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අල්ලස ්හහෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ොමිෂන් සභාව 

ප්රගති  වාර්ාාව - 2021 
(ජනවාරි මස 01 වන දින සිට  හදසැම්බර් මස 31 වන දින දක්වා ප්රගති )  

 

01.    ඳැමිණිලි ලැබීම් 

          ලද මුළු ඳැමිණිලි සංඛ්යාව - 2,335 
 

1.1.   විමර්ශන) සහා නිහ)ෝගත ලද ඳැමිණිලි සංඛ්යාව හා වැටලීම් සහා ලද ඳැමිණිලි  සංඛ්යාව - 966 

 

විමර්ශන) සහා නිහ)ෝගත ලද ඳැමිණිලි 

 
 

 

වැටලීම් සහා ලද 

ඳැමිණිලි 

එ තුව 
 

අල්ලස්  හා දූෂණ 

ඳැමිණිලි 

 

 

අයුතු වත් ම් ඉඳයීම 

පිළිබ ඳැමිණිලි 

 
786 

 
106 74 966 

 

 

1.2.   විමර්ශන) හනොකිරීම සහා නිහ)ෝගත ලද ඳැමිණිලි සංඛ්යාව - 1,295 

විස්ාර) 
ඳැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

ක ොමින් වභා ඳනතට අදා කනොවූ බැවින් ඉදිරි  ටයුතු වශා කලනත් 
ආයතන කලත කයොමු  ෂ ඳැමිණිලි වංඛ්යාල 

  334 

ප්රමාවලත්  රුු  ඉීරරිඳත්  ර කනොතිබිම වශ අඳශැදිලි බල කශේතුකලන් ඉලත් 
 රන ද ඳැමිණිලි වංඛ්යාල 

961 

එ තුව 1,295 

 

1.3   හවනත් ආ)ාන වලින් හා නීි  අංශහ)න් වාර්ාා  ැවීමට නිහ)ෝගත ලද ඳැමිණිලි සංඛ්යාව -  74 

විස්ාර) 
ඳැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

කලනත් ආයතන (අමාතයාං ශා කදඳාමේතකතන්තු  ලලින් ලාමේතා  ැවීමට  ටයුතු 
 ෂ ඳැමිණිලි වංඛ්යාල 

72 

විමමේන ආරතභ කිරීමට ඇති ශැකියාල පිළිබල ව ා බැලීම වශා නිතී ලාමේතා 
 ැවීමට තීරවය  ෂ ඳැමිණිලි වංඛ්යාල 

02 

එ තුල 74 
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02.    වැටලීම් 

2021.01.01 දින සිට 2021.12.31  දින දක්වා,     

 2.1.     මුළු ලැටලීත වංඛ්යාල                  -     61 

 2.2.     සිදු  ෂ වාමේථ  අල්ව් ලැටලීත වංඛ්යාල                  -     33 

 2.3.     ලැටලීතල ීර අත් අඩංගුලට ගත් වැ  රුලන් වංඛ්යාල       -     36 
 

                  වැටලීම් මගින් අත්අඩංගුවට ගතත් සැ  රුවන් පිළිබ හාොරතුරු 

   
 

අනු 

අං ) 
ආ)ාන) 

අත් අඩංගුවට ගතත් නිලධාරි)ාහේ 
ානතුර 

අ
ත්
 අ
ඩ
ංගු
ව
ට
 

ගත
ත්

 ස
ංඛ්
ය
ාව

 

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 
ඳෂාත් ඳාන ක ොමවාරිව ්
 ාමේයාය 

