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1 

ාභපපතිවරයපයේ ලංාටහන 
 

2020 මූලය වර්ෂ  සඳහා රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  

මගින් යසන්න ව ය න් ය තන 827 ේ පමණය වන සි ළු රජයේ ය තන, ප ාත් සභා හා ප ාත් 
පාලන ය තනවල සිදු කරන ලෙ මාර්ගගත ඇගයීම පෙනම් කර යගන සකස් කරන ලෙ වාර්තාව අෙ 
දින පාර්මේයම්න්ව වට ඉදිරිපත් කරමි.  

ඊට අමතරව 2015, 2016, 2017, 2018 හා 2019 මූලය වර්ෂ සඳහා යතොරව රු ක මනාකරණය 

පද්ධති  පෙනම් කර යගන සකස් කරන ලෙ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තා  
පාර්මේයම්න්ව යේ සභාගත කර ඇත.  

සෑම රාජය ය තන කටම අො ව මූලය හා කාර් සාධන අුකගතීරම් පිළිබඳ යතොරව රු ඒකාබද්ධ 

පරිගණයක පද්ධති කට ඇව ලත් කිරීයම් ක්රි ාවමේ , සි ළු ය තන යකටි කාල ේ ව ල පරීේෂා 
කිරීයම් හැකි ාව, එම යතොරව රු භාවිතය න් එේ එේ ය තනවල කාර් සාධන මට්ටම් සාසන්ෙන  
කිරීයම් හැකි ාව, හා නාස්ති  අවම කරමින් කඩොසි භාවිතය න් යතොරව යමම කාර්   ඉුව කර 
ගැනීයම් හැකි ාව යමම පද්ධති ට අො  අනනය හා සුවි ය ේෂි ලේෂණය යලස මම නිරීේෂණය  කරමි. 

එයමන්ම, යමම පද්ධති ට රාජය ය තන අතර පුල්ළුල් පිළිගැනීමේ හිමි ීර ඇති අතර වර්තමානයේදී 
ඉතා දුර බැහැර ප ාත්වල පිහිටා ඇති රායද්ය   සභා පවා යමම පද්ධති ට අුකූලලව කටුතව  කිරීම 
සාධනී  ලේෂණය කි.  

ජාතයන්තර ව ය න් ඉහ  පිළිගැනීමේ ලබා ඇති යමම වැඩසටහන යරම්භ කිරීයම් නවද් සාකල්ප   
හා මූමේකත්ව  සම්බන්ධය න් අටවන පාර්මේයම්න්ව යේ කාරක සභායේ සභාපතිත්ව  ඉසිලූ ගරු 
ලසන්ත අලගි වන්න මහතාට මායේ කෘතඥතාව  ප  කරමි.  

කාරක සභාව අත්පත් කර යගන ඇති සාර්ථකත්ව ට ඉමහත් ො  කත්ව ේ සප න කාරක සභායේ 
සාමාජික මන්ත්රීවරුන්ට මායේ විය ේෂ ස්ව ති  පිරිනමන අතර ඇගයීම් ක්රි ාවමේ  සාර්ථකව අවසන් 

කිරීම සඳහා ෙරන ලෙ ඳත්සාහ  සම්බන්ධය න් ජාතික විගණයන කාර් ාලයේ නිලධාරී මණ්ඩල ට, 
පාර්මේයම්න්ව යේ මහ යල්කම්ව මාට හා ඔහුයේ කාර්  මණ්ඩල ට ස්ව ති  ප  කිරීමට මම යම  
අවස්ථාවේ කර ගනිමි.                                                                      

                                                          බීර් ලංහෂීේ 
සභාපති 

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
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වපර්ාපව 
 

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ අධීේෂණය ට  ටත් වන රාජය ය තන 827ේ පමණය 

රමාණය ේ පවතින බැවින් එම ය තන සි ල්ලම වාර්ෂිකව පරීේෂා කිරීයම් රාය  ගික 

ගැටළුවේ ඉතිහාසයේ සිටම පැවව ණි. යමම දුර්වලතාව  මග හරවා ගනිමින් හා යණ්ු 

ක්රම වයවස්ථායේ 148 වන වයවස්ථාව රකාරව පාර්මේයම්න්ව ව යවත පැවරී ඇති රාජය 

මූලය පාලන  සහතික කිරීයම් අරද්ණය ඇතිව 2015 වර්ෂයේදී රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව විසින් මාර්ගගත ඇගයීයම් වැඩසටහන යරම්භ කරන ලදී. යමම වැඩසටහන මගින් 

හදුන්වා දී ඇති මූලය හා කාර්  සාධන ඉලේකවලට අුකගතීරම් සඳහා හා රාජය ය තන 

යප ඹීරයම් අරද්ණින් ුතේතව යහොඳම කාර් සාධන මට්ටමේ  ඟා කර ගන්නා ය තන 

යත රා ගැනීමෙ යමම වැඩසටහයන් තවත් අරද්ණයේ යේ. මූලය වින  පවත්වා ගැනීම 

සඳහා, මහජන ාට ලබා යෙන යසේවා වඩාත් කාර් ේෂම කිරීම සඳහා සෑම රාජය 

ය තන ේම අුකගත වි  ුතව  අව යතා වන යණ්ුක්රම වයවස්ථායේ රතිපාෙනවලට, 

ද්ෙල් යරගුලාසි වැනි අයනකුත් අො  වනතික රතිපාෙනවලට හා මහා භාණ්ඩාගාර  වැනි  

රාජය ය තන විසින් නිකුත් කරුක ලබන චක්රයල්ඛ්වලට රාජය ය තන විසින් අුකගත ීරම 

පිළිබඳව යමම පද්ධති  මගින් පරීේෂාවට ලේ යකයර්.  

රනනනපවලියේ ලංාායුතිය ලං 

ං) ලං ලං1 ලංවැනි ලංය ොටා- ලංමූකය ලංංුගගාීමේ 

i. කාර්  සාධන හා මූලය රකා න පිළිය ල කිරීම 

ii. මූලය පාලන  සඳහා ය තන විසින් ගුක ලබන පි වර 

iii. වත්කම් ක මනාකරණය  

iv. වාර්තා පවත්වා යගන  ාම සහ රාජය අා යේ ගිණුම්කරණය මට්ටම්වලට අුකූලලව 

කාලීන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම  

v. අභයන්තර විගණයන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීම හා අයනකුත් පාලන පි වර 

vi. විගණයන ට රතිචාර ෙැේීරම 

vii. මානව සම්පත් ක මනාකරණය  

viii. අො  බලධාරීන්ට කාර් සාධන  වාර්තා කිරීම 

ය) ලං ලං2 ලංවැනි ලංය ොටා- පර්යාපධන ලංංුගගා ලංීමේ 

i. යතොරව රු ෙැන ගැනීයම් පනයත් රතිපාෙන ක්රි ාත්මක කිරීම 

ii. සහශ්ර සාවර්ධන  සඳහා තිරසාර සාවර්ධන අරද්ණු  ඟා කර ගැනීම 

iii. පුල්රවැසි රඥප්ති  ක්රි ාත්මක කිරීම 
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iv. මනා මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැස්මේ ක්රි ාත්මක කිරීම 

v. නව විගණයන පනතට අුකව පැහැදිමේ විගණයන මත කට  ඟා ීරම 

vi. පාර්මේයම්න්ව වට වාර්තා කරන විගණයන අනාවරණය සම්බන්ධය න් මනා රතිචාර 

ෙැේීරම 

vii. එේ එේ ය තනවල හුගනා ගත් අරද්ණු හා කාර්  න්වලට අුකූලලව  

කාර් සාධන ඉලේක  ඟා කර ගැනීම 

viii. පිරිසිදු රාජය යසේව ේ සැපයීම සහතික කිරීම 

ක්රියපවලිය 

මාර්ගගතව අො  ය තන සඳහා ය ොද් කරුක ලබන එේ එේ ය තන වර්ග  සෙහා 

පිළිය ල ක  ර ්නාවමේ 8 ය තන විසින් සම්පූර්ණය කර අො  ය තනයේ රධාන ගණයන් 

දීයම් නිලධාරී යවත   වුක ලැයේ. රධාන ගණයන් දීයම් නිලධාරී විසින් ලබා දී ඇති 

යතොරව රු සතයාපන  කර ඒවා විගණයකාධිපතිවර ා යවත ය ොද් කරන අතර අො  

යතොරව රු විගණයකාධිපතිවර ා විසින් සතයාපනය න් පසු රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 

සභා යල්කම් කාර් ාල   යවත එවුක ලැයේ. රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර් ාා   

යමම යතොරව රු වි ්යල්ෂණය  කර වාර්තාව පිළිය ල කරුක ලැයේ. යමම සම්පූර්ණය 

ක්රි ාවමේ ම සිදු වන්යන් මාර්ගගත යකාර ට .  

2015 ද්ෙල් වර්ෂයේ සිට 2020 ද්ෙල් වර්ෂ  ෙේවා පරීේෂා කරන ලෙ සි ළු රජයේ 

ය තනවල සමස්ථ මූලය හා කාර් සාධන අුකගතීරයම් සාමානය   

2015 ද්ෙල් වර්ෂ - 64% 

2016 ද්ෙල් වර්ෂ  -71% 

2017 ද්ෙල් වර්ෂ - 80% 

2018 ද්ෙල් වර්ෂ - 78% 

2019 ද්ෙල් වර්ෂ - 82% 

2020 ද්ෙල් වර්ෂ - 80% 

2015 ද්ෙල් වර්ෂ  පෙනම් වර්ෂ  යලස ගත් විට සි ළු ය තන 2020 ද්ෙල් වර්ෂයේ 

අත්පත් කර ගත් රගතියේ රති ත  25% 
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 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඇගයීමට ලේ කරන ලෙ ය තන කාණ්ඩ යවන් යවන්ව සලකා බැලීයම්දී 2015 වසරට 

සායප්ේෂව 2020 වර්ෂයේදී  රගති  පහත සඳහන් පරිදි යේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යයාන ලංරයදදය 2015 

ාපජපනය 

(%) 

2020 

ාපජපනය ලං

(%) 

කබප ලං ඇති ලං

රගතිය ලං

රතිනාය ලං

(%) 

රජයේ අමාතයාා   72.30 80.82 11.78 

රජයේ යෙපාර්තයම්න්ව  74.19 80.38 8.34 

රජයේ විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක 72.28 90.50 25.21 

දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල 72.40 81.92 13.15 

ප ාත් සභා අරද්ෙල් 75.44 87.78 16.36 

ප ාත් සභා අමාතයාා , යෙපාර්තයම්න්ව ,  
විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක 

74.22 88.53 19.28 

ප ාත් සභා වයාවස්ථාපිත ය තන 50.15 78.12 55.77 

මහනගර සභා 61.85 66.65 7.76 

නගර සභා 65.59 75.80 15.57 

රායද්ය   සභා 61.20 71.22 16.37 
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යමම රගති   ම්  ම් ය තන න්යේ 55.77.% සිට තවත් ය තන න්යේ 7.76% ෙේවා 
වන සාධනී  රගති කි. 

2015 වසයර්දී 50%ට වඩා අුයවන් ලකුණු ලබාගත් ය තන 104ේ වූ අතර, එ  2020 වසර වන 
විට ය තන 15 ෙේවා අුීරමෙ 2015 වසයර්දී 90%ට වැඩිය න් ලකුණු ලබාගත් ය තන සාඛ්යාව 

60 සිට 2020 වසර වන විට 205 ෙේවා වර්ධන  ීර තිබීම ෙ යමම ඇගයීම් වැඩසටහයන් 

ලලොයීතාව  මැනවින් පිළිිලඹු කරි . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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රජායේ ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පර  ලංාභපව ලංවිසි්ත ලං 

2020 ලංවර්ෂය ලංතුළ ලංවිජර්නනයට ලංකක් ලං රන ලංකද ලංයයාන ලංාාඛ්යප ලං ාටහන 

  යයාන ලංාාඛ්යපව ලං 

01 

 

රජයේ විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක (අ වැ  රතිපාෙන රු. 

ිලමේ න 1ට වැඩි)                                       

05 

               

02 රජයේ විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක (අ වැ  රතිපාෙන රු. 

