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අල්ලස ්හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ාමිෂන් සභාව 
ප්රගති වාර්තාව 

(2020 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට හදසැම්බර් මස 31 වන දින දක්වා ප්රගතිය) 
 

01. පැමිණිලි ලැබීම් 

මුඵ පැමිණිලි සංඛ්යාව  - 2764                                                                  

1.1. විමර්ශනය සඳ ා නිහයෝග ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව  ා වැටලීම් සඳ ා ලද පැමිණිලි  සංඛ්යාව - 2017 

 

විමර්ශනය සඳ ා නිහයෝග ලද පැමිණිලි 

 

 

 

වැටලීම් සඳ ා ලද 

පැමිණිලි 

එ තුව 

අල්ලස්   ා දූෂණ 

පැමිණිලි 

අයුතු වත් ම් ඉපයීම 

පිළිබඳ පැමිණිලි 

 
1857 

 
52 108 2017 

 

1.2. විමර්ශනය හනා කිරීම සඳ ා නිහයෝග ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව - 595 

විස්තරය 
පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

ක ොමිෂන් සභො පනතට අදොල කනොවූ බැවින් ඉදිරි  ටයුතු සඳහො කෙනත් 
ආයතන කෙත කයොමු  ළ පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

  340 

ප්රමොණෙත්  රුණු ඉදිරිපත්  ර කනොතිබිම සහ අපහැදිලි බෙ කහේතුකෙන් 
ඉෙත්  රන ලද පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

255 

එ තුෙ 595 

 

1.3. හවනත් ආයතන වලින්  ා නීති අංශහයන් වාර්තා  ැඳවීමට නිහයෝග ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව -  152 

විස්තරය 
පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

කෙනත් ආයතන (අමොතයොංශ /කදපොර්තකේන්තු) ෙලින් ෙොර්තො  ැඳවීමට 
 ටයුතු  ළ පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

152 

විමර්ශන ආරේභ කිරීමට ඇති හැකියොෙ පිළිබඳෙ සල ො බැලීම සඳහො නිතී 
ෙොර්තො  ැඳවීමට තීරණය  ළ පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

00 

එ තුෙ 152 
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02.    වැටලීම් 

 2.1.   ෙැටලීේ සඳහො ලද පැමිණිලි සංඛ්යොෙ                 -     108 

 2.2.   සිදු  ළ සොර්ථ  අල්ලසේ ෙැටලීේ සංඛ්යොෙ                        -       38 

 2.3.   ෙැටලීේෙල දී අත් අඩංගුෙට ගත් සැ  රුෙන් සංඛ්යොෙ     -       45 

 2.4.   ෙැටලීේ මගින් අත්අඩංගුෙට ගත් සැ  රුෙන් පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

