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අල්ලස ්හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ාමිෂන් සභාව 

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

 

01.    පැමිණිලි ලැබීම් 

           2022.01.01 දින සිට 2022.05.31 දින දක්වා, 

           ලද මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව - 1,068  

           වැටලීම් සඳ ා ලද පැමිණිලි  සංඛ්යාව - 19 

                             පැමිණිලි  මිටුව හවත ඉදිරිපත්  ළ පැමිණිලි  සංඛ්යාව - 990 
 

1.1.   විමර්ශනය සඳ ා නිහයෝග ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව  ා වැටලීම් සඳ ා ලද පැමිණිලි  සංඛ්යාව - 380 

 

විමර්ශනය සඳ ා නිහයෝග ලද පැමිණිලි 

 
එ තුව 

 

අල්ලස්   ා දූෂණ පැමිණිලි 

 

 

අයුතු වත් ම් ඉපයීම පිළිබඳ 

පැමිණිලි 

 
342 

 
38 380 

 

 

1.2.   විමර්ශනය හනාකිරීම සඳ ා නිහයෝග ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව - 583 

විස්තරය 
පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

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

 177 

ප්රමොණෙත්  රුණු ඉදීරිපත්  ර කනොතිබිම සහ අපැහැදිලි බෙ කහේතුකෙන් ඉෙත් 
 රන ලද පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

406 

එ තුව 583 

 

1.3   හවනත් ආයතන වලින්  ා නීති අංශහයන් වාර්තා  ැඳවීමට නිහයෝග ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව -  27 

විස්තරය 
පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

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

27 

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

00 

එ තුව 27 
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02.    විමර්ශන  ටයුතු 

2022.01.01 දින සිට 2022.05.31  දින දක්වා වැටලීම්,     

 2.1.     මුළු ෙැටලීේ සංඛ්යොෙ                  -     19 

 2.2.     සිදු  ළ සොර්ථ  අල්ලසේ ෙැටලීේ සංඛ්යොෙ                  -     09 

 2.3.     ෙැටලීේෙල දී අත් අඩංගුෙට ගත් සැ  රුෙන් සංඛ්යොෙ       -     10 
 

                  වැටලීම් මගින් අත්අඩංගුවට ගත් සැ  රුවන් පිළිබඳ හතාරතුරු 

   
 

අ
නු
 අ
ං 
ය

 

ආයතනය 
අත් අඩංගුවට ගත් නිලධාරියාහේ 

තනතුර 

අ
ත්
 අ
ඩ
ංගු
ව
ට
 

ග
ත්

 ස
ංඛ්
ය
ාව

 

අ
ත්
 අ
ඩ
ංගු
ව
ට
 

ග
ත්

 මු
ළු
 

ස
ංඛ්
ය
ාව

 

ස
ාර්
ථ
 
 ව
ැට
ලී
ම්

 
ග
ණ
න

 

01 අධ්යොපන අමොතයොංශය විදුහල්පති 01 01 01 

02 ශ්රී ලං ො කපොලිසිය 

උප කපොලිසේ පරික්ෂ  01 01 01 

කපොලිසේ සැරයන් 01 01 01 

කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 02 02 02 

03 ප්රොකේශීය කල් ේ  ොර්යොලය 

සංෙර්ධ්න සේබන්ී ොර  නිළධ්ොරී    01 01 01 

ග්රොම නිළධ්ොරී 01 

03 02 ජනපද නිළධ්ොරී 01 

සිවිල් පුේගලයින් 01 

04 
කසෞඛ්ය කපෝෂණ හො කේශීය 
වෙදය අමොතයොංශය 

මහජන කසෞඛ්ය පරීක්ෂ  01 01 01 

එ තුෙ 10 10 09 
       

    
             2.4.   එක් එක් විමර්ශන අංශය විසින් රාජ ාරි අවසන්  ළ විමර්ශන හගානු සංඛ්යාව 

                         2022.01.01 දින සිට 2022.05.31  දින දක්වා, 

අනු අං ය අංශය හගානු සංඛ්යාව 

1 දූෂණ විමර්ශන අංශය I 324 

2 දූෂණ විමර්ශන අංශය II 241 

3 දූෂණ විමර්ශන අංශය III 220 

4 දූෂණ විමර්ශන අංශය IV 215 

5 ෙත් ේ  විමර්ශන අංශය 231 

6 විෙෘත විමර්ශන අංශය 172 

7 ෙැටලීේ  I 36 

8 ෙැටලීේ II 44 

9 ෙැටලීේ III 25 

10 ෙැටලීේ IV 35 

එ තුව 1,543 
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2.5.    විමර්ශන සිදු  ර නීති අංශයට ඉදිරිපත්  රන හයෝජනා 

          2022.01.01 දින සිට 2022.05.31  දින දක්වා, 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.     නඩු පැවරීම 

  2022.01.01 දින සිට 2022.05.31 දින දක්වා අධි රණවල පවරා ඇති නඩු සංඛ්යාව   - 44 

3.1.    මකහේසේරොත් අධි රණය 

 

          පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ  -  05 
          

 

  
 චූදිතයින් සංඛ්යොෙ   -          06 

• හිටපු ප්රොකේශීය සභො සභොපති 01 

• කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 04 

•  ොර්යොල  ොර්ය සහොය  01 

 06 

 

