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අල්ලස ්හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ාමිෂන් සභාව 

ප්රගති  වාර්තාව - 2022 
(ජනවාරි මස 01 වන දින සිට  අහගතෝස්ු 31 වන දින දක්වා ප්රගති )  

 

01.    පැමිණිලි ලැබීම් 

           2022.01.01 දින සිට 2022.08.31 දින දක්වා, 

           ලද මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව - 1,566  

           වැටලීම් සඳ ා ලද පැමිණිලි  සංඛ්යාව - 34 

                             හ ාමිෂන් සභාව හවත ඉදිරිපත්  ළ පැමිණිලි  සංඛ්යාව - 1,415 
 

1.1.   විමර්ශන) සඳ ා නිහ)ෝගත ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව    -     529 

 

විමර්ශන) සඳ ා නිහ)ෝගත ලද පැමිණිලි 

 
එ ුව 

 

අල්ලස්   ා දූෂණ පැමිණිලි 

 

 

අයුු වත් ම් ඉපයීම පිළිබඳ 

පැමිණිලි 

 
472 

 
57 529 

 

 

1.2.   විමර්ශන) හනාකිරීම සඳ ා නිහ)ෝගත ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව - 835 

විස්තර) 
පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

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

 262 

ප්රමාොවෙත්  ුණු  ඉදිරිපත්  ර කනොතිබිමා සහ අපැහැදිලි බෙ කහේතුකෙන් ඉෙත් 
 රන ලද පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

573 

එ ුව 835 

 

1.3   හවනත් ආ)තන වලින්  ා නීි  අංශහ)න් වාර්තා  ැඳවීමට නිහ)ෝගත ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව -  51 

විස්තර) 
පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

කෙනත් ආයතන (අමාොතයොංශ හා හො කදපොමේතකතන්තු  ෙලින් ෙොමේතො  ැඳවීමාට  ටයුතු 
 ළ පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

51 

විමාමේශ හාන ආරතභ කිරීමාට ඇති හැකියොෙ පිළිබඳෙ සල ො බැලීමා සඳහො නිතී ෙොමේතො 
 ැඳවීමාට තීරවය  ළ පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

00 

එ ුව 51 
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02.    විමර්ශන  ටයුු 

2022.01.01 දින සිට 2022.08.31  දින දක්වා වැටලීම්,     

 2.1.    ෙැටලීත සඳහො ලද පැමිණිලි සංඛ්යොෙ                                   -     34 

 2.2.    සිදු  ළ ෙැටලීත සංඛ්යොෙ                                                    -     30 

 2.3.     සිදු  ළ සොමේථ  අල්ලසේ ෙැටලීත සංඛ්යොෙ                  -     15 

 2.4.     ෙැටලීතෙල දී අත් අඩංගුෙට ගත් සැ  ුණෙන් සංඛ්යොෙ       -     17 
 

                  වැටලීම් මගින් අත්අඩංගුවට ගතත් සැ  රුවන් පිළිබඳ හතාරුරු 
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ආ)තන) 
අත් අඩංගුවට ගතත් නිලධාරි)ාහේ 

තනුර 

අ
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 අ
ඩ
ංගු
ව
ට
 

ගත
ත්

 ස
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ය
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අ
ත්
 අ
ඩ
ංගු
ව
ට
 

ගත
ත්

 මු
ළු
 

ස
ංඛ්
ය
ාව

 

ස
ාර්
ථ
 
 ව
ැට
ලී
ම්

 
ගත
ණ
න

 

01 අධ්යොපන අමාොතයොංශ හාය විදුහල්පති 01 01 01 

02 ශ්රී ලං ො කපොලිසිය 

උප කපොලිසේ පරික්ෂ  01 01 01 

කපොලිසේ සැරයන් 02 02 02 

කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 02 02 02 

03 ප්රොකීය ය කල් ත  ොමේයොලය 

සංෙමේධ්න සතබන්ී ොර  නිළධ්ොරී    01 01 01 

ග්රොමා නිළධ්ොරී 02 

04 03 ජනපද නිළධ්ොරී 01 

සිවිල් පුීගලයින් 01 

04 
කසෞඛ්ය කප ෂව හො කීය ය 
වෙදය අමාොතයොංශ හාය 

මාහජන කසෞඛ්ය පරීක්ෂ  01 01 01 

05 ප්රොකීය ය සභොෙ 

ප්රධ්ොන ලිපි ුණ 01 

02 01 හිටපු ග්රොමීය ය සංෙමේධ්න රොජය ඇමාති 
සදොසිෙත විලයොන්රන් මාහතොක  
සතබන්ි රව කල් ත 