අනු 

අං ය 
ආයතනය 

අත් අඩංගුවට ගත් නිලධාරියාහේ 

තනතුර 

අත් 

අඩංගුවට 

ගත් 

සංඛ්යාව 

අත් 

අඩංගුවට 

ගත් මුළු 

සංඛ්යාව 

සාර්ථ  

වැටලීම් 

ගණන 

01 අධ්යොපන අමොතයංශය විදුහල්පතිනි 01 01 01 

02 
 

ශ්රී ලං ො කපොලිසිය 

කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 02 

11 10 
කපොලිසේ සැරයන් 04 

උප කපොලිසේ පරීක්ෂ  04 

කපොලිසේ පරීක්ෂ  01 

03 
මොර්ගසේථ මගි ප්රෙොහන 
අධි ොරිය 

බසේ නැෙතුේකපොල කේලො 
සටහන් රු 

02 02 02 

04  සිවිල් පුද්ගලයින් 06 06 03 

05 
ආගමන විගමන 
කදපොර්තකේන්තුෙ 

 ළමනො ොර සහ ොර 01 01 01 

06 
මධ්යම සංසේ ෘති  
අරමුදල 

ෙයොපෘති  ළමනො රු 01 01 01 

07 ප්රොකද්ශීය කල් ේ  ොර්යොල 

ප්රොකද්ශීය කල් ේ 01 

03 02 සහ ොර අධ්යක්ෂ (සැලසුේ) 01 

ග්රොම නිලධ්ොරි 01 

08 කසෞඛ්ය අමොතයංශය සූළු කසේෙො පොල  01 01 01 

09 
ෙන සංරක්ෂණ 
කදපොර්තකේන්තුෙ 

ෙන ක්කෂත්ර සහ ොර 01 01 01 

10 
කමෝටර් රථ ප්රෙොහන 
කදපොර්තකේන්තුෙ 

සංෙර්ධ්න සහ ොර 01 01 01 

11 
නොගරි  සංෙර්ධ්න 
අධි ොරිය 

සැළසුේ නිලධ්ොරි 01 01 01 

12 ශ්රී ලං ො ෙරොය අධි ොරිය හිටපු  ේ රු(සිවිල්) 01 01 01 

13 
ශ්රී ලං ො ගමනො ගමන 
මණ්ඩලය 

ප්රධ්ොන ප්රොකද්ශීය  ළමනො රු (ෙැ/බ) 
 

01 
      02      02 

රියදුරු 01 

14 
ශ්රී ලං ො දුේරිය 
කදපොර්තකේන්තුෙ 

පනිට්ටු රු 01 01 01 

15 ශ්රී ලං ො පොර්ලිකේන්තුෙ භොර ගැනීකේ නිලධ්ොරී 01 01 01 

16 
ජල සේපොදන හො 
ජලපෙොහන මණ්ඩලය 

ජල මනු කියෙන්නො 
01 

 
02 01 

ජල මනු කියෙන්නොකේ පරීක්ෂ  
 

01 
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අනු 

අං ය 
ආයතනය 

අත් අඩංගුවට ගත් නිලධාරියාහේ 

තනතුර 

අත් 

අඩංගුවට 

ගත් 

සංඛ්යාව 

අත් 

අඩංගුවට 

ගත් මුළු 

සංඛ්යාව 

සාර්ථ  

වැටලීම් 

ගණන 

17 
සහොධිපතය  ළමනො රණ 
අධි ොරිය 

සහ ොර සොමොනයොධි ොරී (කමකහයුේ 
හො නඩත්තු) 

01 01 01 

18 ෙන සංරක්ෂණ කදපො. බීට්ටු ෙන නිලධ්ොරි 01 01 01 

19 
නොගරි  සංෙර්ධ්න 
අධි ොරිය 

සැලසුේ නිලධ්ොරී 
01 

 02 01 
අධ්යක්ෂ 01 

20 
මිනුේ ඒ   හො ප්රමිති 
කසේෙො කදපොර්තකේන්තුෙ 

මිනුේ කසේෙො හො උපක්රම පරීක්ෂ  01 
02 01 

මිනුේ ප්රමුඛ් කසේෙො සහොය  01 

21 
නගර සභොෙ (ගිනි නිෙන 
ඒ  ය) 

ෙැ.බ. සේථොනොධිපති 01 01 01 

එ තුෙ 45 45 38 

    

  

03.   විමර්ශන  ටයුතු 
 

විමර්ශන  ටයුතු අෙසන්  ළ කගොනු සංඛ්යොෙ       -     1537   

 

04.   නඩු පැවරීම 

අධි රණ ෙල පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ      -         50 

 

   

4.1    මහ ්ස්රාත් අධි රණය    

           පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ            -    08 

 

 

 

 

                       
 

 

 
           

   චූදිතයින් සංඛ්යොෙ                  -   08   
 

• කපොලිසේ ක ොසේතොපල්           -        02 

• කපොලිසේ සැරයන්       -        02 

• සිවිල් පුද්ගලයන්                         - 03 

• සංෙර්ධ්න නිලධ්ොරි    - 01 

                                      එ තුව               08 

 
 
 
 
 

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 
වත් ම්/බැර  ම් 

හ ලි හනාකිරීම් 

පිළිබඳ නඩු 

එ තුව 

08 00 00 08 
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 4.2.   ම ාධි රණය  

       පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ                   -   42 
     

    
                     චූදිතයින් සංඛ්යොෙ                 -   54   
   

• කපොලිසේ පරීක්ෂ       - 01 

• කජයෂේඨ තක්කසේරු රු     - 01 

• කපොලිසේ සැරයන්     - 01 

• මුර රු       - 01 

•  ොර්මි  නිලධ්ොරී     - 01 

• උපකපොලිසේ පරීක්ෂ      - 01 

• හිටපු ෙයෙසොය සංෙර්ධ්න හො ආකයෝජන ප්රෙර්ධ්න අමොතය- 01 

• සැලසුේ නිලධ්ොරී     - 02 

• පළොත් ආදොයේ තක්කසේරු රු    - 01 

• සුරොබඳු නියොම      - 02 

• සුරොබදු රියදුරු      - 01 

• විමර්ශන නිලධ්ොරී     - 02 

• ඒේ    ළමනො රු     - 01 

• විදුලි අධි ොරී      - 01 

• කපොලිසේ ක ොසේතොපල්     - 04 

• විදුහල්පති      - 02 

•  ෘෂි ර්ම උපකද්ශ       - 01 

• සිවිල් පුද්ලයින්      - 09 

• ප්රොකද්ශීය සභොපති     - 02 

• ප්රොකද්ශීය සභො මන්ී     - 02 

•  ොර්යොල  ොර්ය සභොය     - 02 

• ප්රොකද්ශීය සභො කල් ේ     - 02 

• සුරොබදු පරීක්ෂ      - 01 

• සහ ොර විදුහල්පති     - 01 

• කජයෂේඨ විමර්ශන නිලධ්ොරී    - 01 

• ෙරොය නීතිගත සංසේථොකේ හිටපු සභොපති   - 01 

• ෙරොය නීතිගත සංසේථොකේ හිටපු  ළමනො රණ අධ්යක්ෂ - 01 

• හිටපු අමොතය ෙත්මන් පොර්ලිකේන්තු මන්ී  - 01 

• හිටපු අකලවි  ළමනො රු    - 01 

• ජනපද නිලධ්ොරී      - 01 

• පරිපොලන නිලධ්ොරී     - 02 

• හිටපු මුදල් අමොතය     - 01 

• පුරොවිදයො නිලධ්ොරී     - 01 

• අධි රණ සිතොසි ක්රියො රන්නො    - 01 

      එ තුව                                               54 
  

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 
අයුතු වත් ම් 

ඉපයීම පිළිබඳ නඩු 
එ තුව 

39 01 02 42 
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4.3. ත්රිපුද්ගල  ම ාධි රණය 

  පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ       -   00  

  චූදිතයින් සංඛ්යොෙ                           -   00 

 

4.4     2020.12.31  දින වන විට අධි රණ වල විභාග හවමින් පැවැති නඩු සංඛ්යාව   –    279 

• මකහේසේත්රොත් අධි රණකේ විභොග ෙන නඩු සංඛ්යොෙ      -        88 

• මහොධි රණකේ විභොග ෙන නඩු සංඛ්යොෙ       -      189 

• ත්රිපුද්ගල මහොධි රණකේ විභොග ෙන නඩු සංඛ්යොෙ               -        02 

 4.5.    නඩු අවසන්  කිරීම  

2020.01.01 දින සිට 2020.12.31 දින දක්වා, 

          මකහේසේත්රොත් අධි රණය  

  
 

 
 මහොධි රණය  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.  2020.01.01 දින සිට 2020.12.31 දින දක්වා විත්ති රුවන් වරද රුවන් වූ නඩු පිළිබඳ විස්තර 
 

