
 

01 
 

 Part 01 

අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ොමිෂන් සභාව 
2018 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට ඔක්හ ෝම්බර් මස 10 වන දින දක්වා ප්රගතිය. 

 

 

01. 2018.10.10 දිනට අධි රණවල පැවරූ මුළු නඩු සංඛ්යාව - 35 
ඒවායේ විස්තර : 

මහ ේස්ත්රාත් අ අධි රණය 
 

 
  
 
 
 

චූදි යින් - 
 විදුලිබල හා බලශක්ති අමාතාාංශයේ පු   

යේකම් 
 අභියාචනා අධිකරණ විනිසුරු 

 පු   නීතිපති 
 ග්රාම නිලරාී 
 යපොලිස් යකොස්තාපේ 
 කාර්යාල කාර්ය සහායක 

 පු   නගරාධිපති  
 රජයේ යසේවකයයකු යනොවන 
 පු   ප්රයශියය සාා ම්ත්රී (2) 
 යපොලිස් ආරක්ෂක සහායක    

ම ාධි රණය 
 

 
 
 
 
 

 

චූදි යින් - 
 මහජන යසෞඛ් පීක්ෂක 
 විදුලි අධිකාී  
 ගබඩා ාාරකරු 
 මාර්ග සාංවර්රන අධිකාරියේ තාක්ෂණ 

නිලරාී 
 බීට්ටු වන නිලරාී 
 විදුහේපති  
 යසෞඛ් කාර්ය සහායක 
 ග්රාම නිලරාී 
 යපොලිස් සැරය්ත -02 

 නියයෝජ විදුහේපති 
 සහකාර විකුණුම් කළමණාකරු 
 සිවිේ  ශගලයි්ත - 04 
 යපොලිස් යකොස්තාපේ - 02 
 යුර හමුදා යසබල 
 කාර්යාල කාර්ය සහායක 
 විදුලි ියේපී 
 කම්කරු නිලරාී 
 උප යපොලිස් පරික්ෂක 

 
 

02. 2018.10.10 දිනට සිදු ළ සාර්ථ  අල්ලස් වැටලීම් සංඛ්යාව -  30 
 

එම වැටලීම්වලදී අත් අ අඩංගුවට ගත් අ සැ  රුවන් සංඛ්යාව -  34 

සැකකරුව්ත - 
 

 ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලයේ සාාපති හා ගිණුම් සහකාර 
 ආනයන අපනයන පාලක 
 කෘෂිකර්ම උපයශශක 
 සහකාර යපොලිස් අධිකාී 
 යපොලිස් පීක්ෂක (02) 
 සහකාර නීති නිලරාී 
 සැලසුම් නිලරාී 
 යපොලිස් යකොස්තාපේ -3 
 සාාපති (රාජ දැව සාංස්ාාව) 
 යජෂ්ත තක්යසේරුකරු 
 සමෘශධි සාංවර්රන නිලරාී 
 ජනපද නිලරාරි 
 සාංවර්රන නිලරාරි 
 යපොලිස් සැරය්ත 

 

 
 
 

 
 

 
 

 යජෂ්ත කම්කරු නිලරාරි 
 බීට්ටු වන නිලරාී 
 කර්මා්තත පරිපාලක 
 උප යපොලිස් පීක්ෂක 
 සූත්ර කිටටු සාමාිකක  
 ග්රාම නිලරාී 
 ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්රරානී 
 විදුලි අධිකාී 
 සුරාබදු නියාමක 
 කාර්යාල කාර්ය සහායක 
  ශගලික බස් නැවතුම්පයලපු ස්ාානාධිපති 
 කම්කරු නිලරාරි (02) 
  ශගලික බස් රා යේලා ස හ්තකරු 
 සිවිේ  ශගලයි්ත (2) 

 
 
 

 

 

අේලස් දූෂණ වත්කම්/බැරකම් යහලි යනොකිීම එ තුව 

04 02 07 13 

අේලස් අයුතු වත්කම් ඉපයීම එ තුව 

22 - 22 



 