ිලමේ න 1ට අු) 

15 

03 රජයේ අමාතයාා      28* 

04 රජයේ යෙපාර්තයම්න්ව   96 

05 දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල  25 

06 ප ාත් සභා අරද්ෙල්  09 

07 ප ාත් සභා අමාතයාා , යෙපාර්තයම්න්ව  හා විය ේෂිත 

වි ෙම් ඒකක 

             266 

08 ප ාත් සභා රඥප්ති  ටයත් පිහිුවවන ලෙ ය තන  42 

09 මහනගර සභා 24 

10 නගර සභා 41 

11 රායද්ය   සභා              276 

              827 

 

* 2020 ලංමූකය ලංවර්ෂය ලංාඳහප ලංූ  ලංඇගයීේවලි්ත ලංරපජාය ලංංජපායපාන ලංබැහැර ලං රුග ලංකබ්තය්ත ලංංදපළ ලං

 පක ලංසීජපව ලංපුරපවට ලංයජජ ලංංජපායපාන ලංාේ්ණර්ණයය්ත ලංක්රියපත්ජ  ලංයනොූ  ලංබැවිනි  
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යපොදු ලංනිරීක්ෂණ 

ාක්යාේරු ලංරතිලක ලංජා ලංපදනේව ලං2015,2016,2017,2018 ලංහප ලං2019 ලංවර්ෂවකට ලංාපයේක්ෂව ලං

2020 ලංවර්ෂයේ ලංරගතිය ලංදක්වන ලංවුව  ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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2019 ලංමූකය ලංවර්ෂයට ලංාපයේක්ෂව ලංඑක් ලංඑක් ලංවර්ගයේ ලංයයාන ලංංුගව ලං2020 ලංවර්ෂයේ ලං

රගතිය ලංයප්තවන ලංවුව 

යයාන ලංරයදදය 

 පර්යාපධන ලං

ාපජපනය 

(මූකය ලං

ංුගගාීමජ) 

(%) (2019) 

 පර්යාපධන ලං

ාපජපනය 

(මූකය ලං

ංුගගාීමජ) 

(%) (2020) 

ාපජපනයයේ ලං

ංපගජනය 

(%) 

2019 ලංවර්ෂය ලංහප ලං

ාාා්තදනපත්ජ ව ලං

රගතියේ ලංරතිනාය 

(%)  

විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක 
(ිලමේ න 1ට වැඩි) 

94.6 90.60 -4.00 -4.23 

විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක 
(ිලමේ න 1ට අු) 

90.5 90.40 -0.10 -0.11 

රජයේ අමාතයාා  80.81 80.82 0.01 0.01 

රජයේ යෙපාර්තයම්න්ව   81.97 80.38 -1.59 -1.94 

දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල 78.64 81.92 3.28 4.17 

ප ාත් සභා අරද්ෙල් 86.56 87.78 1.22 1.41 

ප ාත් අමාතයාා / 
යෙපාර්තයම්න්ව /විය ේෂිත 
වි ෙම් ඒකක 

89.97 88.53 -1.44 -1.60 

ප ාත් සභා රඥප්ති 
 ටයත් පිහිුවවන ලෙ 
අධිකාරි 

79.47 78.12 -1.35 -1.70 

මහනගර සභා  64.83 66.65 1.82 2.80 

නගර සභා 76.51 75.80 -0.71 -0.92 

රායද්ින  සභා  71.91 71.22 -0.69 -0.97 
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මූකය ලංංුගගාීමේි  ලංාපජපනයය ලංදක්වන ලංරගති ලංරානාපර ලං 

 

2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 8.52% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 

2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 6.13% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 
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ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 18.22% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 

 

2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 9.52% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 
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2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 12.34% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 

 

2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 14.31% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 
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පළපත් ලංාභප ලංංජපායපාන/ යදපපර්ායේ්තතු/ වියනේෂිා ලංවියදේ ඒ   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 27.97% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 

 

 

2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 4.8% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 
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2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 10.21% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 

 

2015 වසර හා සැසඳීයම්දී 2020 වසයර් 10.02% රගති ේ යපන්ුකම් කරි . 
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ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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2020 ලංවර්ෂය ලංතුළ ලං2015, 2016,2017, ලං2018 හප ලං2019 ලංවර්ෂ ලංාජග ලංා්තා්තදනපත්ජ  ලං

ඇගයීේ ලංජා ලංපදනේ ලං ර ලංගත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයයාන ලංවිසි්ත ලංාපක්ෂපත් ලං ර ලංගුග ලං

කැබූ ාජානා ලං පර්යාපධන ලංජට්ටජ ලංඑක් ලංඑක් ලංදිාන්රික් ය ලංංුගව ලංදක්වන ලංවුව  

දිාන්රික් ය 
ාපජපනය 

2015 

ාපජපනය 

2016 

ාපජපනය 

2017 

ාපජපනය 

2018 

ාපජපනය 

2019 

ාපජපනය 

2020 

කුරුණයෑගල 63 75.74 79.79 85 81.14 81.36 

යකො ඹ 55.59 72.31 79.12 74.19 76.23 79.88 

බදුල්ල 63.44 74.28 74.08 74.28 80.58 78.28 

ුකවරඑළි  64.81 65.56 69.56 70.2 79.75 78.25 

මහුකවර 65.48 72 74.41 74.18 75.41 78.02 

මන්නාරම 61.3 74 80 78.5 79.7 77.4 

කළුතර 66.41 75.03 73.06 75.41 82.38 77.09 

 ාපන  65.53 74.91 74.97 76.15 73.91 76.59 

පුල්ත්තලම 55.63 72.21 74.54 79.58 81.54 76.54 

ද්ලතිේ 52.75 64.87 71.63 66.13 65.75 73.5 

ගම්පහ 71.68 73.97 79.66 80.55 80.79 72.92 

කිමේයනොච්චි 53.5 59.34 66.83 64 65.33 71.67 

අම්පාර 64.55 68.35 69.03 64 69.53 71.5 

මඩකලපුල්ව 73.04 78.58 80.75 73.96 60.83 71.5 

කෑගල්ල 67.46 70.08 70.88 71.67 73 70.33 

හම්බන්යතොට 62.34 70.58 77.04 71.83 70.79 69.96 

යපොය ොන්නරුව 51.07 56 56.36 61.75 69.38 67.31 

රත්නපුල්ර 56.35 64.91 71 68.12 67.09 66.35 

මාතයල් 57.46 64.23 70.96 69.23 63.15 65.46 

අුකරාධපුල්ර 55.92 65.37 67.08 51.26 60.16 64.16 

මාතර 62.34 66.62 68.94 59.97 65.44 63.91 

ගාල්ල 58.89 61.1 66.38 61.98 65.85 63.08 

යමොනරාගල 66.2 70.3 69.55 61.95 67.1 61.5 

්රිකුණයාමල  48.77 56.08 54.85 55.35 59.73 61.04 

වේනි ා 60.1 58.2 67.9 72.1 73.4 54.9 
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2020 ලංමුදල් ලංවර්ෂය ලංතුළ ලං2019 ලංවර්ෂය ලංාජඟ ලංා්තා්තදනපත්ජ  ලංඇගයීේ ලංජා ලංපදනේව ලංපළපත් ලං

ාභප ලංංජපායපාන, ලංයදපපර්ායේ්තතු, ලංවියනේෂිා ලංවියදේ ලංඒ   ලංහප ලංපළපත් ලංාභප ලංරඥපේති ලංයටයත් ලං

පිි ටුවුග ලංකැබූ ලංයයාන ලංවිසි්ත ලංාපක්ෂපත් ලං ර ලංගුග ලංකැබූ ාජානා ලං පර්යාපධන ලංජට්ටජ ලංඑක් ලංඑක් ලං

පළපා ලංංුගව ලංදක්වන ලංවුව 

ංා ය. පළපා 

ාපජපනයය ලං(%) ලං

(2019) 

ාපජපනයය ලං(%) ලං

(2020) 

1 ඳව ර 96.06 96.91 

2 මධයම 89.91 89.53 

3 නැයගනහිර 89.62 88.61 

4 ව ඹ 91.77 86.03 

5 ඳව රු මැෙ 86.06 85.94 

6 ෙකුණු 84.27 85.80 

7 සබරගද්ව 89.87 84.55 

8 ඌව 86.53 83.67 

9 බස්නාහිර 82.11 82.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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2020 ලංමුදල් ලංවර්ෂය ලංතුළ ලංඉහළජ ලංමූකය ලංංුගකූකාප ලං පර්යාපධනය ලං(ඇගයීයේ ලං1 ලං

වන ලංය ොටා) ලංාපක්ෂපත් ලං ර ලංගත් ලංයයාන ලං 
 

2020 ද්ෙල් වර්ෂ  මත පෙනම්ව මූලය යරගුලාසි අුකගමන  කිරීම පිළිබඳව ඉහ  අුකූලලතාව ේ 

ෙේවන ලෙ එේ එේ වර්ග  ව   ඉහ ම කාර් සාධන  ෙේවා ඇති ය තන පහත වගුයේ ෙේවා 

ඇත.  (ඉහ  කාර් සාධන ේ යපන්වන ය තන සාඛ්යාව 100කට සීමා කරමින් එේ එේ ය තන 

වර්ග ට සමාන නිය  ජන ේ ලැයබන පරිදි යමම ය තන සාඛ්යාව රණරණය  කර ඇත.) 

  යයාන කකුණු 

වියනේෂ ලංවියදේ ලංඒ   ලං( ලංI  පණ්ඩය) 

1 අග්රාමාතය කාර් ාල  100 

වියනේෂ ලංවියදේ ලංඒ   ලං( ලංII  පණ්ඩය) 

2 ද්ෙල් යකොමිෂන් සභාව 100 

3 රාජය යසේවා යකොමිෂන් සභාව 100 

රජායේ ලංංජපායපාන 

4 ද්ෙල් අමාතයාා   96 

5 කම්කරු අමාතයාා   95 

6 වැවිමේ කර්මාන්ත අමාතයාා   95 

රජායේ ලංයදපපර්ායේ්තතු 

7 යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් කාර් ාල  100 

8 සාවර්ධන මූලය යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

9 නීති කටුතව  යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

10 ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

11 ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

12 රාජය ද්ෙල් යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

13 භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

14 මූලය රතිපත්ති යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

15 ජාතික ක්රමසම්පාෙන යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

16 රාජය වයාපාර යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

17 රාජය ගිණුම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

18 යතොරව රු තාේෂණය ක මනාකරණය යෙපාර්තයම්න්ව ව 96 

දිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපක 

19 පුල්ත්තලම දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල   100 

20 මඩකලපුල්ව දිස් ්රිේ යල්කම් කාර් ාල  97 

21 මහුකවර දිස් ්රිේ යල්කම් කාර් ාල  96 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

20 

22 කුරුණයෑගල දිස් ්රිේ යල්කම් කාර් ාල  96 

පළපත් ලංාභප ලංංරමුදල් 

23 ඳව රු මැෙ ප ාත් සභාව 95 

24 ව ඹ ප ාත් සභාව 95 

පළපත් ලංාභප ලංවියනේෂිා ලංවියදේ  ලංඒ  , ංජපායපාන, යදපපර්ායේ්තතු 

25 මධයම ප ාත් සාස්කෘතික කටුතව  යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

26 
මධයම ප ාත් වාරිමාර්ග යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

27 මධයම ප ාත් ප ාත් පාලන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

28 
මධයම ප ාත් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂප්ාෙන හා යසෞඛ්ය, 
යගොවිජන සාවර්ධන, මිරිදි  මත්සය හා පරිසර කටුතව  අමාතයාා   

100 

29 මධයම ප ාත් රධාන යල්කම් කාර් ාල  100 

30 
මධයම ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (මූලය 
ක මනාකරණය) 

100 

31 නැයගනහිර ප ාත් සමාජ යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

32 ඳව රු මැෙ ප ාත් භාණ්ඩාගාර යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

33 ඳව රු මැෙ ප ාත් අභයන්තර විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

34 ඳව රු මැෙ ප ාත් යො ම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

35 ව ඹ ප ාත් ඉඩම් යකොමසාරිස් යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

36 

ව ඹ ප ාත් රතිපත්ති සම්පාෙන හා සැලසුම් ක්රි ාත්මක කිරීයම් 
යෙපාර්තයම්න්ව ව 

100 

37 
ව ඹ ප ාත් රාජය යසේවා යකොමිෂන් සභාව 100 

38 ඳව රු ප ාත් රධාන අමාතයාා   - ප ාත් පාලන 100 

39 ඳව රු ප ාත් යගොඩනැගිමේ යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

40 ඳව රු ප ාත් ඉඩම් පරිපාලන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

41 ඳව රු ප ාත් යම ටර් රථ රවාහන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

42 ඳව රු ප ාත් සමාජයසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

43 ඳව රු ප ාත් ක්රීඩා යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

44 ඳව රු ප ාත් යසෞඛ්ය හා යද්ය   වවෙය අමාතයාා   100 

45 ඳව රු ප ාත් කාන්තා කටුතව  අමාතයාා   100 

46 ඳව රු ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (මූලය) 100 

47 ඳව රු ප ාත් සමූපකාර යසේවක යකොමිෂන් සභාව 100 

48 ඳව රු ප ාත් රාජය යසේවා යකොමිෂන් සභාව 100 

49 සබරගද්ව ප ාත් අභයන්තර විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

50 සබරගද්ව ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (සැලසුම්) 100 

51 ඌව ප ාත් ප ාත් පාලන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

52 බස්නාහිර ප ාත් නිවාස යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

53 ව ඹ ප ාත් කෘෂිකර්ම,වාරිමාර්ග,ධීවර, සත්ව නිෂප්ාෙන හා යසෞඛ්ය 99 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

21 

සහ යගොවිජන සාවර්ධන අමාතයාා   

54 ඳව රු ප ාත් කර්මාන්ත යෙපාර්තයම්න්ව ව 99 

55 
සබරගද්ව ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (මූලය 
ක මනාකරණය) 

99 

56 බස්නාහිර ප ාත් සමූපකාර සාවර්ධන යෙපාර්තයම්න්ව ව 99 

57 

බස්නාහිර ප ාත් ධීවර, මාර්ග, රවාහන, සමූපකාර සාවර්ධන සහ 
කර්මාන්ත, නිවාස සහ ඉඳිකිරීම්, වව   ටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත 
සහ ග්රාමීය   සාවර්ධන අමාතයාා   