අනු 

අං ය 
ආයතනය 

වරද රුවන් වූ 

නිලධාරියාහේ තනතුර 

වරද රුවන් 

වූ සංඛ්යාව 

වරද රුවන් 

වූ නඩු 

සංඛ්යාව 

01 මහ නගර සභොෙ - ගොල්ල තොක්ෂණ නිලධ්ොරී 01 01 

02 
නගර සභොෙ - කබොරලැසේගමුෙ 
 

 ොර්යොල  ොර්ය සහොය  01 

01  ේ රු 01 

සිවිල් පුද්ගලයන් 01 

 
අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 

වත් ම්/බැර ම් හ ලි 

හනාකිරීම් පිළිබඳ නඩු 
එ තුව 

ෙරද රු 03 01 00 04 

නිෙරදි රු 05 00 00 05 

කෙනත් 00 00 00 00 

එ තුෙ 09 

 අල්ලස් නඩු 

අයුතු වත් ම් 

ඉපයීම් පිළිබඳ නඩු 

 

එ තුව 

ෙරද රු 19 02 21 

නිෙරදි රු 21 01 22 

කෙනත් 03 00 03 

එ තුෙ 46 



 

6 | P a g e  

 

අනු 

අං ය 
ආයතනය 

වරද රුවන් වූ 

නිලධාරියාහේ තනතුර 

වරද රුවන් 

වූ සංඛ්යාව 

වරද රුවන් 

වූ නඩු 

සංඛ්යාව 

03 
ප්රොකද්ශීය සභොෙ -
යක් ලමුල්ල 

කල් ේ 01 01 

04 අරලගංවිල කපොලීසිය 
උප කපොලිසේ පරීක්ෂ  01 

01 
කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 01 

05 මහියංගනය කපොලීසිය කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 01 01 

06 කපොලිසේ සේථොනය - බියගම කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 01 01 

07 මූලසේථොන කපොලීසිය - යොපනය 
කපොලිසේ සැරයන් 01 

01 
සිවිල් පුද්ගලයන් 01 

08 
කජයෂේඨ කපොලිසේ අධි ොරී 
 ොර්යොලය -  ඵතර 

කපොලිසේ පරීක්ෂ  01 01 

09 

දිසො හො මකහේසේත්රොත් 
අධි රණය- කහෝමොගම 

 
විනිසුරු 
 

01 
01 

මිරිහොන - නුකේකගොඩ කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 01 

10 
කගොවිජන කසේෙො මධ්යසේථොනය 
- කබෝකුන්දර 

 ෘෂි ර්ම පර්කේෂණ හො 
නිෂේපොදන සහ ොර 

01 
01 

සිවිල් පුද්ගලයන් 01 

11 
පළොත් ආදොයේ 
කදපොර්තකේන්තුෙ - මොතර 

කජයෂේඨ තක්කසේරු රු 01 
01 

සිවිල් පුද්ගලයන් 01 

12 ලං ො විදුලි බල මණ්ඩලය සැපයුේ සහ ොර 01 01 

13 
කසෞඛ්ය වෙදය නිලධ්ොරී 
 ොර්යොලය 

කසෞඛ්ය  ොර්යොල  ොර්ය 
සහොය  

01 01 

14 
දිසේත්රික් ඉඩේ ප්රතිසංසේ  රණ 
බල මණ්ඩලය - මොතර                                                                                                                                                                                                                               

ක්කෂේත්ර නිලධ්ොරී 01 01 

 
15 
 

ඉඩේ ප්රතිසංසේ රණ 
ක ො මිෂන් සභොෙ - රත්නපුර 

 ළමනො රණ සහ ොර 01 01 

16 
අධ්යොපන  ොර්යොල - 
නි ෙැරටිය 

සහ ොර අධ්යොපන 
අධ්යක්ෂ 

01 
01 

සිවිල්  පුද්ගලයන් 02 

 
17 

ප්රොකද්ශීය ඉංඡිකන්රු 
 ොර්යොලය-තෙලම 

තොක්ෂණි  නිලධ්ොරී 01 01 

18 
කපොලිසේ කදපොර්තකේන්තුෙ- 
බසේනොහිර - උතුර 

හිටපු නිකයෝජය 
කපොලිසේපති 

01 01 

19 
දිසේත්රික් ඉංජිකන්රු  ොර්යොලය 
- ත්රිකුණොමලය 

 ළමනො රණ සහ ොර 01 01 

එ තුෙ 28 19 
 