02 
 

 Part 01 

 

 
 

03. 2018.10.10 දිනට හ ොමිෂන් සභාවට ලැබුණු මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව -  2518 

 
 

ඒවායේ විස්තර : 
 

 

වැඩිදුර විමර්ශනය  ාාජනය කිීම සඳහා තීරණය කරන ලද හා වැ ලීම් සිදුකළපැිටණිලි සාංඛ්ාව-1619 

 

අේලස් දූෂණ 
අයුතු වත්කම් 

ඉපයීම 
වැටලීම් 

 

එ තුව 

360 1122 81 56 
 

  1619 
 

 

වැඩිදුර විමර්ශනය  ාාජනය යනොකිීම  තීරණය කරන ලද පැිටණිලි සාංඛ්ාව         - 687 

 

ඒවායේ විස්තරය පැිටණිලිසාංඛ්ාව 

යකොිටෂ්ත සාා පනත  අනුකූල යනොවන බැවි්ත වැඩිදුර ක යුතු කිීම සඳහා 
යවනත් ආයතන යවත යයොමු කරන ලද පැිටණිලි සාංඛ්ාව 

314 

පනත  අදාළ යනොවීම, ප්ර මාණවත් කරුණු යනොතිබීම සහ අපැහැදිලි බව 
යහේතුයව්ත වසා දමන ලද පැිටණිලි සාංඛ්ාව 

373 

එ තුව 687 

 

 

       වැඩිදුර විමර්ශනයක් කර්තය්තද නැශද යන තීරණය කිීම  ඇති පැිටණිලි සාංඛ්ාව       -  212 

 

 විස්තරය පැිටණිලිසාංඛ්ාව 

යවනත් ආයතනවලි්ත වාර්තා කැඳවීම  ක යුතු කරන පැිටණිලි සාංඛ්ාව 212 

විමර්ශන ආරම්ා කර්තය්ත ද ය්තන සලකා බැලීම  නීති වාර්තා කැඳවීම  නියම 
කරන ලද පැිටණිලිසාංඛ්ාව 

- 

එ තුව 212 

 
 

 

04. 2018.10.10 දිනට හ ොමිෂන් සභාව මඟින් අවසන්  රන ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව -  
 

 

විමර්ශනය  යපර විමර්ශනය  පසු එ තුව 

414 (මාසිකව ගනනය කරයි.)  
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05. හමම අවස්ථාව වන විට අධි රණහේ විභාග වන නඩු සංඛ්යාව - 334 
 

i. මයහේස්ත්රාත් අධිකරණයේ විාාග වන නඩු සාංඛ්ාව -  106 
 

ii. මහාධිකරණයේ විාාග වන නඩු සාංඛ්ාව   -  227 

 

 

 

06. 2018.10.10 දිනට අධි රණය විසින් අවසන්  රන ලද නඩු සංඛ්යාව -  92 
 

මහ ේස්ත්රාත් අ අධි රණය  -  19 
  

 
 

ම ාධි රණය   -  73 
 

 
 
*චූදිත ිටය යාම/පැිටණිලිකරු ිටය යාම හා ඉේලා අස්කර ගැනීම. 
 
** B2156/16 චුදිතයි්ත 02   විරුශරව නඩුව විාාග වන අතර එයි්ත එක චූදිතයකු වරද පිළියගන වරදකරු වී ඇත.නඩුව 
දැන  විාාග යවිට්ත පවතින යහයි්ත, අවස්ත නඩු සාංඛ්ාව  එකතුකර යනොමැති අතර වරදකරුව්ත වු සාංඛ්ාව  එකතු කර 

ඇත. 

 අේලස් දූෂණ 
වත්කම්/බැරකම් 
යහලි යනොකිීම 

එ තුව 

වැරදිකරු 03 01 13 17 

නිවැරදිකරු 01 - - - 

 අේලස් 
අයුතු වත්කම් 

ඉපයීම 
එ තුව 

වැරදිකරු 39 02 41 

නිවැරදිකරු 28 01 29 

යවනත්* 
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- 04 