99 

පළපත් ලංාභප ලංවයවානාපපිා ලංංධි පරි 

58 ෙකුණු ප ාත් සමූපකාර යසේවක යකොමිෂන් සභාව 97 

59 ව ඹ ප ාත් රායද්ය   සම්පත් සාවර්ධන අධිකාරි  93 

60 නැයගනහිර ප ාත් සමූපකාර යසේවක යකොමිෂන් සභාව 92 

61 ෙකුණු ප ාත් රුහුණු සාචාරක කාර් ාා    92 

 62 ව ඹ ප ාත් මානව සම්පත් සාවර්ධන අධිකාරි  91 

 63 සබරගද්ව ප ාත් පූර්ව  මා අධයාපන සාවර්ධන අධිකාරි  91 

 64 ෙකුණු ප ාත් මාර්ගස්ථ මගී රවාහන අධිකාරි  91 

ජහනගර ලංාභප 

65 බණ්ඩාරයවල මහනගර සභාව 85 

66 අේකයරි පත්ව  මහනගර සභාව 84 

67 හම්බන්යතොට මහනගර සභාව 83 

නගර ලංාභප 

68 කැස්බෑව නගර සභාව 95 

69 කුමේ ාපිටි  නගර සභාව 94 

70 යප්දුරුව ුව නගර සභාව 92 

71 හපුල්තයල් නගර සභාව 89 

72 කුගන්නාව නගර සභාව 88 

රපයද්ශීය ලංාභප 

73 යකොයබි ගයන් රායද්ය   සභාව 96 

74 නාරම්මල රායද්ය   සභාව 96 

75 සීතාවක රායද්ය   සභාව 96 

76 යෙොඩායගොඩ රායද්ය   සභාව 94 

77 ගඟ ඉහ  යක රයල් රායද්ය   සභාව 94 

78 යකොටගල රායද්ය   සභාව 92 

79 පස්සර රායද්ය   සභාව 91.5 

80 යණයමුව රායද්ය   සභාව 91 

81 යකොටිකාවත්ත ද්ල්යල්රි ාව රායද්ය   සභාව 91 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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82 පාමේන්ෙුකවර රායද්ය   සභාව 91 

83 අලේව රායද්ය   සභාව 90 

84 ිලාගිරි  රායද්ය   සභාව 90 

85 බුලත්සිාහල රායද්ය   සභාව 90 

86 යකොත්මයල් රායද්ය   සභාව 90 
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30 මධයම ප ාත් යො ම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

31 නැයගනහිර ප ාත්, ප ාත් පාලන යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

32 නැයගනහිර ප ාත් පරිවාස හා  මාරේෂක යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

33 ඳව රු මැෙ ප ාත් ක මනාකරණය සාවර්ධන පුල්හුණු ඒකක  98 

34 ව ඹ ප ාත් අභයන්තර විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

35 ඳව රු ප ාත් පරිවාස හා  මා රේෂක යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 
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104 ව ඹ ප ාත් රධාන යල්කම් කාර් ාල  93 

105 

ෙකුණු ප ාත් කෘෂිකර්ම, යගොවිජන සාවර්ධන, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාෙන හා 
ජලාපවාහන, යහාර සැපුතම් හා යබොහැරීම්, යව ඳ හා සමූපකාර 
සාවර්ධන අමාතයාා   

93 

106 
බස්නාහිර ප ාත් කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂප්ාෙන හා යසෞඛ්ය 
හා යගොවිජන සාවර්ධන අමාතයාා   

93 

107 නැයගනහිර ප ාත් රධාන අමාතයාා   92 

108 නැයගනහිර ප ාත් සමූපකාර සාවර්ධන යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

109 නැයගනහිර ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (පිරිස් හා පුල්හුණු) 92 

110 ඳව රු මැෙ ප ාත් සාස්කෘතික යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

111 ඳව රු මැෙ ප ාත් රාජය යසේවා යකොමිෂන් සභාව 92 

112 ඳව රු මැෙ ප ාත් ක්රීඩා කටුතව  යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

113 ව ඹ ප ාත්, ප ාත් පාලන යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

114 ව ඹ ප ාත් ග්රාමීය   සාවර්ධන යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

115 සබරගද්ව ප ාත් සත්ව නිෂප්ාෙන හා යසෞඛ්ය යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

116 ෙකුණු ප ාත් රධාන යල්කම් කාර් ාල  92 

117 ඌව ප ාත් වාරිමාර්ග යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

118 බස්නාහිර ප ාත් රධාන යල්කම් කාර් ාල  92 

119 නැයගනහිර ප ාත් යණ්ුකාර යල්කම් කාර් ාල  91 

120 
නැයගනහිර ප ාත් යසෞඛ් , යද්ය   වවෙය, සමාජ යසේවා, පරිවාස හා 
 මාරේෂක හා ග්රාමීය   යර්කක අමාතයාා   

91 

121 ඳව රු මැෙ ප ාත් සභා යල්කම් කාර් ාල  91 

122 ඳව රු මැෙ ප ාත් ඉඩම් යකොමසාරිස් යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 

123 ව ඹ ප ාත් රධාන අමාතයාා   හා අධයාපන අමාතයාා   91 

124 ව ඹ ප ාත් ඉාජියන්රු යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

27 

125 ඳව රු ප ාත් යණ්ුකාර යල්කම් කාර් ාල  91 

126 ෙකුණු ප ාත් සභා යල්කම් කාර් ාල  91 

127 
ඌව ප ාත් යසෞඛ්ය, යද්ය   වවෙය, පරිවාස හා  මාරේෂක හා කාන්තා 
කටුතව  අමාතයාා   

91 

128 බස්නාහිර ප ාත් වාරිමාර්ග යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 
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ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 රනනනපවලියේ ලංII ලංවන ලංය ොටා ලං- ලං පර්යාපධන ලංඉකක්  ලංාඳහප ලං

ංුගකූකාප 
 

  යයාන කකුණු 

වියනේෂ ලංවියදේ ලංඒ   ලං( ලංI  පණ්ඩය) 

1 අග්රාමාතය කාර් ාල  100 

2 ජනාධිපති යල්කම් කාර් ාල  93 

වියනේෂ ලංවියදේ ලංඒ   ලං( ලංII  පණ්ඩය) 

3 ද්ෙල් යකොමිෂන් සභාව 96 

රජායේ ලංංජපායපාන 

4 ද්ෙල් අමාතයාා   97 

රජායේ ලංයදපපර්ායේ්තතු 

5 සාවර්ධන ද්ලය යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

6 හින්දු යගමික හා සාස්කෘතික කටුතව  යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

7 ජාතික අ වැ  යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

8 රාජය ද්ෙල් යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

9 රාජය ගිණුම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

10 යව ඳ හා යය  ජන රතිපත්ති යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

11 භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

12 යකොම්ප්යරොලර් යජනරල් කාර් ාල  97 

13 වියද්  සම්පත් යෙපාර්තයම්න්ව ව 95 

14 යගමන හා විගමන යෙපාර්තයම්න්ව ව 95 

15 ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 94 

16 යවර  සාරේෂණය හා යවර  සම්පත් ක මනාකරණය යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

17 යතොරව රු තාේෂණය ක මනාකරණය යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

18 ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

19 ජාතික ක්රමසම්පාෙන යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

20 ක්රිස්ති ානි යගමික කටුතව  යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 

දිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපක 

21 කුරුණයෑගල දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල   100 

22 ගම්පහ දිස් ්රිේ යල්කම් කාර් ාල  95 

23 ද්ලතිේ දිස් ්රිේ යල්කම් කාර් ාල  94 

පළපත් ලංාභප ලංවියනේෂ වැය ලංකිරීයේ ලංඒ  , ංජපායපාන, යදපපර්ායේ්තතු 

24 
මධයම ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (මූලය 
ක මනාකරණය) 100 
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30 

25 ඳව රු මැෙ ප ාත් සාස්කෘතික යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

26 ව ඹ ප ාත් අභයන්තර විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

27 ඳව රු ප ාත් රධාන අමාතයාා   - ප ාත් පාලන 100 

28 ඳව රු ප ාත් යම ටර් රථ රවාහන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

29 ඳව රු ප ාත් යසෞඛ්ය හා යද්ය   වවෙය අමාතයාා   100 

30 ඳව රු ප ාත් කාන්තා කටුතව  අමාතයාා   100 

31 ඳව රු ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (ඉාජියන්රු) 100 

32 ඳව රු ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (මූලය) 100 

33 ඳව රු ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (සැලසුම්) 100 

34 
සබරගද්ව ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (මූලය 
ක මනාකරණය) 100 

35 සබරගද්ව ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (සැලසුම්) 100 

36 සබරගද්ව ප ාත් රාජය යසේවා යකොම්ෂන් සභාව 100 

37 ෙකුණු ප ාත් අභයන්තර විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 100 

38 අකුණු ප ාත් සැලසුම් යල්කම් කාර් ාල  100 

39 

ෙකුණු ප ාත් ධීවර, සත්ව නිෂප්ාෙන හා සාවර්ධන, පරිසර, ග්රාමීය   
කර්මාන්ත, විදුමේබල හා ග්රාමීය   හා වව   ටිතල පහසුකම් 99 

40 ඳව රු මැෙ ප ාත් ක මනාකරණය සාවර්ධන පුල්හුණු ඒකක  98 

41 ව ඹ ප ාත් යො ම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 98 

42 ඳව රු ප ාත් රධාන යල්කම් කාර් ාල  98 

43 
මධයම ප ාත් ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (සැලසුම් හා 
රගති පාලන) 97 

44 බස්නාහිර ප ාත් කෘෂිකර්ම යෙපාර්තයම්න්ව ව 97 

45 මධයම ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (පිරිස් පුල්හුණු) 96 

46 ව ඹ ප ාත් කෘෂිකර්ම යෙපාර්තයම්න්ව ව 96 

47 ෙකුණු ප ාත් ප ාත් පාලන යෙපාර්තයම්න්ව ව 96 

48 මධයම ප ාත් විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 95 

49 
මධයම ප ාත් මාර්ග සාවර්ධන, රවාහන, විදුමේබල හා බල ේති, නිවාස 
හා ඉඳිකිරීම් අමාතයාා   95 

50 ඳව රු මැෙ ප ාත් කර්මාන්ත සාවර්ධන යෙපාර්තයම්න්ව ව 95 

51 ව ඹ ප ාත් යණ්ුකාර කාර් ාල  95 

52 
ව ඹ ප ාත් යසෞඛ්ය, යද්ය   වවෙය, පරිවාස හා  මාරේෂක හා 
කාන්තා කටුතව  අමාතයාා   95 

53 
ව ඹ ප ාත් රතිපත්ති සම්පාෙන හා සැලසුම් ක්රි ාත්මක කිරීයම් 
යෙපාර්තයම්න්ව ව 95 

54 ව ඹ ප ාත් රාජය යසේවා යකොමිෂන් සභාව 95 

55 ඳව රු ප ාත් කර්මාන්ත යෙපාර්තයම්න්ව ව 95 

56 සබරගද්ව ප ාත් සභා යල්කම් කාර් ාල  95 

57 ෙකුණු ප ාත් කර්මාන්ත සාවර්ධන යෙපාර්තයම්න්ව ව 95 

58 ෙකුණු ප ාත් ඉඩම් යකොමසාරිස් යෙපාර්තයම්න්ව ව 95 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

31 

59 

ෙකුණු ප ාත් කෘෂිකර්ම, යගොවිජන සාවර්ධන, වාරිමාර්ග, ජලසම්පාෙන 
හා ජලාපවාහන, යහාර සැපුතම් හා යබොහැරීම්, යව ඳ හා සමූපකාර 
සාවර්ධන අමාතයාා   95 

60 
ඌව ප ාත් මාර්ග සාවර්ධන, නිවාස, ජල සම්පාෙන, වව   ටිතල 
පහසුකම්, සමූපකාර හා යෙම  මාධය අධයාපන අමාතයාා   95 

61 ඌව ප ාත් මාර්ග යෙපාර්තයම්න්ව ව 95 

62 බස්නාහිර ප ාත් රධාන යල්කම් කාර් ාල  95 

63 

බස්නාහිර ප ාත් ප ාත් පාලන,යර්කක රවර්ධන, විදුමේබල හා 
බල ේති, පරිසර කටුතව , ජලසම්පාෙන හා ජලාපවාහන සහ සාචාරක 
අමාතයාා   95 

64 නැයගනහිර ප ාත් යම ටර් රථ රවාහන යෙපාර්තයම්න්ව ව 94 

65 සබරගද්ව ප ාත් කෘෂිකර්ම යෙපාර්තයම්න්ව ව 94 

66 සබරගද්ව ප ාත් යණ්ුකාර කාර් ාල  94 

67 සබරගද්ව ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (පිරිස් හා පුල්හුණු) 94 

68 ෙකුණු ප ාත් රධාන අමාතයාා   94 

69 ෙකුණු ප ාත් සමූපකාර සාවර්ධන යෙපාර්තයම්න්ව ව 94 

70 මධයම ප ාත් සාස්කෘතික කටුතව  යෙපාර්තයම්න්ව ව 93 

71 මධයම ප ාත් රාජය යසේවා යකොමිෂන් සභාව 93 

72 මධයම ප ාත් යො ම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 93 

73 නැයගනහිර ප ාත් යද්ය   වවෙය යෙපාර්තයම්න්ව ව 93 

74 නැයගනහිර ප ාත් සමාජයසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 93 

75 ඳව රු මැෙ ප ාත් ග්රාමීය   සාවර්ධන යෙපාර්තයම්න්ව ව 93 

76 ඳව රු මැෙ ප ාත් සමාජයසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 93 

