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අල්ලස ්හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ාමිෂන් සභාව 

ප්රගති වාර්තාව - 2022 

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

 

01.    පැමිණිලි ලැබීම් 

           2022.01.01 දින සිට 2022.12.31 දින දක්වා, 

           ලද මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව - 2,512 

           වැටලීම් සඳ ා ලද පැමිණිලි  සංඛ්යාව - 69 

                             හ ාමිෂන් සභාව හවත ඉදිරිපත්  ළ පැමිණිලි  සංඛ්යාව - 2,399 

 

1.1.   විමර්ශනය සඳ ා නිහයෝග ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව    -     921 

 

විමර්ශනය සඳ ා නිහයෝග ලද පැමිණිලි 

 
එ තුව 

 

අල්ලස්   ා දූෂණ පැමිණිලි 

 

 

අයුතු වත් ම් ඉපයීම පිළිබඳ 

පැමිණිලි 

 
846 

 
75 921 

 

1.2.   විමර්ශනය හනාකිරීම සඳ ා නිහයෝග ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව - 1,368 

විස්තරය 
පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

කකොමිෂන් සභො පනතට අදොල කනොවූ බැවින් ඉදිරි කටයුතු සඳහො කෙනත් 
ආයතන කෙත කයොමු කළ පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

440 

ප්රමොණෙත් කරුණු ඉදිරිපත් කර කනොතිබිම සහ අපැහැදිලි බෙ කහේතුකෙන් 
ඉෙත් කරන ලද පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

928 

එ තුව 1,368 

 

1.3   හවනත් ආයතන වලින්  ා නීති අංශහයන් වාර්තා  ැඳවීමට නිහයෝග ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව -  110 

විස්තරය 
පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

කෙනත් ආයතන (අමොතයොංශ හො කදපොර්තකේන්තු) ෙලින් ෙොර්තො කැඳවීමට 
කටයුතු කළ පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

110 

විමර්ශන ආරේභ කිරීමට ඇති හැකියොෙ පිළිබඳෙ සලකො බැලීම සඳහො නිතී 
ෙොර්තො කැඳවීමට තීරණය කළ පැමිණිලි සංඛ්යොෙ 

00 

එ තුව 110 



2 
 

02.    විමර්ශන  ටයුතු 

2022.01.01 දින සිට 2022.12.31  දින දක්වා වැටලීම්, 
    

 2.1.    ෙැටලීේ සඳහො ලද පැමිණිලි සංඛ්යොෙ                                    -     69 

 2.2.    සිදු කළ ෙැටලීේ සංඛ්යොෙ                                                     -     67 

 2.3.    සිදු කළ සොර්ථක අල්ලසේ ෙැටලීේ සංඛ්යොෙ               -     32 

 2.4.     ෙැටලීේෙල දී අත් අඩංගුෙට ගත් සැකකරුෙන් සංඛ්යොෙ    -     36 

 

                  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 ලංකො කපොලිසිය 

උප කපොලිසේ පරික්ෂක 03 03 03 

කපොලිසේ සැරයන් 03 03 03 

කපොලිසේ කකොසේතොපල් 05 05 04 

03 
ප්රොකේශීය කල්කේ 
කොර්යොලය 

සංෙර්ධ්න සේබන්ීකොරක නිළධ්ොරී    01 01 01 

ග්රොම නිළධ්ොරී 04 04 04 

ජනපද නිළධ්ොරී 01 
02 01 

සිවිල් පුේගලයින් 01 

04 
කසෞඛ්ය කපෝෂණ හො 
කේශීය වෙදය 
අමොතයොංශය 

මහජන කසෞඛ්ය පරීක්ෂක 01 01 01 

05 ප්රොකේශීය සභොෙ  

ප්රධ්ොන ලිපිකරු 01 

02 01 හිටපු ග්රොමීය සංෙර්ධ්න රොජය ඇමති 
සදොසිෙේ විලයොන්රන් මහතොකේ 
සේබන්ිකරණ කල්කේ 

01 

තොක්ෂණ නිලධ්ොරි 01 01 01 

06  සිවිල් පුේගලයින් 04 04 03 

07 
ෙන සංරක්ෂණ 
කදපොර්තකේන්තුෙ 

බීට්ටු ෙන නිළධ්ොරී 02 
03 03 

අඩවි ෙන නිළධ්ොරි 01 

08 
ශ්රී ලංකො ගමනො ගමන 
මණ්ඩලය    

ඩිකපෝ කළමණොකරු 01 01 01 

09 අිකරණ අමොතයොංශය අිකරණ කළමණොකරණ සහකොර 01 01 01 

10 සුරොබදු කදපොර්තකේන්තුෙ සුරොබදු නිලධ්ොරි 01 01 01 

11 
ඉඩේ කකොමසොරිසේ 
කදපොර්තකේන්තුෙ 

ඉඩේ නිලධ්ොරි 01 01 01 

12 
කගොවි ජන සංෙර්ධ්න 
කදපොර්තකේන්තුෙ 

කසෝනුත්තර කගොවි සංවිධ්ොනකේ 
සභොපති 

01 01 01 

13 කසෞඛ්ය කදපොර්තකේන්තුෙ පශු වෙදය නිලධ්ොරී 01 01 01 

එකතුෙ 36 36 32 
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      2.5.   එක් එක් අංශය විසින් විමර්ශන සිදු  ළ හගානු සංඛ්යාව 
                         2022.01.01 දින සිට 2022.12.31  දින දක්වා, 