නාගරි  මන්ත්රී 02 02 01 

02 
කවෞඛ්ය කඳ ව ශා 
කේශීය වලදය 
අමාතයාංය 

මශජන කවෞඛ්ය ඳරී්ෂ  02 02 02 

ලැඩබන කවෞඛ්ය ඳරිඳා  01 01 01 

03 
ප්රාකේශීය කල් ත 
 ාමේයාය 

ග්රාම නිධාරී 04 04 04 

04 ප්රාකේශීය වභාල ප්රාකේශීය වභා මන්ත්රි 01 01 01 

05   සිවිල් පුේගයින් 03 03 03 

06 
ලන වංර්ෂව 
කදඳාමේතකතන්තුල 

ලන ලයාප්ත ත නිධාරි 01 01 01 

ලන ්ෂකේත්ර නිධාරි 02 02 02 

බිට්ටු ලන නිධාරි 02 02 02 

07 
කේශීය ආදායත 
කදඳාමේතකතන්තුල 

කජය්ත ත්ෂකවේරු රු 01 01 01 

08 
ශ්රී ං ා දුතරිය 
කදඳාමේතකතන්තුල 

දුතරිය  ාමේය වශාය  01 01 01 

09  ත රු කදඳාමේතකතන්තුල  ත රු නිධරී 01 01 01 

10 ශ්රී ං ා කඳොලිසිය 

ප්රධාන කඳොලිව් ඳරි්ෂ  02 
03 03 

කඳොලිව් වැරයන් 01 

උඳ කඳොලිව් ඳරි්ෂ  01 01 01 

කඳොලිව් ක ොව්තාඳල් 01 01 01 

11 මගී ප්රලාශන අික ාරිය 
 ාමේයා  ාමේය වශාය  01 

02 02 
ලැඩ බන ධාලන  ෂමනා රු 01 

12 
නැකගනහිර ඳාත් ඉඩත 
කදඳාමේතකතන්තුල 

ඉඩත නිධාරි 01 
02 01 

්ෂකේත්ර ඳරි්ෂ  01 

13 අික රව අමාතයාංය 
ශදිසි මරව ඳරී්ෂ  01 01 01 

අික රව කරජිව්ට්රාමේ 01 01 01 
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14 
ඳෂාත් ඳාන 
කදඳාමේතකතන්තුල 

ආදායත ඳරිඳා  01 01 01 

15 
කගොවිජන කවේලා 
කදඳාමේතකතන්තුල 

කගොවිජන වංලමේධන ප්රාකේශීය 
නිධාරි 

01 01 01 

16 
ඉඩත ක ොමවාරිව් 
කදඳාමේතකතන්තුල 

ඉඩත නිධාරි 01 01 01 

17 අධයාඳන අමාතයාංය විදුශල්ඳති 01 01 01 

එ තුල 36 36 33 

       

03.    විමර්ශන  ටයුතු 
  

විමමේන  ටයුතු අලවන්  ෂ කගොනු වංඛ්යාල       -     2,464 
  
   

04.     නඩු ඳැවරීම 

  අධි රණවල ඳවරා ඇි  නඩු සංඛ්යාව       -  62 

4.1.    මහහේස්ත්රාත් අධි රණ) 

          ඳලරා ඇති නඩු වංඛ්යාල      -     05 
          
 

 
                
 

 

           

 චූදිතයින් වංඛ්යාල                         -   05  

        කඳොලිව් ක ොව්තාඳල් 03 

       ලාරි මාමේග ඉංජිකන්රු 01 

       බන්ධනාගාර නියාම  01 

 
05 

 

4.2.     මශාික රවය 

     ඳලරා ඇති නඩු වංඛ්යාල                   -  57 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
 චූදිතයින්  වංඛ්යාල   -  83 
 
 
 
 

 උඳ කඳොලිව් ඳරි්ෂ  02  

 කඳොලිව් ඳරි්ෂ  02 

 කඳොලිව් වැරයන් 05 

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 
වත් ම්/බැර  ම් හහලි 

හනොකිරීම් පිළිබ නඩු 
එ තුව 

05 00 00 05 

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 
අයුතු වත් ම් ඉඳයීම 

පිළිබ නඩු 
එ තුව 

55 02 00 57 
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 ප්රධාන කඳොලිව් ඳරී්ෂ  01 