3.2.     මහොධි රණය 

            පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ  - 39 

 

 

 

 

 

 

                   

 චූදිතයින්  සංඛ්යොෙ   -         43 
 

• ෙන ක්කෂර සහ ොර 01 

• ෙන සත්ෙ නියොම  01 

• ෙන සත්ෙ අඩවි සහ ොර 01 

•  ළමනො රණ සහ ොර 02 

• ජනපද නිළධ්ොරි 01 

• ග්රොම නිලධ්ොරි  03 

තීරණය 
 

හගානු සංඛ්යාව 

නඩු පැෙරීමට  කයෝජනො   ල කගොනු සංඛ්යොෙ 48 

ෙැසිමට කයෝජනො  ල කගොනු සංඛ්යොෙ 1,032 

සංසන්දනයට/ නීති උපකදසේ/ ඒ ොබේධ්/ පූර්ණ රහසිගත 459 

ප්ර ොශ සටහන්  ර ගැනීමට නිකයෝග ලද 04 

එ තුව 1,543 

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 
වත් ම්/බැර  ම් හ ලි 

හනාකිරීම් පිළිබඳ නඩු 
එ තුව 

04 00 01 05 

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 
අයුතු වත් ම් 

ඉපයීම පිළිබඳ නඩු 
එ තුව 

30 09 00 39 
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•  ොර්යොල  ොර්ය සහොය   01 

• කපොලිසේ සැරයන් 02 

• කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 02 

• කපොලිසේ පරීක්ෂ  02 

• උප කපොලිසේ පරීක්ෂ  01 

• ෙන ජීවී අඩවි ආරක්ෂ  01 

• සභොපති - සංෙර්ධ්න කලොතරැයි මණ්ඩලය                                             01 

• හිටපු පොර්ලිකේන්තු අීක්ෂණ මන්ී 01 

• ෙැඩ බලන ජනපද නිළධ්ොරි 01 

• සිවිල් පුේගලයින් 04 

•  ේ රු 01 

• ගබඩො භොර රු 02 

• සභොපති - ප්රොකේශීය සභොෙ 01 

• තොක්ෂණ නිළධ්ොරී 01 

• තක්කසේරු රු 01 

• සහ ොර සොමොනයොධි ොරී 01 

• අධ්යක්ෂ 01 

• සභොපති - සංචොර  ප්රෙර්ධ්න  ොර්යොලය 01 

•  ෘෂි ර  ේ ෂණ සංෙර්ධ්න නිළධ්ොරී  01 

•  ෘෂි පර්කේෂණ හො නිෂේපොදන සහ ොර 01 

• සහ ොර හිමි ේ විමර්ශන නිළධ්ොරී 01 

• සහ ොර අධ්යක්ෂ 01 

• මනු සටහන් රු 01 

• විශ්රොමි  මනු සටහන් රු 01 

• හිටපු සමූප ොර හො කෙළඳ අමොතය 01 

• හිටපු සමූප ොර කතොග කෙළඳ සංසේථොකේ සභොපති 01 

• හිටපු සමූප ොර කතොග කෙළඳ සංසේථොකේ ක්රියො ොරී අධ්යක්ෂ 01 

             43 
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  4.2    මහොධි රණය - 28 

 
අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 

වත් ම්/බැර ම් හ ලි 

හනාකිරීම් පිළිබඳ නඩු 
එ තුව 

ෙරද රු 00 01 02 03 

නිෙරදි රු 01 00 02 03 

කෙනත්/ඉල්ලො අසේ  ර 
ගැනීේ 

03 18 03 24 

                                                                                          එ තුෙ 30 

 අල්ලසේ හො දූෂණ නඩු 
අයුතු ෙත් ේ 

ඉපයීේ පිළිබඳ නඩු 
එ තුෙ 

ෙරද රු 10 00 10 

නිෙරදි රු 04 00 04 

කෙනත්/ඉල්ලො අසේ  ර 
ගැනීේ 

14 00 14 
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06.     2022.01.01 දින සිට 2022.05.31 දින දක්වා විත්ති රුවන් වරද රුවන් වූ නඩු පිළිබඳ විස්තර 
 

  

අනු 
අං ය 

ආයතනය 
ෙරද රුෙන් වූ 

නිලධ්ොරියොකේ තනතුර 
ෙරද රුෙන් වූ 
සංඛ්යොෙ 

ෙරද රුෙන් වූ 
නඩු සංඛ්යොෙ 

1 ක ොළඹ මහ නගර සභොෙ 
සහ ොර නොගරි  
තක්කසේරු රු 

01  01 

2 ශ්රී ලං ො කපොලිසිය 
කපොලිසේ ක ොසේතොපල් 02 02 

උප කපොලිසේ පරී  ේෂ  01 01 

3 
ප්රොකේශීය සභොෙ - පහත 
කහේෙොහැට 

සභොපති 01 01 

4  සිවිල් පුේගලයන් 05 05 

5 ප්රොකේශීය කල් ේ  ොර්යොලය 
ප්රොකේශීය කල් ේ 01 

01 
ලිපි රු 01 

6 
මිනු/මදුරුපිටිය ප්රොථමි  

විදයොලය 
 ොර්යොල  ොර්ය සහොය  01 01 

7 කදහිඕවිට ප්රොකේශීය සභොෙ හිටපු උප සභොපති 01 01 

 එ තුව  14 13 
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