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අල්ව් හශෝ දූණ හ ෝදනා විමර්න හ ොමින් වභාල 
(2019 ජනලාරි මව 01 ලන දින සිට හදවැම්බර් මව 31 ලන දින දක්ලා ප්රගතිය) 

 

01. 2019.01.01 දින සිට 2019.12.31 දින දක්වා අධිකරණවල පවරා ඇති මුළු නඩු සංඛ්යාව - 46  

(මහශේව්ත්රාත් අධි රණය -  09  , මශාධි රණය -  34 , ත්රි ද්ගග විහේ මශාධි රණය 03)    
 

 
1.1.    මහහේස්ත්රාත් අ අධිකරණහේ පවරා ඇති නඩු සංඛ්යාව - 09 

    චූදිතයින් සංඛ්යාව                           - 10 
 
 
  
 
 
 
              
              චූදිතයින් (මහහේසත්්රාත් අ අධිකරණ )  

 

 හඳොලිව් හ ොව්තාඳල්     02 
 හඳොලිව් වැරයන්    04 
 බව් නැලතුම්හඳොහෂහි ව්ථානභාර නිධාරී 01 
  ාර්යා  ාර්ය වශය     01 
 හේා වටශන් රු    01 
 සිවිල් ද්ගගහයකු    01 
   එ තුල    10 

 
 

1.2. මහාධිකරණහේ පවරා ඇති නඩු සංඛ්යාව              - 34 

චූදිතයින් සංඛ්යාව                 - 44 
        

 
 
 
 
              

චූදිතයින් (මහාධිකරණ )  
 
 වශ ාර හඳොලිව් අධි ාරි  01  හිටද් ගුලන් හවේලා අමාතය  01 
 උඳ හඳොලිව් ඳරීක්   01  හඳොලිව් වැරයන්  02 
 හජය්ත තක්හවේරු රු   01  විදුශල්ඳති  02 
 අඩවි ලන නිධාරි  01  නිහයෝජය විදුශල්ඳති  01 
 බීට්ටූ ලන නිධාරි                                            01  නීති වශ ාර  01 
 මධයව්ථාන ුරර රු 01  සූත්ර  මිු  වාමාික   01 
 ග්රාම නිධාරි  01  දුම්රිය ලානිජ අධි ාරි  01 
 ලන ක්හේත්ර වශ ාර  01  දුම්රිය වමානයධි ාරි 01 
 ඒ    ෂමනා රු  01  හිටද් නගරාධිඳති  01 
 සිවිල් ද්ගගයින්  03  ජනඳද නිධාරී  01 
 නි්ඳාදන වශ ාර 01  හිමි ම් විමර්න නිධාරි  01 
 විශ්රාමි  අතිහර්  වාමානයාධි ාරී 01  වශ ාර හිමි ම් විමර්න නිධාරි 01 
  ාර්යා  ාර්ය වශය   03  හඳොලිව් ඳරීක්   02 
 හිටද් දූම්රිය වමානයාධි ාරි 01  ඉඩම් නිධාරී 01 
 හඳොලිව් හ ොව්තාඳල්   08   ම් රු 01 

                    එ තුල 44 
 
 

 
 

අල්ව් නඩු දූණ  නඩු 
ලත් ම්/බැර  ම් 

හශලි හනොකිරීහම් නඩු 
එ තුල 

09 00 00 09 

අල්ව්  නඩු දූණ  නඩු 
අයුතු ලත් ම් ඉඳයීම 

පිළිබ නඩු 
එ තුල 

30 04 00 34 
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1.3. ත්රි ද්ග ල විහ ේෂ මහාධිකරණහේ පවරා ඇති නඩු සංඛ්යාව  -    03   

චූදිතයින් සංඛ්යාව                        -    05 
    

 
 
 
 
 
 

                              

චූදිතයින් (ත්රි ද්ග ල මහාධිකරණ )  
 
      විහේඥ වලදය 01 
 ජනාධිඳති  ාර්ය මණ්ඩ ප්රධානි   01 
 රාජය දැල වසව්ථාහේ වභාඳති   01 
 ඳාර්ලිහම්න්තු මන්ත්රි    01 
 ස ා වහතොව ආයතනහේ වභාඳති   01 

එ තුල 05 
 

 
 

          
02. 2019.01.01 දින සිට 2019.12.31  දින දක්වා සිදු කළ සාර්ථක අල්ලස් වැටලීම් සංඛ්යාව - 39 

 

2.1. වැටලීම්වල දී අත් අ අඩංගුවට  ත් අ සැකකරුවන් සංඛ්යාව -  45 

 

  සැකකරුවන්  
 

  
  