77 ඳව රු ප ාත් වාරිමාර්ග යෙපාර්තයම්න්ව ව 93 

78 ඳව රු ප ාත් සමාජයසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 93 

79 ඳව රු ප ාත් සමූපකාර යසේවක යකොමිෂන් සභාව 93 

80 
සබරගද්ව ප ාත් ඉඩම්, පලාත් වාරිමාර්ග, කෘෂිකර්ම, සත්ව නිෂ්පාෙන, 
සත්ව යසෞඛ්ය හා ධිවර අමාතයාා   93 

81 මධයම ප ාත් ප ාත් පාලන යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

82 ඳව රු මැෙ ප ාත් සැලසුම් හා යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

83 ඳව රු මැෙ ප ාත් යො ම් යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

84 

ව ඹ ප ාත් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂප්ාෙන සහ යසෞඛ්ය 
සහ යගොවිජන සාවර්ධන අමාතයාා   92 

85 ඳව රු ප ාත් නිය  ජය රධාන යල්කම් කාර් ාල  (පිරිස් හා පුල්හුණු) 92 

86 ඳව රු ප ාත් රාජය යසේවා යකොමිෂන් සභාව 92 

87 ෙකුණු ප ාත් රධාන යල්කම් කාර් ාල  92 

88 ඌව ප ාත් සමූපකාර යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 
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89 බස්නාහිර ප ාත් වාරිමාර්ග යෙපාර්තයම්න්ව ව 92 

90 

බස්නාහිර ප ාත් කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂප්ාෙන සහ 
යසෞඛ්ය සහ යගොවිජන අමාතයාා   92 

91 මධයම ප ාත් ඉාජියන්රු යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 

92 ඳව රු මැෙ ප ාත් ඉඩම් යකොමසාරිස් යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 

93 ඳව රු මැෙ ප ාත් කෘෂිකර්ම අමාතයාා   91 

94 ව ඹ ප ාත් යුතර්යේෙ යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 

95 ව ඹ ප ාත් පරිවාස හා  මාරේෂක යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 

96 ඳව රු ප ාත් සමූපකාර සාවර්ධන යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 

97 ඳව රු ප ාත් ප ාත් පාලන යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 

98 සබරගද්ව ප ාත් සමූපකාර යසේවක යකොමිෂන් සභාව 91 

99 ඌව ප ාත් සමාජ යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව 91 

100 බස්නාහිර ප ාත් යණ්ුකාර යල්කම් කාර් ාල  91 

101 

බස්නාහිර ප ාත් ප ාත් ධීවර, මාර්ග, රවාහන, සද්පකාර සාවර්ධන හා 

යවය ඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වව   ටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත සහ ග්රාම 
සාවර්ධන අමාතයාා   91 

පළපත් ලංාභප ලංවයවානාපපිා ලංංධි පරි 

102 ෙකුණු ප ාත් මාර්ගස්ථ මගී රවාහන අධිකාරි  100 

103 ෙකුණු ප ාත් සමූපකාර යසේවක යකොමිෂන් සභාව 99 

104 ව ඹ ප ාත් මානව සම්පත් සාවර්ධන අධිකාරි  96 

105 මධයම ප ාත් මාර්ග සාවර්ධන අධිකාරි  92 

106 බස්නාහිර ප ාත් යර්කක රවර්ධන කාර් ාා   92 

ජහනගර ලංාභප 

107 කුයවල මහ නගර සභාව 100 

108 හම්බන්යතොට මහ නගර සභාව 96 

109 අේකයරි පත්ව  මහ නගර සභාව 95 

110 බණ්ඩාරයවල මහ නගර සභාව 92 

නගර ලංාභප 

111 යේරුවල නගර සභාව 100 

112 කැස්බෑව නගර සභාව 100 

113 මිුකවන්යගොඩ නගර සභාව 100 

114 වත්තල මායබ ල නගර සභාව 100 

115 බලන්යගොඩ නගර සභාව 97 

116 හලාවත නගර සභාව 95 

117 මහරගම නගර සභාව 94 

118 පානදුර නගර සභාව 91 

රපයද්ශීය ලංාභප 

119 ගම්පහ රායද්ය   සභාව 100 

120 හපුල්තයල් රායද්ය   සභාව 100 
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121 යකොටිකාවත්ත-ද්ල්යල්රි ාව රායද්ය   සභාව 100 

122 මිුකවන්යගොඩ රායද්ය   සභාව 100 

123 බණ්ඩාරගම රායද්ය   සභාව 97 

124 මිල්ලනි  රායද්ය   සභාව 97 

125 යමොනරාගල රායද්ය   සභාව 97 

126 පන්නල රායද්ය   සභාව 97 

127 පාතදුම්බර රායද්ය   සභාව 97 

128 සීතාවක රායද්ය   සභාව 97 

129 ජාඇල රායද්ය   සභාව 95 

 130 කැ ණි  රායද්ය   සභාව 95 

131 වත්තල රායද්ය   සභාව 95 

132 යෙොම්යප් රායද්ය   සභාව 94 

133 කන්ෙකැටි  රායද්ය   සභාව 94 

134 යකොයබි ගයන් රායද්ය   සභාව 94 

135 නාත්තණ්ඩි  රායද්ය   සභාව 94 

136 පස්බායේ යක රය ේ රායද්ය   සභාව  94 

137 පස්සර රායද්ය   සභාව 94 

138 රිදීමාමේ ැද්ෙ රායද්ය   සභාව 94 

139 ව ම්පයන් රායද්ය   සභාව 93 

140 ිල ගම රායද්ය   සභාව 92 

141 බුගත්සිාහල රායද්ය   සභාව 92 

142 යගොඩකයවල රායද්ය   සභාව 92 

143 කුමේ ාපිටි  රායද්ය   සභාව 92 

144 කුරුණයෑගල රායද්ය   සභාව 91 

145 මව ගම රායද්ය   සභාව 91 

146 පාමේන්ෙුකවර රායද්ය   සභාව 91 
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 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 
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එක් ලංඑක් ලංයයාන ලංපිළිබඳ ලංවියනේෂිා ලංනිරීක්ෂණ 
 

රජායේ ලංවියනේෂිා ලංවියදේ ලංඒ   ලං- ලංI  පණ්ඩය ලං(ංයවැය ලංරතිපපදන ලංරුපියල් ලං

බිලියන ලං1ට ලංවැඩි) 
  

ජැතිවරණ ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි 

මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරන  කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016 

(30) ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 

වාහනවල ඉන්ධන ෙහන ීරම් පිළිබඳ පරිේෂාවන් සිදුකර යනොතිබුණි   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟහිටි ණය  ය ේෂ නිරවුල් කර යනොතිබුණී.   අුකමත සීමාව 

ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං21.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 

කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 
නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ 

2018.04. 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  
තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර තිරසාර සාවර්ධන හා වනජීවි අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 

යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 
අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරිය කු නම් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ ගිණුම් පිළිබඳ විගණයන මත  වයාචන 
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මට්ටයම් යහ  අහිතකර මට්ටයම් වි .   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

ශ්රී ලංකා ප ලංපපර්ලියේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   2016 මාර්ව  31 දිනැති අාක 2016 (5) ෙරන ද්ෙල් 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ 

අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක 

ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016 (30) ෙරන රාජය 

පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව වාහනවල ඉන්ධන 

ෙහන ීරම් පිළිබඳ පරිේෂාවන් සිදුකර යනොතිබුණි   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන හිඟහිටි ණය  ය ේෂ නිරවුල් කර යනොතිබුණී.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව 
නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ ගිණුම් පිළිබඳ විගණයන මත  වයාචන මට්ටයම් යහ  අහිතකර 

මට්ටයම් වි .    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ජාපති  ලංවිගණන ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං99.00  

2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාරව 2018 

අයග ස්ව  01 දියනන් පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය 
විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ 2018.04. 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර තිරසාර 

සාවර්ධන හා වනජීවි අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති 
අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් 

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 
ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරිය කු නම් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ ගිණුම් පිළිබඳ 

විගණයන මත  වයාචන මට්ටයම් යහ  අහිතකර මට්ටයම් වි .   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ජානපධිපති ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරන  කර යනොතිබුණි.   යපොදු 
තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති අාක 2017(4) ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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රකාරව ය තනයේ කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන ීර මාස ේ ඇව ලත 
ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ 2018.04. 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජීවි අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

ංග්රපජපාය ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය 

පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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රජායේ ලංවියනේෂිා ලංවියදේ ලංඒ   ලං- ලංII  පණ්ඩය ලං(ංයවැය ලංරතිපපදන ලංරුපියල් ලං

බිලියන ලං1ට ලංංඩු) 
 

උපරිජපධි රණ ලංවිනිනනචය පරවරු 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික 
ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් 

වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව පිළිය ල කර 

විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර නැත.   කාර්  

මණ්ඩලයේ සි ළු යෙනා යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 

දිනැති අාක 04/2017 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්ර යල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල 
යතොරව රු සෑම කාර්ව වේ අවසාන ීර මාස ේ ඇව  ත ක මනාකරණය යසේවා 
යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං37.00  

යතොරව රු ෙැන ගැනීයම් පනතට අුකව තම ය තනයේ යතොරව රු ලබාදීම සඳහා නි ච්ිත 
නිලධාරිය කු පත් කර යනොතිබුණි.   මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු 
ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන 
පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන 
යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරිය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    
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පරිපපකන ලංංභියපචන ලංවිනිනනචය ලංංධි රණය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   රැස්ක  යො ම් අො  විධිවිධානවලට අුකූලලව යපසු 

යගවා යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම්, සෘජුවම යො මට බැර කර යහ  ඒවා 
තැන්පත් ගිණුයම් රඳවා යගන මාස කට වඩා අු කාල ේ ඇව  ත යො ම් ගිණුමට 
බැර කර යහ  යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  

රකාරව ද්ෙල් වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව 
පිළිය ල කර විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර 
නැත.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරිය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ංජපාය ලංජණ්ඩක ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2016.03. 31 දිනැති අාක 05/2016 ෙරන වත්කම් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමීය ේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර නැත.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් 

හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 

දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්ර යල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සඳහන් විධිවිධාන 
රකාරව විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක  සව  වාහන වල ඉන්ධන ෙහන විම පිළිබඳ පරීේෂාවන් 
කර යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව 

ද්ෙල් වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව පිළිය ල කර 

විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති 

අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරිය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

පපර්ලියේ්තතුයේ ලංවිපක්ෂනපය  ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැසම් පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   මාසික ද්ෙල් අව යතා 
ෙැේයවන ද්ෙල් රවාහ සැලසුම් වර්ෂ  යරම්භයේදී භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් 
යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.03. 31 දිනැති අාක 05/2016 
ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමීය ේෂණය  කර නි මිත දිනට 
අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර නැත.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්ර යල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සඳහන් විධිවිධාන රකාරව 
විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක  සව  වාහන වල ඉන්ධන ෙහන විම පිළිබඳ පරීේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් 

වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව පිළිය ල කර 

විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර නැත.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 
රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

සීජපනිර්ණය ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරිය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ංධි රණ ලංයාේවප ලංය ොමිෂ්ත ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික 

සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත ීර මාස 

6 කට වඩා අු කාල කදී අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන හිඟහිටි ණය  ය ේෂ නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 

402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත 
වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව පිළිය ල කර විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 
සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

ංල්කාන ලංයහෝ ලංදූෂණ ලංයචෝදනප ලංවිජර්නන ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

සෑම වාහන ේ සඳහාම වාහන යලොේ යපොත් පවත්වා ගනිමින් ඒවා  ාවත්කාලීන කර 

යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්ර යල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සඳහන් විධිවිධාන රකාරව විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක  සව  වාහන වල ඉන්ධන 
ෙහන විම පිළිබඳ පරීේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  
තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් 

වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව පිළිය ල කර 

විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

ශ්රී ලංකා ප ලංජපනව ලංි මි ේ ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

රජයේ නිලධාරීන්යේ අත්තිකාරම් ගිණුම නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත.   වාර්ෂික 

ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 01/2017 ෙරන 

වත්කම් ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදී මිලදී ගන්නා ලෙ 
වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික 

සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්ර යල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සඳහන් විධිවිධාන රකාරව 
විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක  සව  වාහන වල ඉන්ධන ෙහන විම පිළිබඳ පරීේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් 

වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව පිළිය ල කර 

විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පපර්ලියේ්තතුයේ ලංයණ්ඩුපක්ෂ ලංරධපන ලංාාවිධපය  ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්ර යල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ 
සඳහන් විධිවිධාන රකාරව විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක  සව  වාහන වල ඉන්ධන ෙහන විම 
පිළිබඳ පරීේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් 

චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන 
වාර්තාව පිළිය ල කර විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත 
ඉදිරිපත් කර නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස ්

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

 

ජාපති  ලංංධයපපන ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

යතොග යපොත  ාවත්කාලීන කර පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීන කර පවත්වා යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

46 

මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 

දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්ර යල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සඳහන් විධිවිධාන 
රකාරව විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක  සව  වාහන වල ඉන්ධන ෙහන විම පිළිබඳ පරීේෂාවන් 
කර යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව 

ද්ෙල් වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව පිළිය ල කර 

විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 
සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

