendations 
& Disposal of 
items couldn’t 
perform in 
accordance with 
the time frame. 

From next year 
on wards, it is 
expected to    
conduct board of 
survey, Submit 
its reports, 
Implement its 
recommendation
s & Disposal of 
items 

 accordance with 
the time frame. 

 

8.4 

The excesses and deficits that were disclosed 
through the board of survey and other 
relating recommendations, Actions were 
carried out during the period specified in the 
circular. 

Not Complied 

8.5 
The disposal of condemn articles had been 
carried out in terms of FR 772 Not Complied 

9 Vehicle Management 

9.1 

The daily running charts and monthly 
summaries of the pool vehicles had been 
prepared and submitted to the Auditor 
General on due date 

Complied 

  

9.2 
The condemned vehicles had been disposed 
of within a period of less than 6 months after 
condemning 

Not Complied 

*Unable to send 
officers to prison 
sub institutes due 
to the covid-19 
pandemic. 
Therefore, 
processes like 
assessment, 
transferring and 
auctions did not 
carry out in 
condemned 
vehicle disposal 
event on the due 
date. 

Established the 
Formal Asserts 
Management 
Unit and actions 
have been taken 
to identify the 
vehicles which is 
going to be 
disposal through 
the committee 
which was 
established to 
identify the 
condemned 
vehicles. Files of 
the identified 
vehicles were  
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No. Applicable 
Requirement 

Compliance 
Status 

(Complied/ 
Not Complied) 

Brief 
explanation 

if Non-
Compliance 

Corrective 
actions 

proposed to 
avoid non-

compliance in 
future 

   

*There was no 
Assets 
Management 
Unit for formal 
asset 
management 
process. 

sorted out to 
conformation for 
disposal. Plans 
have been 
established to 
call tenders to do 
the vehicle 
disposal by 
31.12.2022. 

9.3 
The vehicle logbooks had been maintained 
and updated Complied 

  

9.4 
Action has been taken in terms of F.R. 103, 
104, 109 and 110 with regard to every 
vehicle accident 

Complied 
  

9.5 
The fuel consumption of vehicles has been 
re-tested in terms of the provisions of 
Paragraph 3.1 of the Public Administration 
Circular No. 30/2016 of 29.12.2016 

Complied 
  

9.6 
The absolute ownership of the leased vehicle 
logbooks has been transferred after the lease 
term. 

Complied 
  

10 Management of Bank Accounts 

10.1 
The bank reconciliation statements had been 
prepared, got certified and made ready for 
audit by the due date. 

Complied 
  

10.2 
The dormant accounts that had existed in the 
year under review or since previous years 
settled. 

Complied 
  

10.3 

The action had been taken in terms of 
Financial Regulations regarding balances that 
had been disclosed through bank 
reconciliation statements and or which 
adjustments had to be made, and had those 
balances been settled within one month 

Not Complied 

Some balances 
are settled by 
banks. Therefore, 
there are some 
balances which 
cannot settle 
within one 
month. 

Actions have 
been taken to 
settle the 
balances within 
one month. 

11 Utilization of Provisions 

11.1 
The provisions allocated had been spent 
without exceeding the limit Complied   

11.2 

The liabilities not exceeding the provisions 
that remained at the end of the year as per the 
FR 94(1) 
 

Complied   
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No. 
Applicable 

Requirement 

Compliance 
Status 

(Complied/ 
Not Complied) 

Brief 
explanation 

if Non-
Compliance 

Corrective 
actions 

proposed to 
avoid non-

compliance in 
future 

12 Advances to Public Officers Account 

12.1 The limits had been complied with Complied   

12.2 A time analysis had been carried out on the 
loans in arrears Complied   

12.3 The loan balances in arrears for over one year 
had been settled 
 

Not Complied 

*Time takes to 
prepare Gratuity 
of retired and 
deceased officers. 

*Disciplinary 
investigation 
carried out for 
dismissed 
officers. 

*Private 
addresses were 
changed in 
resigned officers. 

*Delays occurred 
to correct the 
loan balances of 
transferred 
officers by their 
previous offices. 

*Loan balance 
corrections only 
done for 
deceased and 
disable officers 
while they were 
engaged in work 
under the loan 
Security 
Insurance of 
Agrahara 
Insurance 
Scheme and 
resign. 
 

Inform to settle 
loan balance 
arrears for over 
one year through 
the Divisional 
Secretariate. 
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No. Applicable 
Requirement 

Compliance 
Status 

(Complied/ 
Not Complied) 

Brief 
explanation 

if Non-
Compliance 

Corrective 
actions 

proposed to 
avoid non-

compliance in 
future 

   

 
*There were over 
one year loan 
balance arrears of 
the officers who 
were dismissed 
due to the 
unavailability of 
mechanism for 
correct the 
arrears in 
Agrahara 
Insurance 
Scheme. 