 කඳොලිව් ක ොව්තාඳල් 04 

  ාමේමි  නිධාරි 03 

 විදුශල්ඳති 01 

 කජය්ත නියාම  01 

 ග්රාම නිධාරි 03 

 සිවිල් පුේගයින් 12 

 වංලමේධන නිධාරි 03 

 කගොවිජන වංලමේධන නිධාරි 01 

 ඕලමේසියමේ 01 

 ලන ්ෂකත්ර වශ ාර 01 

 ධීලර ඳරී්ෂ  01 

  ෘෂි මේම ඳමේකේව ශා නිඳ්ාදන වශ ාර 01 

 වභාඳති 01 

 ගිු ත වශ ාර 01 

 විමමේන නිධාරී (ඳාරිකභ ගි   ටයුතු අික ාරිය) 04 

 මුර රු 01 

  ාමේයා  ාමේය වශාය  01 

 හිටපු වභාඳති ශා විඳ්ෂ නාය  01 

 ඒ    ෂමනා රු 03 

 සුරාබදු ඳරී්ෂ  03 

 සුරාබදු නියාම  04 

 සුරාබදු මශ වැරයන් 01 

 සුරාබදු  වැරයන් 01 

 සුරාබදු රියදුරු 01 

 ප්රාකේශීය වභා කල් ත 01 

 කමේගු අික ාරි 03 

 වශ ාර කමේගු අික ාරි 01 

  තබි මාමේග රු 01 

 ප්රධාන අමාතයය - උතුරු මැද ඳෂාත් වභාල 01 

 ප්රධාන අමාතය පුේගලි  කල් ත 01 

 ගකේව නිධාරි 01 

 වමෘේික නිධාරි 01 

 හිටපු ප්රාකේශීය වභ මන්ත්රි 01 

 හිටපු ප්රාකේශීය වභා වභාඳති 01 

 මනු කියලන්නා 02 

 හිටපු ජනඳද නිධාරි 01 

 ලන වත්ල නියාම  01 

 ගව ාික ාරි 01 

 වශ ාර කල් ත 01 

 කටන්ඩමේ මණ්ඩ වාමාජි  01 

 

            83 
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 4.3. ත්රිපුේග  මශාික රවය 

  ඳලරා ඇති නඩු වංඛ්යාල    -   00  

                

 
 
 
 
 
 

  

  චූදිතයින්  වංඛ්යාල -  00 

 

 

 05. නඩු අවසන්  කිරීම    

             අධි රණ වල අවසන්  ල නඩු සංඛ්යාව    -  69                 

 

 5.1     මකශේව්ත්රාත් අික රවය - 26 
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07.     2021.01.01 දින සිට 2021.12.31 දින දක්වා විත්ි  රුවන් වරද රුවන් වූ නඩු පිළිබ විස්ාර 
 

  

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 
අයුතු වත් ම් ඉඳයීම් 

පිළිබ නඩු 
එ තුව 

00 00 00 00 

 
අල්ව් නඩු දූව නඩු 

ලත් ත/බැර ත කශලි 
කනොකිරීත පිළිබ නඩු 

එ තුල 

ලරද රු 01 00 01 02 

නිලරදි රු 01 00 00 01 

කලනත් 02 21 00 23 

                                                                                          එ තුල 26 
 අල්ව් ශා දූව නඩු 

අයුතු ලත් ත ඉඳයීත 
පිළිබ නඩු 

 
එ තුල 

ලරද රු 09 00 09 

නිලරදි රු 13 02 15 

කලනත් 18 01 19 

                                                                 එ තුල 43 

මකශේව්ත්රාත් අික රවකේ විභාග ලන නඩු වංඛ්යාල    - 60 

මශාික රවකේ විභාග ලන නඩු වංඛ්යාල                  - 201 

ත්රිපුේග මශාික රවකේ විභාග ලන නඩු වංඛ්යාල    -          02 
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අනු අං ය ආයතනය 
ලරද රුලන් වූ 

නිධාරියාකේ තනතුර 
ලරද රුලන් 
වූ වංඛ්යාල 

ලරද රුලන් 
වූ නඩු 
වංඛ්යාල 

1 
කගොවිජන කවේලා මධයව්ථානය, 
රකව රාල 

කගොවිජන වංලමේධන 
ප්රාකේශීය නිධාරි 

01 01 

2   සිවිල් පුේගයන් 03 03 

3 කවෞඛ්ය අමාතයාංය 
 ෂමනා රව කවේලා 
නිධාරී 

01 01 

4 
කවෞඛ්ය වලදය නිධාරි 
 ාමේයාය, ලැරැල්කගොඩ  

මශජන කවෞඛ්ය ඳරී්ෂ  01 01 

5 දිව්ත්රි්ෂ  ත රු  ාමේයාය  ත රු නිධාරි 01 01 

6 ප්රකේශීය කල් ත  ාමේයාය ජනඳද නිධාරී 01 01 

7 
ලාරිමාමේග ඉංජිකන්රු 
 ාමේයාය 

ලාරිමාමේග ඉංජිකන්රු 01 01 

එ තුල 09 09 

   