 

පපර්ලියේ්තතු ලං ටයුතු ලංපිළිබඳ ලංපරිපපකන ලංය ොජාපරිාන ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

2017.06.26 දිනැති අාක 01/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  
රකාරව 2018 වර්ෂයේදී මිලදී ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු 

යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.03. 31 

දිනැති අාක 05/2016 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ 
සමීය ේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
නැත.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් වර්ෂ  

අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව පිළිය ල කර 

විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ජාපති  ලංයපොලිාන ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්ර යල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ 
සඳහන් විධිවිධාන රකාරව විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක  සව  වාහන වල ඉන්ධන ෙහන විම 
පිළිබඳ පරීේෂාවන් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 

ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරිය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

  

රපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිෂ්ත ලංාභප ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  
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සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

 

පපර්ලියේ්තතුයේ ලංාභපනපය  ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සෑම වාහන ේ සඳහාම වාහන යලොේ යපොත් පවත්වා ගනිමින් ඒවා  ාවත්කාලීන කර 

යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්ර යල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සඳහන් විධිවිධාන රකාරව විය ේෂිත වි ෙම් ඒකක  සව  වාහන වල ඉන්ධන 
ෙහන විම පිළිබඳ පරීේෂාවන් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

  

මුදල් ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

  

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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රජායේ ලංංජපායපාන 

  

යවළඳ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං36.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ලැයබන යචේපත් සහ ද්ෙල් ඇණයවුම් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා නැත.   2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර 
රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලයවනි ද්රපෙ  
ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර ලත් මාණ්ඩමේක නිලධාරිය කු පමණයේ භාවිතා කර 
යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර 
රජයේ වැුවප් සකස ් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන 
ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   මාසික ද්ෙල් 
අව යතා ෙැේයවන ද්ෙල් රවාහ  සැලසුම්කර වර්ෂ  යරම්භයේදී භාණ්ඩාගාර 
යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 

2018.08.01 දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය 

විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව 
අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන 

වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ 
වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් 
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ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මක 
කිරිම සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර යකොම්යර ලර් ජනරාල් 
කාර් ාල  යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ 

අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක 

ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා 

මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත 

වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම 

යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   නි මිත දින ට බැාකු සැසුගම් පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් 
රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව 
මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   රතිපාෙන සීමාව ඉේමවා වි ෙම් ෙැරීම සිදුව 

තිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   රජයේ නිලධාරීන්යේ අත්තිකාරම් කාර්   සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව විසින් 

පනවා තිබූ සීමා ඉේමීරම් පිළිබඳ යවරණය අුකමැති  ලබායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට 

වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් 

නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර කර යනොතිබුණි   සමායල චිත වර්ෂ  
සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං34.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ධීවර ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට 
වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාර්ෂික භාණ්ඩ 

සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් 

නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා 
වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින ට බැාකු සැසුගම් පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 
ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ 
අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං27.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
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යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව 
විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් 

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත  ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ංධයපපන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 
යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.   2017.09.20 

දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල 
යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා 
යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං44.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ 

පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත  ්

ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් 

ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ාාචපර  ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් 

ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මක 
කිරිම සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර යකොම්යර ලර් ජනරාල් 
කාර් ාල  යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා 

මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සෑම වාහන ේ 

සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 

දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන 
රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

54 

ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං31.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 
විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  

අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 
කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

නපගරි  ලංාාවර්ධන ලංහප ලංනිවපා ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල 

පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට 
සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   රජයේ නිලධාරීන්යේ අත්තිකාරම් 
කාර්   සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව විසින් පනවා තිබූ සීමා ඉේමීරම් පිළිබඳ යවරණය 
අුකමැති  ලබායගන යනොතිබුණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං40.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 

සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 
මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 
විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

වියද්න ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

වාර්ෂික මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  
 ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම 

ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 
ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  
වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන 
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රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  

වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් 
රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව 
මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  
තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  

මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

ජානජපධය ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ 

මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන 

චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන 

ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට 
සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත 
සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම 

කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස ්කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක 

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

යාෞඛ්ය ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට ද්ෙල් යපොයත් පැවති ය ේෂ  අොල චක්රයල්ඛ් 
විධිවිධාන අුකව භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව වට නි මිත දිනට යරේෂණය  
යකොට යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම 
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ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 

යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

ංධි රණ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 

යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා 

අු රමාණයය න් වි .    

 

වපරිජපර්ග ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 

 

 

පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලයවනි ද්රපෙ  ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර 
ලත් මාණ්ඩමේක නිලධාරිය කු පමණයේ භාවිතා කර යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති 

අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් 
පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස ්
කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර 

විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2017.06.26 

දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 
වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් 
ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 

ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  

සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) 

රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ 
රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

බකනක්ති ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  
ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   ද්.යර.371 හි වන සීමාව ඉේමවා තත්කාර්  අව රු අග්රිම නිකුත් කර 

තිබුණි.   අග්රිම ගිණුයම් ය ේෂ  භාණ්ඩාගාරයේ යපොත් සමඟ ගලපා යවනස්කම් මාසිකව 

සසඳා යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස 

බැහැර කර යනොතිබුණි   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  

ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

රවපහන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති 

යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන 

චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන 

ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන 

තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .    

  

බුද්ධාපාන, යගමි  ලංහප ලංාාාන ෘති  ලං ටයුතු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2018 
අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 2018.08.01 දි යනන් 
පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල 

පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව 
අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  
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ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  

කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

ාරුණ ලංහප ලංක්රීඩප ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාර්ෂික 
භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ 

අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට 

වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් 

කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 

අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  

ජහප ලංජපර්ග ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන 

හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා 

යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  

කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 
ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ඉඩේ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං68.00  
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පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

විදුලිබක ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි 

පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ජාක ලංාේපපදන ලංංජපායපානය ලං 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

65 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම 

කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

 ෘෂි ර්ජ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සමායල චිත වර්ෂයේදී යහ  ඊට යපර වර්ෂවල සිට පැවත 

එමින් තිබූ අක්රි  බැාකු ගිණුම් නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් 
අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   
නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

 

පරිාර ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට 
වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 

කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   අො  විධිවිධානවලට අුකූලලව 

රැස්ක  යො ම් යපසු යගවා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 ර්ජප්තා ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට 
වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  

වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

යනොතිබුණි.    

 

රපජාය ලංයාේවප, පළපත් ලංාභප ලංහප ලංපළපත් ලංපපකන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු 
ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන 
තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 
මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල 

බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් 
මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 
කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 
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ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

 

 

 

වරපය ලංහප ලංනපවි  ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ 
සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 හි වන සීමාව ඉේමවා තත්කාර්  

අව රු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

යරක්ෂ  ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

බු යල්ඛ්න යපොත  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   යතොග යපොත  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

නැත.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 
ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  

සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) 

රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ 
රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.    

  

 

වනජීීම ලංහප ලංවන ලංාාරක්ෂණ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

 

 

 

 

වැවිලි ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට 
පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

 ේ රු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට 
වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 

බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.    

 

මුදල් ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ 
සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

යනොතිබුණි.    
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රජායේ ලංයදපපර්ායේ්තතු 
  

ශ්රී ලංකා ප ලංදුේරිය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං40.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   පුල්ද්ගල පඩිනඩි 

යල්ඛ්න / පුල්ද්ගල පඩිනඩි කාඩ්පත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බු යල්ඛ්න 

යපොත  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   යතොග යපොත  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ 

ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන 

වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා 

යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන 

චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා 
අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය 

චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මක කිරිම 
සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  
යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික 

සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 

6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ 
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යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේදී යහ  ඊට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එමින් තිබූ අක්රි  

බැාකු ගිණුම් නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ 
ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර කර 

යනොතිබුණි   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළු යෙනා 

යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන 
ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන 
වි මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං33.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක 
ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

රජායේ ලංරවෘත්ති ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 

2018.08.01 දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය 

විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව 
අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන 
රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන 

රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  

වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් 
රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව 

මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 

බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 
ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  
තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං20.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
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යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 
විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් 

ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් 

යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් 

ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

යයුර්යේද ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන 

චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා 
අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය 

චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මක කිරිම 
සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  
යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන 

පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය 

පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල 

ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  
විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව 
අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  

අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං25.00  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  

අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 
කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 

නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 
ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

ණය ලංාහනදපය  ලංජණ්ඩලීය ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: 71.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ද්ලය බලතල 
පැවරීයම්දී සෑම ගුකයෙුකවේම අවම තරමින් නිලධාරීන් යෙයෙයනකුයේ පරීේෂාවට 
ලේවන පරිදි බලතල පවරා යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය 
ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල 
පලයවනි ද්රපෙ  ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර ලත් මාණ්ඩමේක නිලධාරිය කු පමණයේ 
භාවිතා කර යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් 
චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස ් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් 
යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   අභයන්තර 

විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2018 අාක 19 ෙරන 

ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 2018.08.01 දි යනන් පසුව 
අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත 
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ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල 

පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව 
අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 

7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ 

යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සාචිත 
වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන 

පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය 

පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල 

ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  
විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව 
අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  
තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං21.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් 
සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  
ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා 

දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

79 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

 

 

ධීවර ලංහප ලංජාකජා ලංාේපත් ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 

7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ 
යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 

භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ 
අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  
තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර කර 

යනොතිබුණි   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 
ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ 
අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං26.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
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කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු 

සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් 

යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ාජපජා ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති 
අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් 
පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස ්
කර යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය 

චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මක කිරිම 
සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  
යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික 

සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 

6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ 
රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං23.00  

යතොරව රු ෙැන ගැනීයම් පනතට අනූව තම ය තනයේ යතොරව රු ලබාදීම සඳහා නි ච්ිත 
නිලධාරිය කු පත් කර යනොතිබුණි.   මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු 
ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන 
පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන 
යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 

අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  
තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා 

අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා 

අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

වන ලංාාරක්ෂණ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

82 

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

වාර්ෂික මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත.   රජයේ නිලධාරීන්යේ 
අත්තිකාරම් ගිණුම නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින ට බැාකු සැසුගම් පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේදී යහ  ඊට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එමින් තිබූ අක්රි  

බැාකු ගිණුම් නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ 
ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත 

ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං34.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන 
අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක 

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක 

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක 

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

යරේෂනධපධි රණයේ ලංයරස්ානපර් ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික 

සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 

6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සමායල චිත වර්ෂයේදී යහ  ඊට 

යපර වර්ෂවල සිට පැවත එමින් තිබූ අක්රි  බැාකු ගිණුම් නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   බැාකු 
සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් 
ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට 
සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත 
සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 
රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් 
කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  

කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං23.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  

අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 
කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත  ්ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා 

අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා 

අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

යගොවිජාන ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික 

සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 

6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) 

රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ 
රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 
යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 

යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් 

ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා 

සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන 

කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

 

 

රජායේ ලං ර්ජප්තා ලංනපකපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

වාර්ෂික මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත.   පුල්ද්ගල පඩිනඩි යල්ඛ්න / 

පුල්ද්ගල පඩිනඩි කාඩ්පත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ලැයබන යචේපත් සහ 

ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් 
චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස ් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් 
යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   අභයන්තර 

විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති 

අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත 

දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ 

සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් 
නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි 

මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම 

යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං37.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 
විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
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යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු 

/ යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

යේෂ ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2018 
අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 2018.08.01 දි යනන් 

පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල 

පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව 
අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් 

පවත්වා යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  

වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං25.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

87 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

යජෝටර් ලංරා ලංවපහන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 

2018.08.01 දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය 

විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති 

අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 
වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් 
ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 

ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන 
ක්රි ාත්මක කිරිම සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර යකොම්යර ලර් 
ජනරාල් කාර් ාල  යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන 
සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා 

යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  
ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත 

ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   කාර්  

මණ්ඩලයේ සි ළු යෙනා යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 

දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල 
යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා 
යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 
විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් 

ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

බ්තධනපගපර ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  
 ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති 

අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් 
ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 
ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  
වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන 
සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 
රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් 
කර යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර 

කර යනොතිබුණි   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත 
ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

රජාපපපද  ලංවියනෝධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති 
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අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් 
පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලයවනි ද්රපෙ  ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර ලත් 
මාණ්ඩමේක නිලධාරිය කු පමණයේ භාවිතා කර යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති අාක 

171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් පරිගණයක 
මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස් කර 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 

2018.08.01 දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය 

විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව 
අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම 

ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 
ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  
වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන 
සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   නි මිත දින ට බැාකු සැසුගම් පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් 
රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව 
මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  

නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

91 

 

 

 

ංධි රණ ලංපරිපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) 

රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ 
රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 
ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ 
අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං54.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 
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මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

නිතිපති ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන 
රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන 

රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  

වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් 
රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව 
මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  

කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං53.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ාජෘද්ධි ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට 
වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 

5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට 

අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා 
වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 
යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) 

රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ 
රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන 
ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන 
වි මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
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යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

බහු පර්ය ලංාාවර්ධන ලං පර්යාපධ  ලංබක ප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

රජයේ නිලධාරීන්යේ අත්තිකාරම් ගිණුම නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ද්.යර. 