අනු අං ය අංශය හගානු සංඛ්යාව 

1 දූෂණ විමර්ශන අංශය I 752 

2 දූෂණ විමර්ශන අංශය II 628 

3 දූෂණ විමර්ශන අංශය III 423 

4 දූෂණ විමර්ශන අංශය IV 498 

5 ෙත්කේ  විමර්ශන අංශය 713 

6 විෙෘත විමර්ශන අංශය 497 

7 ෙැටලීේ  I 71 

8 ෙැටලීේ II 67 

9 ෙැටලීේ III 44 

10 ෙැටලීේ IV 56 

එ තුව 3,749 

 

       2.6.    විමර්ශන සිදු  ර නීති අංශයට ඉදිරිපත්  ළ හයෝජනා  

                2022.01.01 දින සිට 2022.12.31 දින දක්වා, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.     නඩු පැවරීම 

  2022.01.01 දින සිට 2022.12.31 දින දක්වා අධි රණවල පවරා ඇති නඩු සංඛ්යාව   - 89 

 

3.1.    මකහේසේරොත් අිකරණය 

          පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ  -  12        

  
 

 

තීරණය 
හගානු 

සංඛ්යාව 

නඩු පැෙරීමට  කයෝජනො  කල කගොනු සංඛ්යොෙ 96 

ෙැඩිදුර විමර්ශනය සඳහො  කයෝජනො  කල   (සංසන්දනයට/ නීති උපකදසේ/ 
ඒකොබේධ්/ පූර්ණ රහසිගත) 

911 

ප්රකොශ සටහන් කර ගැනීමට නිකයෝග ලද 12 

ෙැසිමට කයෝජනො කල කගොනු සංඛ්යොෙ 2,730 

එ තුව 3,749 

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 
වත් ම්/බැර  ම් 

හ ලි හනාකිරීම් 

පිළිබඳ නඩු 

එ තුව 

10 01 01 12 
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චූදිතයින් සංඛ්යොෙ   -          14 

• හිටපු ප්රොකේශීය සභො සභොපති 01 

• කපොලිසේ කකොසේතොපල් 07 

• කොර්යොල කොර්ය සහොයක 01 

• කපොලිසේ සැරයන් 03 

• කපොලිසේ ආරක්ෂක සහොයක 01 

• හිටපු නගරොිපති - මිනුෙන්කගොඩ නගර සභොෙ 01 
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3.2.     ම ාධි රණය 

            පෙරො ඇති නඩු සංඛ්යොෙ  - 77 
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• ෙන ක්කෂර සහකොර 01 

• ෙන සත්ෙ නියොමක 01 

• ෙන සත්ෙ අඩවි සහකොර 01 

• කළමනොකරණ සහකොර 02 

• ජනපද නිළධ්ොරි 02 

• ග්රොම නිලධ්ොරි  03 

• කොර්යොල කොර්ය සහොයක  03 

• කපොලිසේ සැරයන් 02 

• කපොලිසේ කකොසේතොපල් 02 

• කපොලිසේ පරීක්ෂක 02 

• උප කපොලිසේ පරීක්ෂක 03 

• ෙන ජීවී අඩවි ආරක්ෂක 01 

• සභොපති - සංෙර්ධ්න කලොතරැයි මණ්ඩලය    

(නඩු 03 ක් සඳහො චූදිතකයකු වී ඇත)                                          03 

• හිටපු පොර්ලිකේන්තු අීක්ෂණ මන්ී 01 

• ෙැඩ බලන ජනපද නිළධ්ොරි 01 

• සිවිල් පුේගලයින් 11 

• කේකරු 01 

• ගබඩො භොරකරු 02 

• සභොපති - ප්රොකේශීය සභොෙ 01 

• තොක්ෂණ නිළධ්ොරී 01 

• තක්කසේරුකරු 01 

• කජයෂේඨ තක්කසේරුකරු 01 

• සහකොර සොමොනයොිකොරී 01 

අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු අයුතු වත් ම් ඉපයීම පිළිබඳ නඩු එ තුව 