01 

06  සිවිල් නිළධ්ොරීන් (පිරිනැමීය මා  01 01 01 

07 
ෙන සංරක්ෂව 
කදපොමේතකතන්තුෙ 

බීට්ටු ෙන නිළධ්ොරී 01 01 01 

08 
ශ්රී ලං ො ගමානො ගමාන 
මාණ්ඩලය    

ඩිකප   ළමාවො ුණ 01 01 01 

එ තුෙ 17 17 15 

       

    
             2.5.   එක් එක් අංශ) විසින් විමර්ශන සිදු  ළ හගතානු සංඛ්යාව 

                         2022.01.01 දින සිට 2022.08.31  දින දක්වා, 

අනු අං ) අංශ) හගතානු සංඛ්යාව 

1 දූෂව විමාමේශ හාන අංශ හාය I 470 

2 දූෂව විමාමේශ හාන අංශ හාය II 350 
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3 දූෂව විමාමේශ හාන අංශ හාය III 297 

4 දූෂව විමාමේශ හාන අංශ හාය IV 318 

5 ෙත් ත  විමාමේශ හාන අංශ හාය 452 

6 විෙෘත විමාමේශ හාන අංශ හාය 304 

7 ෙැටලීත  I 52 

8 ෙැටලීත II 50 

9 ෙැටලීත III 33 

10 ෙැටලීත IV 48 

එ ුව 2,374 

 

2.6.    විමර්ශන සිදු  ර නීි  අංශ)ට ඉදිරිපත්  ළ හ)ෝජනා 

          2022.01.01 දින සිට 2022.07.31  දින දක්වා, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.     නඩු පැවරීම 

  2022.01.01 දින සිට 2022.08.31 දින දක්වා අධි රණවල පවරා ඇි  නඩු සංඛ්යාව   - 59 

 

3.1.    මාකහේසේරොත් අි රවය 

 

          පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ  -  11 
          

 

  

  

චූදිතයින් සංඛ්යොෙ   -          13 

 හිටපු ප්රොකීය ය සභො සභොපති 01 

 කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 07 

  ොමේයොල  ොමේය සහොය  

 කපොලිසේ සැරයන් 

 කපොලිසේ ආරක්ෂ  සහොය  

01 

03 

01 

 13 

තීරණ) 

 
හගතානු 

සංඛ්යාව 

නඩු පැෙරීමාට  කය ජනො   ල කගොනු සංඛ්යොෙ 60 

ෙැසිමාට කය ජනො  ල කගොනු සංඛ්යොෙ 1,672 

ෙැඩිදුර විමාමේශ හානය සඳහො  කය ජනො   ල   (සංසන්දනයට/ නීති උපකදසේ/ ඒ ොබීධ්/ 
පූමේව රහසිගත   

635 

ප්ර ොශ හා සටහන්  ර ගැනීමාට නිකය ග ලද 07 

එ ුව 2,374 

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 
වත් ම්/බැර  ම් හ ලි 

හනාකිරීම් පිළිබඳ නඩු 
එ ුව 

10 00 01 11 
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3.2.     මාහොි රවය 

            පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ  - 48 

 

 

 

 

 

 
                   

  
චූදිතයින්  සංඛ්යොෙ   -         54 

 

 ෙන ක්කෂර සහ ොර 01 

 ෙන සත්ෙ නියොමා  01 

 ෙන සත්ෙ අඩවි සහ ොර 01 

  ළමානො රව සහ ොර 02 

 ජනපද නිළධ්ොරි 01 

 ග්රොමා නිලධ්ොරි  03 

  ොමේයොල  ොමේය සහොය   02 

 කපොලිසේ සැරයන් 02 

 කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 02 

 කපොලිසේ පරීක්ෂ  02 

 උප කපොලිසේ පරීක්ෂ  02 

 ෙන ජීවී අඩවි ආරක්ෂ  01 

 සභොපති - සංෙමේධ්න කලොතරැයි මාණ්ඩලය                                             01 

 හිටපු පොමේලිකතන්තු අීක්ෂව මාන්ත්රී 01 

 ෙැඩ බලන ජනපද නිළධ්ොරි 01 

 සිවිල් පුීගලයින් 05 

  ත ුණ 01 

 ගබඩො භොර ුණ 02 

 සභොපති - ප්රොකීය ය සභොෙ 01 

 තොක්ෂව නිළධ්ොරී 01 

 තක්කසේුණ ුණ 01 

 සහ ොර සොමාොනයොි ොරී 01 

 අධ්යක්ෂ 01 

 සභොපති - සංචොර  ප්රෙමේධ්න  ොමේයොලය 01 

  ෘෂි ර  ේ ෂව සංෙමේධ්න නිළධ්ොරී  01 

  ෘෂි පමේකේෂව හො නිෂේපොදන සහ ොර 01 

 සහ ොර හිමි ත විමාමේශ හාන නිළධ්ොරී 01 

 සහ ොර අධ්යක්ෂ 01 

 මානු සටහන් ුණ 01 

 විශ්රොමි  මානු සටහන් ුණ 01 

 හිටපු සමූප ොර හො කෙළඳ අමාොතය 01 

 හිටපු සමූප ොර කතොග කෙළඳ සංසේථොකේ සභොපති 01 

 හිටපු සමූප ොර කතොග කෙළඳ සංසේථොකේ ක්රියො ොරී අධ්යක්ෂ 01 

 නගරොිපති 02 

 රොජය මුරව සංසේථොකේ සභොපති 01 

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු අයුු වත් ම් ඉපයීම පිළිබඳ නඩු එ ුව 