134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් 

කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන 
රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන 

සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   රජයේ 
නිලධාරීන්යේ අත්තිකාරම් කාර්   සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව විසින් පනවා තිබූ සීමා 
ඉේමීරම් පිළිබඳ යවරණය අුකමැති  ලබායගන යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් 
ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 හි වන සීමාව ඉේමවා තත්කාර්  අව රු අග්රිම නිකුත් කර 

තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 
ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ 
අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං51.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

95 

MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.    

සිවිල් ලංයරක්ෂ  ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  
 ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් 

ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් 
හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   නි මිත දින ට බැාකු සැසුගම් පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  
රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත 
ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං54.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 
නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ජාපති  ලංඋද්භිා ලංඋදයපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට 
වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   මාසික ද්ෙල් 
අව යතා ෙැේයවන ද්ෙල් රවාහ  සැලසුම්කර වර්ෂ  යරම්භයේදී භාණ්ඩාගාර 
යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 

5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට 

අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා 
වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත 

ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   කාර්  

මණ්ඩලයේ සි ළු යෙනා යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි 

පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු 

/ යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

රපජාය ලංභපෂප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට 
වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   මාසික ද්ෙල් අව යතා ෙැේයවන ද්ෙල් රවාහ  
සැලසුම්කර වර්ෂ  යරම්භයේදී භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ 

ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 

(4) ඳප වගන්ති  රකාර 2018.08.01 දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල 
පිටපත් ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර 

විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා 

යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන 

රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  

වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින ට 

බැාකු සැසුගම් පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  

අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන 
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තිබුණි.   කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළු යෙනා යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර 

යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  
රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත 
ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.   

  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

මිුගේ ලංඒ  , රමිති ලංහප ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන 
විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 

1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ 
විධිවිධාන ක්රි ාත්මක කිරිම සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර 

යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 

5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට 

අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ 

සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් 

නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති 

අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

99 

රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 

විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

ජාපති  ලංරජාප ලංජාකාේපපදන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන 

විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් 

සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන 

පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 2018.08.01 දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන 
වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර 

විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන හා 
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ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා 

යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය 

පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල 

ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 
යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.   කාර්  

මණ්ඩලයේ සි ළු යෙනා යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

පුරපවිදයප ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

101 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික 

සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සෑම වාහන ේ සඳහාම 

යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට 
ද්ෙල් යපොයත් පැවති ය ේෂ  අොල චක්රයල්ඛ් විධිවිධාන අුකව භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් 
යෙපාර්තයම්න්ව වට නි මිත දිනට යරේෂණය  යකොට යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව 
නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 
ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

ඉඩේ ලංය ොජාපරිාන ලංජානරපල් ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන 

චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට 
සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත 
සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් 

ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන 
කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ීතති ලං ටයුතු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං33.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් 
සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  
ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා 

දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

යපොලිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන 
රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා 
අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් 
අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   
නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  

ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර කර යනොතිබුණි   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 

යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

යරස්ානපර් ලංජානරපල් ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

වාර්ෂික මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත.   පුල්ද්ගල පඩිනඩි යල්ඛ්න / 
පුල්ද්ගල පඩිනඩි කාඩ්පත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් 
චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස ් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් 
යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ 

ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් 

ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් 
හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින ට බැාකු සැසුගම් පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) 

රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ 
රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  
තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 
කරවායගන යනොතිබුණි.    

ාැපැල් ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 

පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 

මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර 

විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාර්ෂික 

භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ 

අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත 
වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සමායල චිත වර්ෂයේදී යහ  ඊට යපර වර්ෂවල සිට පැවත 

එමින් තිබූ අක්රි  බැාකු ගිණුම් නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් 
අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   
නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 
තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක 

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    
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යගොඩනැඟිලි ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන 
නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  
සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත 
ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං48.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

  

වනජීීම ලංාාරක්ෂණ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ලැයබන යචේපත් සහ 
ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු 

අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  
සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන 
කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

යද්ශීය ලංයදපයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 

යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 

පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 

බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  
ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  
තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර කර 

යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් 

ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

ාමුප පර ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප 

වගන්ති  රකාර 2018.08.01 දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 

(3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම 
ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික 
ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 

පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 

බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  
කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් 
මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන 
අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  
නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

මිනි්තයදෝරු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 
ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 

යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 
නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ඉඩේ ලංි මි ේ ලංනිරවුල් ලංකිරීයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන 

චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන 

ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් 
අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   
නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 
පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

 ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  
ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත 

ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

112 

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 

කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

ංධයපපන ලංර පනන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල 

පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් 

ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් 
හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  
වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 

විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

 පකුණ ලංවිදයප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

113 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 

7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ 

යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 

භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ 

අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ 

ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 

දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන 
රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   අො  විධිවිධානවලට අුකූලලව රැස්ක  යො ම් 

යපසු යගවා යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  

ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 

අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  
තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    
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වපරිජපර්ග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  
ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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රජායේ ලංමුද්රණ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළු යෙනා යවත 
මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ 

පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත  ්

ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .    
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ශ්රී ලංකා ප ලංීතති ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලයවනි ද්රපෙ  ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර 
ලත් මාණ්ඩමේක නිලධාරිය කු පමණයේ භාවිතා කර යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති 

අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් 
පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස ්
කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 

3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම 

පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත 

ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං52.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ 

පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

  

යර්ු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන 

චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන 

ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් 
අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   
නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  

අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 
කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

සුරපබදු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

118 

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ලැයබන යචේපත් සහ 
ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   ද්.යර. 134 (2) රකාරව 
අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 

7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ 
යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය 

චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මක කිරිම 
සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  
යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික 

සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින ට බැාකු 

සැසුගම් පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් 
ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට ද්ෙල් යපොයත් පැවති 
ය ේෂ  අොල චක්රයල්ඛ් විධිවිධාන අුකව භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව වට 
නි මිත දිනට යරේෂණය  යකොට යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

 

විභපග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

119 

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති 

යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ 

අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක 
ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය 

පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල 

ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් 
අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   
නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 
යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ජාපති  ලංයභෞති  ලංාැකසුේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන 

හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා 

යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
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භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත 
ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 

/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංහප ලංයාෞඛ්ය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 

2ේ වත් පවත්වා යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් 

ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් 
හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා 

යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර 

කර යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් 
මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

 

ජාපති  ලංය ෟ තු පගපර ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

පුල්ද්ගල පඩිනඩි යල්ඛ්න / පුල්ද්ගල පඩිනඩි කාඩ්පත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   2004.05.11 දිනැති 

අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් 
පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස ්
කර යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

122 

පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  
ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු 

අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 

අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු 
කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත 
ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ශ්රී ලංකා ප ලංයුධ ලංහමුදපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 
පැවව ණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර කර 

යනොතිබුණි   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත 
කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

 ේ රු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට 
වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු 

අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  
සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන 
කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස ්කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

නපවි  ලංහමුදපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලයවනි ද්රපෙ  ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර 

ලත් මාණ්ඩමේක නිලධාරිය කු පමණයේ භාවිතා කර යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති 
අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් 
පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස ්

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් 
පවත්වා යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර කර 

යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 
විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ්  අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  
භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

ාමූප පර ලංයාේව  ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

රජයේ නිලධාරීන්යේ අත්තිකාරම් කාර්   සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව විසින් පනවා තිබූ සීමා 
ඉේමීරම් පිළිබඳ යවරණය අුකමැති  ලබායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර් සාධක 

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක 

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 පර්මි  ලංංධයපපන ලංහප ලංපුහුණු ලංකිරීයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

ලැයබන යචේපත් සහ ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන 
රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 
ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  

සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් 
රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව 
මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 

බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  
ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

  

වපණිජා ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

126 

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 

2ේ වත් පවත්වා යනොතිබුණි.   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන 

පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය 

පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල 

ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  
විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව 
අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

  

ශ්රී ලංකා ප ලංුව්ත ලංහමුදපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

127 

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 

අපහරණය  කර යනොතිබුණි   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   අග්රිම ගිණුයම් ය ේෂ  භාණ්ඩාගාරයේ යපොත් සමඟ ගලපා යවනසක්ම් 

මාසිකව සසඳා යනොතිබුණි.   කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළු යෙනා යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් 

කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත 
ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

ාාාන ෘති  ලං ටයුතු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2018 
අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 2018.08.01 දි යනන් 

පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල 

පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව 
අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  

කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

128 

යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

මිනිානබක ලංහප ලංරැකීරක්ෂප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ 
සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 

පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම 
කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

යහපර ලංය ොජාපරිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 
මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන 

පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 2018.08.01 දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන 
වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය විගණයන යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා 

යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන 

චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා 
අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත 

ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 
කරවායගන යනොතිබුණි.    

යණ්ඩුයේ ලංරා ලංපරීක්ෂ  ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන 
නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා 
බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 
යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා චක්රයල්ඛ්  
රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත 
ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
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පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ 

පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

විරපජ ලංවැටුේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව 

තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 

(1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ 

රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 

යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 

ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ංපනයන ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු 

/ යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලංයල්ඛ්නපරක්ෂ  ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 
කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 

යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  

විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 
මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

 

ජාපති  ලංාත්යවෝදයපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

පුල්ද්ගල පඩිනඩි යල්ඛ්න / පුල්ද්ගල පඩිනඩි කාඩ්පත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  
රකාරව භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි 
අපහරණය  කර යනොතිබුණි   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  
ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව 

යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ක්රීඩප ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු 
ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන 
තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු 

තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 
මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 
ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

ශ්රී ලංකා පයේ ලංජාපති  ලංබුද්ධිජය ලංයද්පළ ලං පර්යපකය  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

වයපපෘති ලං ළජනප රණ ලංහප ලංංධීක්ෂණ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, 

ඒ ලංය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ 
සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක 
කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  

වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන 
රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් 
ඇතිකර යගන තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  

නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස ්
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  
ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

 

ජහප ලංභපර පර ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා 
යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 
පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  

අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 
කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

රබර් ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 

ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන 
ක්රි ාත්මක කිරිම සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර යකොම්යර ලර් 
ජනරාල් කාර් ාල  යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 
හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම 

කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා 
පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 

විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 
කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

ීතති ලංය ටුේපත් ලංාේපපද  ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

2016.03.31 දිනැති අාක 5/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ 
සමිේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   රතිපාෙන සීමාව ඉේමවා වි ෙම් ෙැරීම සිදුව තිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව 
වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන 
සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  
සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 දිනැති 2017 අාක 4 ෙරන ක මනාකරණය යසේවා 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසාන වි මාස ේ ඇව ලත 

ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 

කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 
නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ාක්යාේරු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 

මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන 

වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ 
වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් 

ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මක 
කිරිම සම්බන්ධිකරණය  සෙහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත්කර යකොම්යර ලර් ජනරාල් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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කාර් ාල  යවත ෙන්වා යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ 

අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක 

ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා 

මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 

දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන 
රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත 

කාල  ව ල නි මාුකූලල යලස බැහැර කර යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   

 

යනයන ලංහප ලංංපනයන ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික 

සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 

6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 

මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / 

යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර් සාධක ෙර් කයේ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

ාජපගේ ලංයරස්ානපර් ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන 
නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් 

ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

මුානලිේ ලංයගමි  ලංහප ලංාාාන ෘති  ලං ටයුතු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 2018.08.01 
දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය විගණයන 
යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර 

විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 

(2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් 

පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන 

චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන 

ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක 
ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් 

යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

ජාන ලංයල්ඛ්ණ ලංහප ලංාාඛ්යප ලංයල්ඛ්ණ ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම 
වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  
ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   හිඟහිටි ණය  ය ේෂවල කාල වි ්යල්ෂණය ේ සකස ් කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

යගජන ලංවිගජන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 

7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ 

යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 

භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ 

අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ 

ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   සෑම වාහන ේ 

සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 

දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන 
රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  
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තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

පරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි 
මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 
යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 
යගන තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  

මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ 

පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

යවරළපරක්ෂ  ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

රජයේ නිලධාරීන්යේ අත්තිකාරම් ගිණුම නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්ලය 
බලතල පැවරීයම්දී සෑම ගුකයෙුකවේම අවම තරමින් නිලධාරීන් යෙයෙයනකුයේ 
පරීේෂාවට ලේවන පරිදි බලතල පවරා යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති අාක 