52 25 00 77 
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• අධ්යක්ෂ 01 

• සභොපති - සංචොරක ප්රෙර්ධ්න කොර්යොල 01 

• කෘෂි රක ේ ෂණ සංෙර්ධ්න නිළධ්ොරී  01 

• කෘෂි පර්කේෂණ හො නිෂේපොදන සහකොර 01 

• සහකොර හිමිකේ විමර්ශන නිළධ්ොරී 01 

• සහකොර අධ්යක්ෂ 01 

• මනු සටහන්කරු 01 

• විශ්රොමික මනු සටහන්කරු 01 

• හිටපු සමූපකොර හො කෙළඳ අමොතය 01 

• හිටපු සමූපකොර කතොග කෙළඳ සංසේථොකේ සභොපති 01 

• හිටපු සමූපකොර කතොග කෙළඳ සංසේථොකේ ක්රියොකොරී අධ්යක්ෂ 01 

• නගරොිපති 02 

• රොජය මුරණ සංසේථොකේ සභොපති 01 

• හිටපු ජනමොධ්ය හො ප්රෙෘත්ති අමොතය ( නඩු 02ක් සඳහො චූදිතයකු වී 

ඇත) 02 

• හිටපු රූපෙොහිනි අධ්යක්ෂ ජනරොල් 01 

• හිටපු රූපෙොහිනි සභොපති 01 

• ධ්ොෙන කළමණොකරු                                                                           01 

• බීට්ටු ෙන නිළධ්ොරි 02 

• සහකොර කේකරු කකොමසොරිසේ 01 

• විදුහල්පති 01 

• කසෞඛ්ය කොර්යය සහොයක 01 

• හිටපු ආපදො කළමනොකරණ අමොතය                            01 

•  හදිසි මරණ පරීක්ෂක                                                                                     01 

•  මහජන කසෞඛ්ය පරීක්ෂක 01 
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අල්ලස් නඩු දූෂණ නඩු 

වත් ම්/බැර ම් 

හ ලි හනාකිරීම් 

පිළිබඳ නඩු 

එ තුව 

ෙරදකරු 00 01 02 03 

නිෙරදිකරු 02 00 02 04 

කෙනත්/ඉල්ලො අසේ කර 
ගැනීේ 

04 18 03 25 

                                                                                          එකතුෙ 32 
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        4.2    මහොිකරණය - 64 
 

 
 
 
 
 

    

             4.3   2022.12.31 දින ෙන විට නඩු පැෙරීේ තුලින් පහත ආදොයේ රජයට ලැබී ඇත 

 
මකහේසේරොත් අිකරණකේ  දඩ මුදල්        රු.           3,000.00          
මහොිකරණකේ දඩ මුදල්                       රු.       264,500.00 
මහොිකරණකේ දණ්ඩන මුදල්                රු.    1,072,500.00 

                                                                  1,340,000.00 

 

  05.     2022.12.31 දින වන විට අධි රණ වල විභාග හවමින් පවතින නඩු සංඛ්යාව - 254 
   

 
 
 

   

 06.     2022.01.01 දින සිට 2022.12.31 දින දක්වා විත්ති රුවන් වරද රුවන් වූ නඩු පිළිබඳ විස්තර 
  

අනු 
අංකය 

ආයතනය 
ෙරදකරුෙන් වූ 

නිලධ්ොරියොකේ තනතුර 
ෙරදකරුෙන් 
වූ සංඛ්යොෙ 

ෙරදකරුෙන් 
වූ නඩු 

සංඛ්යොෙ 

1 කකොළඹ මහ නගර සභොෙ 
සහකොර නොගරික 
තක්කසේරුකරු 

01  01 

2 ශ්රී ලංකො කපොලිසිය 
කපොලිසේ කකොසේතොපල් 03 03 

උප කපොලිසේ පරීක ේෂක 02 02 

3 
ප්රොකේශීය සභොෙ - පහත 
කහේෙොහැට 

සභොපති 01 01 

4  සිවිල් පුේගලයන් 06 06 

5 
ප්රොකේශීය කල්කේ 
කොර්යොලය 

ප්රොකේශීය කල්කේ 01 
01 

ලිපිකරු 01 

6 
මිනු/මදුරුපිටිය ප්රොථමික 
විදයොලය 

කොර්යොල කොර්ය 
සහොයක 

01 01 

7 කදහිඕවිට ප්රොකේශීය සභොෙ හිටපු උප සභොපති 01 01 

8 
ශ්රී ලංකො මහෙැලි අිකොරිය - 
මුරෙැසි කහේන කකොට්ටඨොශය 

ඒකක කළමණොකරු 01 01 

9 මොර්ග සංෙර්ධ්න අිකොරිය 
කොර්යොල කොර්ය 
සහොයක 

01 01 

10 
බණ්ඩොරකෙල මහ නගර 
සභොෙ 

නොගරික මන්ි  01 
01 

සේබන්ීකරණ කල්කේ 01 

11 
සිවිල් ආරක්ෂක 
කදපොර්තකේන්තුෙ 

කජයෂේඨ නියොමක 01 01 

 එ තුව  22 20 

 
අල්ලස්  ා 

දූෂණ නඩු 

අයුතු වත් ම් ඉපයීම් 

පිළිබඳ නඩු 
එ තුව විස්තරය 

ෙරදකරු 17 00 17 

එක් නඩුෙක චූදිතයින් 
කදකදනකුකගන් එක් අකයක් 
ෙරද පිලිගත් කහයින් අනික් 
චූදිතයට විරුේධ්ෙ නඩුෙ පෙතී 

නිෙරදිකරු 27 00 27  

කෙනත්/ඉල්ලො අසේ 
කර ගැනීේ 

21 00 21 
 

එ තුව                                                               65  
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