34 14 00 48 
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 හිටපු ජනමාොධ්ය හො ප්රෙෘත්ති අමාොතය ( නඩු 02ක් සඳහො චූදිතයකු 

වී ඇත  02 

 හිටපු රූපෙොහිනි අධ්යක්ෂ ජනරොල් 01 

 හිටපු රූපෙොහිනි සභොපති 01 

 ධ්ොෙන  ළමාවො ුණ                                                                           01 

 54 

  
 

 04. නඩු අවසන්  කිරීම    

             2022.01.01 දින සිට 2022.08.31 දින දක්වා අධි රණ වල අවසන්  ල නඩු සංඛ්යාව    -  72               
 

 4.1     මාකහේසේරොත් අි රවය - 31 
   

 

 

  4.2    මාහොි රවය - 41 
 
 
 
 
 

    

 

 
      4.3   2022.08.31 දින ෙන විට නඩු පැෙරීත තුලින් පහත ආදොයත රජයට ලැබී ඇත 
 

මාකහේසේරොත් අි රවකේ  දඩ මුදල්        ුණ.         3,000.00          
මාහොි රවකේ දඩ මු දල්                      ුණ.     204,000.00 
මාහොි රවකේ දණ්ඩන මුදල්                ුණ.     175,500.00 
                                                                      382,500.00 
 

  05.     2022.08.31 දින වන විට අධි රණ වල විභාගත හවමින් පවි න නඩු සංඛ්යාව - 248 
   

 
 
 

 

06.     2022.01.01 දින සිට 2022.08.31 දින දක්වා විත්ි  රුවන් වරද රුවන් වූ නඩු පිළිබඳ විස්තර 
 

  

අනු 
අං ය 

ආයතනය 
ෙරද ුණෙන් වූ 

නිලධ්ොරියොක  තනතුර 
ෙරද ුණෙන් වූ 
සංඛ්යොෙ 

ෙරද ුණෙන් වූ 
නඩු සංඛ්යොෙ 

1 ක ොළඹ මාහ නගර සභොෙ 
සහ ොර නොගරි  
තක්කසේුණ ුණ 

01  01 

2 ශ්රී ලං ො කපොලිසිය කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 03 03 

 
අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 

වත් ම්/බැර ම් හ ලි 

හනාකිරීම් පිළිබඳ නඩු 
එ ුව 

ෙරද ුණ 00 01 02 03 

නිෙරදි ුණ 01 00 02 03 

කෙනත්/ඉල්ලො අසේ  ර ගැනීත 04 18 03 25 

                                                                                          එ තුෙ 31 

 අල්ලසේ හො දූෂව නඩු 
අයුතු ෙත් ත 

ඉපයීත පිළිබඳ නඩු 
එ තුෙ 

ෙරද ුණ 13 00 13 

නිෙරදි ුණ 10 00 10 

කෙනත්/ඉල්ලො අසේ  ර ගැනීත 18 00 18 

                                                                 එ තුෙ 41 

මාකහේසේරොත් අි රවකේ විභොග ෙන නඩු සංඛ්යොෙ    - 40 

මාහොි රවකේ විභොග ෙන නඩු සංඛ්යොෙ                  - 208 

 248 
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උප කපොලිසේ පරී  ේෂ  01 01 

3 
ප්රොකීය ය සභොෙ - පහත 
කහේෙොහැට 

සභොපති 01 01 

4  සිවිල් පුීගලයන් 05 05 

5 ප්රොකීය ය කල් ත  ොමේයොලය 
ප්රොකීය ය කල් ත 01 

01 
ලිපි ුණ 01 

6 
මිනු/මාදුුණපිටිය ප්රොථමි  
විදයොලය 

 ොමේයොල  ොමේය සහොය  01 01 

7 කදහිඕවිට ප්රොකීය ය සභොෙ හිටපු උප සභොපති 01 01 

8 
ශ්රී ලං ො මාහෙැලි අි ොරිය - 
මුරෙැසි කහේන ක ොට්ටඨොශ හාය 

ඒ    ළමාවො ුණ 01 01 

9 මාොමේග සංෙමේධ්න අි ොරිය  ොමේයොල  ොමේය සහොය  01 01 

 එ ුව  17 16 

     