171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් පරිගණයක 
මෘදුකාාග ට අොල පලයවනි ද්රපෙ  ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර ලත් මාණ්ඩමේක 
නිලධාරිය කු පමණයේ භාවිතා කර යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති අාක 171/2004 
ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් පරිගණයක මෘදුකාාග ට 
අොල පලද් යෙවන සහ යතවන ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් 

පවත්වා යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   අො  විධිවිධානවලට අුකූලලව රැස්ක  යො ම් 

යපසු යගවා යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම් නි මිත කාල  ව ල නි මාුකූලල 

යලස බැහැර කර යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

යවරළ ලංාාරක්ෂණ ලංාහ ලංයවරළ ලංාේපත් ලං ළජනප රණ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති 
අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් 
පරිගණයක මෘදුකාාග ට අොල පලයවනි ද්රපෙ  ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර ලත් 
මාණ්ඩමේක නිලධාරිය කු පමණයේ භාවිතා කර යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් 

සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   2017.06.26 දිනැති අාක 1/2017 

ෙරන වත්කම් ක මනාකරන චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදි මිලදි 
ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්යර ලර් ජනරාල් 
කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

144 

අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන 

රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  

වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  
තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

 

රපජාය ලංවයපපපර ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

යතොරව රු ෙැන ගැනීයම් පනතට අනූව තම ය තනයේ යතොරව රු ලබාදීම සඳහා නි ච්ිත 
නිලධාරිය කු පත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ක්රිානතියපනි ලංයගමි  ලං ටයුතු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

2018 අාක 19 ෙරන ජාතික විගණයන පනයත් 40 (4) ඳප වගන්ති  රකාර 2018.08.01 
දි යනන් පසුව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් ක මනාකරණය විගණයන 
යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර 

විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ 

ගර්හිත වි මාස 6 කට වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි   2016.12.29 
දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන 
රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර 

යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර 

යගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

  

යබෞද්ධ ලං ටයුතු ලංපිළිබඳ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව ල පිළිව රු ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

 

ඉඩේ ලංපරිහරණ ලංරතිපත්ති ලංාැකසුේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති 

යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත 

ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

පුද්ගකය්ත ලංලියපපදිාචි ලංකිරීයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

ද්ලය බලතල පැවරීයම්දී සෑම ගුකයෙුකවේම අවම තරමින් නිලධාරීන් යෙයෙයනකුයේ 
පරීේෂාවට ලේවන පරිදි බලතල පවරා යනොතිබුණි.   2004.05.11 දිනැති අාක 

171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාර රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් පරිගණයක 
මෘදුකාාග ට අොල පලයවනි ද්රපෙ  ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර ලත් මාණ්ඩමේක 
නිලධාරිය කු පමණයේ භාවිතා කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

 

 

මූකය ලංරතිපත්ති ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ 
සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

  

යාොරතුරු ලංාපක්ෂණ ලං ළජනප රණ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන 
නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යනොතිබුණි.    

 

 

වියද්න ලංාේපත් ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් රැස්ීරම් වාර 2ේ වත් පවත්වා 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිළිබඳ 
පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

 

ජාපති  ලංංයවැය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන 
නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

 

ජාපති  ලංක්රජාේපපදන ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  

මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

 

ි ්තදු ලංයගමි  ලංහප ලංාාාන ෘති  ලං ටයුතු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ද්.යර. 134 (2) රකාරව අභයන්තර විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් ක  ුතව  කාර්  

සාධන වාර්තා නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

 

 

විගණන ලං ළජනප රණ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 
පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

යවළඳ ලංහප ලංයයයෝජාන ලංරතිපත්ති ලංයදපපර්ායේ්තතුව  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන 

චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව ය තන  සව  වාහනවල ඉන්ධන 

ෙහන  ීරම පිළිබඳ පරිේෂාවන් කර යනොතිබුණි.   ද් .යර.94 (1) රකාරව වැ  විෂ කට 
සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව අුකමත 
සීමාවන් ඉේමවා බැඳීම් ඇතිකර යගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 ළජනප රණ ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

රපජාය ලංගිණුේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

  

ය ොේේයොකර් ලංජානරපල් ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

152 

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 

මට්ටමක පැවව ණි.    

  

භපණ්ඩපගපර ලංයජයහයුේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

  

රපජාය ලංමුදල් ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

ාාවර්ධන ලංමූකය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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දිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපක 
  

යපොයළෝතනරුව ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

2018.11.21 දිනැති අාක 267/2018 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ස්ථාවර 
වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   2004.5.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව රජයේ වැුවප් සකස් කිරියම් පරිගනක මෘදුකාාග ට අො  ද්රපෙ 
ව න්මසකට වරේ යවනස් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   මාසික ද්ෙල් අව යතා ෙැේයවන ද්ෙල් රවාහ සැලසුම් වර්ෂ  යරම්භයේදී 
භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ 

ව   පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා වාර්තා වි .   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 

ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ 
යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

154 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං27.00  

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 

යහ  ඇගුතමට භාජන  කිරීමට ක්රමයේෙ ේ සකස ්කර යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 

දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 
මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 
ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.   ස්වයද්  කටුතව  අමාතයාා යේ 2/2018 චයක්රල්ඛ්  අුකව 

ය තන  විසින් ඉුවක  ුතව  රද්ඛ්තම යසේවා 05ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 

යසේවා සඳහා ඉලේක රණරණය  කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යසේවා ඉලේක සපුල්රා ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා ක්රමයේෙ ේ සකස ් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ඉලේක පිළිබඳ 

විස්තර 2019 ජනවාරි මස 15ට යපර විගණයකාධිපතිවර ාට පිටපත් සහිතව අමාතයාා   

යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 24%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .    

රත්නපුර ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරණය  

කර යනොතිබුණි.   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත 

පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන 

චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල  සව  

වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් 
රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව 
මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.94(1) රකාරව වැ  විෂ  කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු වර්ෂ  අවසාන ට ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව 
ඉේමවන පරිදි බැරකම්වලට එ ඹ තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා 

කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං21.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 05/2018(1) ෙරන 

චක්ර යල්ඛ්ය න් සාය  ධිත 2008.02.06 දිනැති අාක 05/2008 ෙරන රාජය පරිපාලන හා 
ක මනාකරණය අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි 
පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට යහ  ඇගුතමට භාජන  කිරීමට 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය 
පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් 
සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම 

කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   ස්වයද්  

කටුතව  අමාතයාා යේ 2/2018 චයක්රල්ඛ්  අුකව ය තන  විසින් ඉුවක  ුතව  රද්ඛ්තම 
යසේවා 05ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යසේවා සඳහා ඉලේක රණරණය  කර 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යසේවා ඉලේක සපුල්රා ගැනීම මැන බැලීම සඳහා ක්රමයේෙ ේ 

සකස් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ඉලේක පිළිබඳ විස්තර 2019 ජනවාරි මස 15ට යපර 
විගණයකාධිපතිවර ාට පිටපත් සහිතව අමාතයාා   යවත ය ොද් කර 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 24%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .    

ජපාර ලංදිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

2018.11.21 දිනැති අාක 267/2018 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ස්ථාවර 

වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා මසේ ව   පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා වාර්තා වි .   2017.06.26 දිනැති 

අාක 01/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 
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වර්ෂයේදී මිලදී ගන්නා ලෙ වත්කම් හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්ප්යරොලර් 
ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 05/2016 
ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමීය ේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  
වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන 
සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන 
ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් 
ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම්, සෘජුවම යො මට බැර කර යහ  ඒවා තැන්පත් 
ගිණුයම් රඳවා යගන මාස කට වඩා අු කාල ේ ඇව  ත යො ම් ගිණුමට බැර කර 
යහ  යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන 

තිබුණි.   2017.09.20 ෙැනැති අාක 04/2014 ෙරන කලමනාකරණය චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසන් ීර මාස ේ ඇව ලත ක මනාකරණය යසේවා 
යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං41.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන 
හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන 
කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 

දිනැති අාක 05/2018(1) ෙරන චක්ර යල්ඛ්ය න් සාය  ධිත 2008.02.06 දිනැති අාක 

05/2008 ෙරන රාජය පරිපාලන හා ක මනාකරණය අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට යහ  ඇගුතමට භාජන  කිරීමට ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් 

යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ඉලේක 

පිළිබඳ විස්තර 2019 ජනවාරි මස 15ට යපර විගණයකාධිපතිවර ාට පිටපත් සහිතව 

අමාතයාා   යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 24%ට 

වඩා අු රමාණයය න් වි .    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 ළුාර ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන 
විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් 

සඳහා මසේ ව   පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා වාර්තා වි .   ද්. යර. 134 (2) රකාරව 
විගණයකාධිපති විමසා අභයන්තර විගණයන වැඩසටහන වර්ෂ  යරම්භයේදි පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 01/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය 

චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදී මිලදී ගන්නා ලෙ වත්කම් හා 
අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 05/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
භාණ්ඩ සමීය ේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 

ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ 
යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 
රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් 
කර යනොතිබුණි.   2017.09.20 ෙැනැති අාක 04/2014 ෙරන කලමනාකරණය චක්රයල්ඛ්  
රකාරව කාර්  මණ්ඩල යතොරව රු කාර්ව වේ අවසන් ීර මාස ේ ඇව ලත 
ක මනාකරණය යසේවා යෙපාර්තයම්න්ව ව යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 
යහ  ඇගුතමට භාජන  කිරීමට ක්රමයේෙ ේ සකස ්කර යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 

දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

158 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 
ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ඉලේක පිළිබඳ විස්තර 2019 ජනවාරි මස 15ට 

යපර විගණයකාධිපතිවර ාට පිටපත් සහිතව අමාතයාා   යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

 

 

දිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං- ලංවවුනියපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව   පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා 

වාර්තා වි .   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව 
වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය 

පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ යල්කම් 
කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර 
යනොතිබුණි.   නි මිත දින ට බැාකු සැසුගම් පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2002.09.12 

දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 
ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන වාර්තාව පිළිය ල කර විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ 
සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත ඉදිරිපත් කර නැත.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  

මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 05/2018(1) ෙරන චක්ර යල්ඛ්ය න් සාය  ධිත 

2008.02.06 දිනැති අාක 05/2008 ෙරන රාජය පරිපාලන හා ක මනාකරණය 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල 
කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට යහ  ඇගුතමට භාජන  කිරීමට ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 
නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

 

හේබ්තයාොට ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

2004.5.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාරව රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගනක මෘදුකාාග ට අො  ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස් කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ 
ව   පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා වාර්තා වි .   2016.03.31 දිනැති අාක 05/2016 ෙරන 
රාජය ද්ෙල් චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමීය ේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් 

අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත 

කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   සෑම වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 

ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ 
යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර 
යනොතිබුණි.   නි මිත දින ට බැාකු සැසුගම් පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට ද්ෙල් යපොයත් පැවති ය ේෂ  අොල 
චක්රයල්ඛ් විධිවිධාන අුකව භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් යෙපාර්තයම්න්ව වට නි මිත දිනට 
යරේෂණය  යකොට යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම්, සෘජුවම යො මට බැර කර යහ  
ඒවා තැන්පත් ගිණුයම් රඳවා යගන මාස කට වඩා අු කාල ේ ඇව  ත යො ම් 
ගිණුමට බැර කර යහ  යනොතිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර 

යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන 
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වාර්තාව පිළිය ල කර විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත 
ඉදිරිපත් කර නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 05/2018(1) ෙරන චක්ර යල්ඛ්ය න් සාය  ධිත 2008.02.06 

දිනැති අාක 05/2008 ෙරන රාජය පරිපාලන හා ක මනාකරණය අමාතයාා යේ 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක 
කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් 

යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ඉලේක 

පිළිබඳ විස්තර 2019 ජනවාරි මස 15ට යපර විගණයකාධිපතිවර ාට පිටපත් සහිතව 

අමාතයාා   යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

දිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං- ලංජ්තනපරජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   
පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව   පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා වාර්තා වි .   2017.06.26 දිනැති අාක 01/2017 ෙරන වත්කම් 

ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදී මිලදී ගන්නා ලෙ වත්කම් 
හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   ඉහත සඳහන් චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන 
ක්රි ාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය  සඳහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත් කර ඒ බව 
යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් කාර් ාල ට ෙන්වා  වා යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ 

සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් 

නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගරහිත ීර 

මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ 

සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   රැස්ක  යො ම් 

අො  විධිවිධානවලට අුකූලලව යපසු යගවා යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම්, 

සෘජුවම යො මට බැර කර යහ  ඒවා තැන්පත් ගිණුයම් රඳවා යගන මාස කට වඩා අු 
කාල ේ ඇව  ත යො ම් ගිණුමට බැර කර යහ  යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 05/2018(1) ෙරන චක්ර යල්ඛ්ය න් සාය  ධිත 

2008.02.06 දිනැති අාක 05/2008 ෙරන රාජය පරිපාලන හා ක මනාකරණය 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල 
කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට යහ  ඇගුතමට භාජන  කිරීමට ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු 

/ යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ඉලේක පිළිබඳ විස්තර 2019 

ජනවාරි මස 15ට යපර විගණයකාධිපතිවර ාට පිටපත් සහිතව අමාතයාා   යවත ය ොද් 

කර යනොතිබුණි.    