 

13 General Deposit Account 

13.1 The action had been taken as per F.R.571 in 
relation to disposal of lapsed deposits 
 

Not Complied 

Exist more than 
02 years expired 
balances which 
did not credited 
to the 
government 
revenue due to  
the existing 
balances in 
savings accounts 
which cannot be 
credited to the 
government 
revenue 

Informed prison 
superintendents 
to work as per 
the F.R.571 on 
saving accounts 
which possess 
more than 02  
years old 
balances. 

13.2 The control register for general deposits had 
been updated and maintained Complied   

14 Imprest Account 

14.1 
The balance in the cash book at the end of 
the year under review remitted to TOD Complied 

  

14.2 
The ad-hoc sub imprests issued as per F.R. 
371 settled within one month from the 
completion of the task 
 

Not Complied 

 Delays were 
happened due to 
the Covid -19 
pandemic in 
2021. 

When the time of   
issuing sub 
imprests, officers 
were informed to 
pay back 
immediately 
after completing 
their tasks. 
Advice received 
this year through  
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No. Applicable 
Requirement 

Compliance 
Status 

(Complied/ 
Not Complied) 

Brief 
explanation 

if Non-
Compliance 

Corrective 
actions 

proposed to 
avoid non-

compliance in 
future 

   

 the F.R.135 of 
issuing the 
financial orders 
to pay back sub 
imprests 
immediately in a 
formal way. 

14.3 The ad-hoc sub imprests had not been issued 
exceeding the limit approved as per F.R. 371 Complied 

  

14.4 The balance of the imprest account had been 
reconciled with the Treasury books monthly Complied 

  

15 Revenue Account 

15.1 The refunds from the revenue had been made 
in terms of the regulations Complied 

  

15.2 
The revenue collection had been directly 
credited to the revenue account without 
credited to the deposit account 

Complied 
  

15.3 Returns of arrears of revenue forward to the 
Auditor General in terms of F.R .176 Complied 

  

16 Human Resource Management 

16.1 The staff had been paid within the approved 
cadre Complied   

16.2 All members of the staff have been issued a 
duty list in writing Complied   

16.3 
All reports have been submitted to MSD in 
terms of their circular no.04/2017 dated 
20.09.2017 

Complied 
  

17 Provision of information to the public 

17.1 

Information officer has been appointed. 
Proper register of information maintained, 
updated in terms of Right To Information Act 
and Regulation 

Complied 

  

17.2 

Information on institution to the public have 
been provided by Website or alternative 
measures and has it been facilitated to 
appreciate / allegation to public against the 
public authority by this website or alternative 
measures 

Complied 

  

17.3 
Bi- Annual and Annual reports have been 
submitted as per section 08 and 10 of the RTI 
Act 

Complied 
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No. Applicable 
Requirement 

Compliance 
Status 

(Complied/ 
Not Complied) 

Brief 
explanation 

if Non-
Compliance 

Corrective 
actions 

proposed to 
avoid non-

compliance in 
future 

18 Implementing citizen chart 

18.1 
 
 

A citizen’s charter/ Citizens client’s charter 
has been formulated and implemented by the 
Institution in terms of the circular number 
05/2008 and 05/2018(1) of Ministry of 
Public Administration and Management 

Complied 

  

18.2 

A methodology has been devised by the 
Institution to monitor and assess the 
formulation and the implementation of 
Citizens Charter / Citizens client’s charter as 
per paragraph 2.3 of the circular 

Complied 

  

19 Preparation of the Human Resource Plan 

19.1 

A human resource plan has been prepared in 
terms of the format in Annexure 02 of Public 
Administration Circular No.02/2018 dated 
24.01.2018. 

Complied   

19.2 

A minimum training opportunity of not less 
than 12 hours per year for each member of 
the staff has been ensured in the aforesaid 
Human Resource Plan 

Complied   

19.2 

 A minimum training opportunity of not less 
than 12 hours per year for each member of 
the staff has been ensured in the aforesaid 
Human Resource Plan 

Complied   

19.3 
 Annual performance agreements have been 
signed for the entire staff based on the format 
in Annexure 01 of the aforesaid Circular 

Complied   

19.4 

A senior officer was appointed and assigned 
the responsibility of preparing the human 
resource development plan, organizing 
capacity building programs and conducting 
skill development programs as per paragraph 
No.6.5 of the aforesaid Circular 

Complied   

20 Responses to Audit Paragraphs 

20.1 
The shortcomings pointed out in the audit 
paragraphs issued by the Auditor General for 
the previous years have been rectified 

Complied   

403

Compliance Report 

07CHAPTER



404



CGP

WI-E

E

CP-HRMD
(SLAS-I)

DH
Medical Administrative 

Service

CP-R
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DE Director Engineering (SLES I) ADP Assistant Director (Planning) (SLPS II/III) J-I Jailor I PHI Public Work Inspector KKS KKS

CP(L) Logistic Commissioner of Prisons (Prison Service) AD(IT) Assistant Director (Information 
Technology)

(SLI&CT II/III) RO-I Rehabilitation Officer I AVA Audio Visual Assistant
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