අල්ව්  නඩු දූණ  නඩු 
අයුතු ලත් ම් ඉඳයීම 

පිළිබ  නඩු 
එ තුල 

02 01 00 03 

 ඳරිඳාන ග්රාම නිධාරි                                                    01  ධාලන  ෂමනා රු-මා.ම.ප්ර.අ.  01 

 විදුශල්ඳති  04   ම්බි මාර්ග රු  01 

 හඳොලිව් ඳරීක්  01  විශ්රාමි  ඉඩම් නිධාරි  01 

 ආර්ථි  වසලර්ධන නිධාරි  01  ඉඩම් නිධාරි  01 

 සිවිල් ද්ගගයින්  05  ඳාවල් ුරර රු  01 

 ඒ    ෂමනා රු  02  වමෘගධි වසලර්ධන නිධාරි  03 

 තාක්ණ නිධාරි 01  ජසගම ටි ට් ඳරීක්   02 

 හඳොලිව් වැරයන් 02  සගම ලිපි රු  01 

  ාර්යා  ාර්ය වශය  02  සුරාබදු නියාම   01 

 විදුලි  ාර්මි  (ස.වි.ම.) 01  වශ ාර හඳොලිව් අධි ාරී   01 

 හඳොලිව් හ ොව්තාඳල් 07  ග්රාම නිධාරී  01 

  ෘෂි ර්ම ඳර්හේණ ශා නි්ඳාදන වශ ාර 02   

 වසලර්ධන නිධාරි  02   

                එ තුල 45 
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03. 2019.01.01 දින සිට 2019.12.31  දින දක්වා හකොමිෂන් සභාව හවත ලද  පැමිණිලි සංඛ්යාව  - 3,305 
 

3.1. වැඩිදුර විමර් න  කිරීම සඳහා තීරණ  කල පැමිණිලි සංඛ්යාව හා වැටලීම් සංඛ්යාව -  2,095 

අල්ව් ඳැමිණිලි දූණ ඳැමිණිලි 
අයුතු ලත් ම් 
ඉඳයීම පිළිබ 
ඳැමිණිලි 

ලැටලීම් 
 

එ තුල 

443 1,452 125 75 2,095 

 

 3.2. වැඩිදුර විමර් න  හනො කිරීමට තීරණ  කළ පැමිණිලි සංඛ්යාව  - 946 

විව්තරය ඳැමිණිලි වසඛ්යාල 

හ ොමින් වභා ඳනතට අනුකූ හනොලන බැවින් ලැඩිදුර  ටයුතු වශා 
හලනත් ආයතන හලත හයොුර  රන ද ඳැමිණිලි වසඛ්යාල   
 

388 

හ ොමින් වභා ඳනතට අදාෂ හනොවීම, ප්රමාණලත්  රුණු ඉදිරිඳත්  ර 
හනොතිබීම වශ අඳැශැදිලි බල හශේතුහලන් ලවා දමන ද හගොනු/ඳැමිණිලි 
වසඛ්යාල 
 

558 

එ තුල 946 

 

        3.3. වැඩිදුර විමර් න  කරන්හන් ද නැගද  න්න තීරණ  කිරීමට ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව  -  264 

 

 විව්තරය ඳැමිණිලි වසඛ්යාල 

හලනත් ආයතනලලින් ලාර්තා  ැවීමට  ටයුතු  ෂ ඳැමිණිලි වසඛ්යාල 264 

විමර්න ආරම්භ කිරීම පිළිබ  ව ා බැලීම වශා නීති ලාර්තා  ැවීමට 
නියම  රන ද ඳැමිණිලි වසඛ්යාල 

00 

එ තුල 
 

264 
 

 
  
04. 2019.01.01 දින සිට 2019.12.31  දින දක්වා හකොමිෂන් සභාහේ නිහ ෝ   

ලබාදී අවසන් කළ පැමිණිලි සංඛ්යාව   -  2,268 
 

විමර්නයට හඳර අලවන් 
 ෂ ඳැමිණිලි 

විමර්නයට ඳසු අලවන්  ෂ 
ඳැමිණිලි 

එ තුල 

946 1,322 2,268 
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 අල්ව් නඩු දූණ  නඩු 

ලත් ම්/බැර 
 ම් හශලි 
හනොකිරීහම්  

නඩු 

එ තුල 

ලරද රු 
 
02 

03 00 05 

නිලැරදි රු 06 02 05 13 

හලනත් 01 00 00 01 

 එ තුල  19 

 අල්ව්  නඩු 
අයුතු ලත් ම් 
ඉඳයීහම්  නඩු 

එ තුල 

ලරද රු 40 00 40 

නිලැරදි රු 32 00 32 

හලනත් 
 

03 
 

00 03 
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