ත්රීකුණපජකය ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන 
ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   රැස්ක  යො ම් අො  විධිවිධානවලට අුකූලලව යපසු 

යගවා යනොතිබුණි.   රැස්කර තිබුණු යො ම්, සෘජුවම යො මට බැර කර යහ  ඒවා 
තැන්පත් ගිණුයම් රඳවා යගන මාස කට වඩා අු කාල ේ ඇව  ත යො ම් ගිණුමට 
බැර කර යහ  යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන 
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චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත් ඉලේක පිළිබඳ විස්තර 

2019 ජනවාරි මස 15ට යපර විගණයකාධිපතිවර ාට පිටපත් සහිතව අමාතයාා   යවත 

ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

ගපල්ක ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව   පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා වාර්තා 
වි .   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන 
ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා 

කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 
නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

දිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං- ලංයජොණරපගක 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

2004.5.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාරව රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගනක මෘදුකාාග ට අො   ප ද්වන ද්රපෙ  ගණයකාධිකාරි යහ  අවසර 
ලත් මාණ්ඩමේක නිලධාරිය කු පමණයේ භාවිතා කර යනොතිබුණි.   2004.5.11 දිනැති අාක 

171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාරව රජයේ වැුවප් සකස ්කිරියම් පරිගනක 
මෘදුකාාග ට අො  ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස ් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ 

ව   පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා වාර්තා වි .   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය 

පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ යල්කම් 
කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර 
යනොතිබුණි.   ද්.යර.94(1) රකාරව වැ  විෂ  කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු වර්ෂ  අවසාන ට ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව ඉේමවන පරිදි 
බැරකම්වලට එ ඹ තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් 

ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල 

බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 
යහ  ඇගුතමට භාජන  කිරීමට ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ඉලේක පිළිබඳ විස්තර 2019 ජනවාරි මස 15ට 

යපර විගණයකාධිපතිවර ාට පිටපත් සහිතව අමාතයාා   යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

  

කිලියනොච්චි ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව   පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා වාර්තා වි .   ඉහත සඳහන් චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව 
චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය  සඳහා සුදුසු නිලධාරිය කු 
පත් කර ඒ බව යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් කාර් ාල ට ෙන්වා  වා යනොතිබුණි.   සෑම 
වාහන ේ සඳහාම යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීන පෙනමේ මත පවත්වා 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන 
ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  
වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර 

මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 හි වන සීමාව ඉේමවා තත්කාර්  

අව රු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි.   2002.09.12 දිනැති අාක 402 ෙරන රාජය ද්ෙල් චක්ර 
යල්ඛ්  රකාරව ද්ෙල් වර්ෂ  අවසන් ීර දින 150 ේ ඇව  ත වාර්ෂික කාර් සාධන 
වාර්තාව පිළිය ල කර විගණයකාධිපති යවත පිටපතේ සහිතව පාර්මේයම්න්ව ව යවත 

ඉදිරිපත් කර නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන 
අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 
අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

ුගවරඑළිය ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා 
යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 01/2017 ෙරන වත්කම් ක මනාකරණය 

චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදී මිලදී ගන්නා ලෙ වත්කම් හා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු 

කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය 

පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ යල්කම් 

කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර යනොතිබුණි.   බැාකු 
සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් 
ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් 

ක  තත්ත්කාර්  අව රු අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  
තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

බදුල්ක ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   2016.03.31 දිනැති අාක 05/2016 ෙරන රාජය ද්ෙල් 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව භාණ්ඩ සමීය ේෂණය  කර නි මිත දිනට අො  වාර්තා විගණයකාධිපති 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීය ේෂණයය න් අනාවරණය  වූ 
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අතිරිේත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්යද් ෙ අයනකුත් නිර්යද් ෙ නි මිත කාල වකවාුක 

ව   ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා 

මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගරහිත 

ීර මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 

2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව 
දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා   
යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය 
පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් 
සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

ංුගරපධපුර ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

2004.5.11 දිනැති අාක 171/2004 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්රයල්ඛ්  රකාරව රජයේ වැුවප් 
සකස් කිරියම් පරිගනක මෘදුකාාග ට අො  ද්රපෙ ව න්මසකට වරේ යවනස් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ 

සඳහාම මසේ ව   පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   ද්. යර. 134 (3) රකාරව අභයන්තර 

විගණයන වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ද්. යර. 134 

(2) රකාරව විගණයකාධිපති විමසා අභයන්තර විගණයන වැඩසටහන වර්ෂ  යරම්භයේදි 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2017.06.26 දිනැති අාක 01/2017 ෙරන වත්කම් 

ක මනාකරණය චක්රයල්ඛ්යේ 7 යේෙ  රකාරව 2018 වර්ෂයේදී මිලදී ගන්නා ලෙ වත්කම් 
හා අපහරණය න් පිළිබඳ යතොරව රු යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් කාර් ාල  යවත ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

167 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  

අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 
කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  
තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු 

/ යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යසේවා ඉලේක සපුල්රා ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

 

ංේපපර ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   ද්. යර. 134 (2) රකාරව 
විගණයකාධිපති විමසා අභයන්තර විගණයන වැඩසටහන වර්ෂ  යරම්භයේදි පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   2016.12.29 දිනැති අාක 2016/30 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 3.1 
යේෙයේ සෙහන් විධිවිධාන රකාරව දිස්්රිේ යල්කම් කාර් ාල  සව  වාහනවල ඉන්ධන 
ෙහන  ීරම පිමේබඳව පරිේෂා කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  
වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 

රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.371 රකාරව නිකුත් ක  තත්ත්කාර්  අව රු 

අග්රිම කාර්  නිම ීර මාස ේ ඇව  ත නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   රැස්ක  යො ම් අො  

විධිවිධානවලට අුකූලලව යපසු යගවා යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  

මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

168 

යහ  ඇගුතමට භාජන  කිරීමට ක්රමයේෙ ේ සකස ්කර යනොතිබුණි.   2018 ජනවාරි 24 

දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

 

ය ොළඹ ලංදිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණයන විමසුමේ සඳහාම මසේ ව   

පිළිව රු සප ා යනොතිබුණි.   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා මසේ ව   පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා වාර්තා වි .   ද්.යර.94(1) රකාරව වැ  විෂ  කට සලසා තිබුණු 
රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු වර්ෂ  අවසාන ට ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව 
ඉේමවන පරිදි බැරකම්වලට එ ඹ තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා 

දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත් යසේවා 

ඉලේක සපුල්රා ගැනීම මැන බැලීම සඳහා ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 

ඉලේක පිළිබඳ විස්තර 2019 ජනවාරි මස 15ට යපර විගණයකාධිපතිවර ාට පිටපත් 

සහිතව අමාතයාා   යවත ය ොද් කර යනොතිබුණි.    

  

දිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං- ලංයපපනය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

2018.11.21 දිනැති අාක 267/2018 ෙරන රාජය ගිණුම් චක්ර යල්ඛ්  රකාරව ස්ථාවර 

වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා 

කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

  

 

 ෑගල්ක ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් 
ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

  

ජඩ කපුව ලංදිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

අො  අත්තිකාරම් කාර්  සඳහා පාර්මේයම්න්ව ව විසින් පනවා තිබුණු සීමාවන් පිළිපැඳ 
යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.    

දිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං- ලංපුත්ාකජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

ගේපහ ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් 
ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර යනොතිබුණි.   ද්.යර.94(1) රකාරව වැ  විෂ  කට 
සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් ඳපය  ජන  ක  පසු වර්ෂ  අවසාන ට ඉතිරි වූ 
රතිපාෙන සීමාව ඉේමවන පරිදි බැරකම්වලට එ ඹ තිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  සම්බන්ධය න් ද්.යර.571 රකාරව කටුතව  කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන 
යනොතිබුණි.    

  

ජපායල් ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර 
යනොතිබුණි.   ද්.යර.94(1) රකාරව වැ  විෂ  කට සලසා තිබුණු රතිපාෙනය න් 
ඳපය  ජන  ක  පසු වර්ෂ  අවසාන ට ඉතිරි වූ රතිපාෙන සීමාව ඉේමවන පරිදි 
බැරකම්වලට එ ඹ තිබුණි.   අුකමත සීමාව ඉේමවා කාර්  මණ්ඩල බඳවායගන තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 
කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

දිාන්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං- ජහුගවර 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සාචිත වාහන සඳහා වෙනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාා  වාර්තා විගණයකාධිපති 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 05/2018(1) ෙරන චක්ර යල්ඛ්ය න් සාය  ධිත 2008.02.06 

දිනැති අාක 05/2008 ෙරන රාජය පරිපාලන හා ක මනාකරණය අමාතයාා යේ 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 

අධීේෂණය  කිරීමට යහ  ඇගුතමට භාජන  කිරීමට ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  

මුකතිේ ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 
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මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

ඉහත සඳහන් චක්රයල්ඛ්යේ 13 යේෙ  රකාරව චක්රයල්ඛ්යේ විධිවිධාන ක්රි ාත්මක කිරීම 
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා සුදුසු නිලධාරිය කු පත් කර ඒ බව යකොම්ප්යරොලර් ජනරාල් 
කාර් ාල ට ෙන්වා  වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගම් රකා වමේන් අනාවරණය  වූ 
ගැලපුල්ම් ක  ුතව ව තිබූ ය ේෂ සම්බන්ධය න් ද්.යර.රකාරව මසේ ව   නිරවුල් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

කුරුණෑගක ලංදිාන ලං්රික් ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

වාහන ේ ගරහිත ීර මාස 6 වඩා අු කාල කදි අපහරණය  කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ කට 
වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන හිඟ ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  
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(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පළපත් ලංාභප ලංංරමුදල් 
  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

අුකමත අභයන්තර විගණයන සැලැස්මේ යහ  විගණයන වැඩ සටහනේ නි මිත දින ව   
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ප ාත් සභායේ අභයන්තර විගණයන 

වාර්තාවල පිටපත් විගණයකාධිපතිවර ා යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ප ාත් සභා 

පනයත් 23(2) වගන්ති  රකාරව ඉදිරිපත් ක  ුතව  විගණයකාධිපති වාර්තාව ප ාත් 

සභායේ සභාගත කි  ිරීම සඳහා කාලීනව ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ප ාත් රාජය ගිණුම් 
කාරක සභාව විසින් ගුක ලබන රණරණය ඇව  ත් වාර්තා කාලීනව ප ාත් සභාවට ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට ප ාත් පාලන ය තනවලට යගවි  

ුතව  ඳසාවි ෙඩ හා ද්ද්ෙර ගාසව්  මාස 6කට වඩා වැඩි කාල ේ රඳවා යගන තිබුණි.    

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ප ාත් ය තනවල සතය හා ඉලේක ගත යො ම් හා වි ෙම් වාර්තාවන් නි මිත දින න් 

ව   ද්ෙල් යකොමිසම යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර්  

සාධන වාර්තාව නි මිත දින ව ල ප ාත් සභාව යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ප ාත් 
සභා අරද්ෙලට අො  බැාකු ගිණුම් සඳහා වන බැාකු සැසුගම් රකා  ප ාත් මූලය රීති 
රකාරව නි මිත දින න් ව   පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   ප ාත් අමාතය මණ්ඩල  
විසින් ගුක ලැබු රණන්දු සඳහා යණ්ුකාරවර ායේ අුකමැති  යනොලබා ක්රි ාත්මක කර 
තිබුණි.    

  

 

ඌව ලංපළපත් ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

ප ාත් සභාව සව  ඉඩම් හුගනායගන අරද්ෙයල් ගිණුම්වලට ඇව  ත් කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට ප ාත් පාලන ය තනවලට යගවි  ුතව  

ඳසාවි ෙඩ හා ද්ද්ෙර ගාස්ව  මාස 6කට වඩා වැඩි කාල ේ රඳවා යගන තිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට ප ාත් පාලන ය තනවලට යගවි  ුතව  ඳසාවි ෙඩ හා 

ද්ද්ෙර ගාස්ව  මාස 6කට වඩා වැඩි කාල ේ රඳවා යගන තිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

175 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට ප ාත් පාලන ය තනවලට යගවි  ුතව  ඳසාවි ෙඩ හා 

ද්ද්ෙර ගාස්ව  මාස 6කට වඩා වැඩි කාල ේ රඳවා යගන තිබුණි.    

  

දකුණු ලංපළපත් ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 

 

පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට ප ාත් පාලන ය තනවලට යගවි  ුතව  ඳසාවි ෙඩ හා 

ද්ද්ෙර ගාස්ව  මාස 6කට වඩා වැඩි කාල ේ රඳවා යගන තිබුණි.    

  

බානනපි ර ලංපළපත් ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට ප ාත් පාලන ය තනවලට යගවි  ුතව  ඳසාවි ෙඩ හා 

ද්ද්ෙර ගාස්ව  මාස 6කට වඩා වැඩි කාල ේ රඳවා යගන තිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

176 

වයඹ ලංපළපත් ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පළපත් ලංාභප ලංංජපායපාන, යදපපර්ායේ්තතු ලංහප ලංවියනේෂ ලංවැය ලංකිරීයේ ලංඒ   
 

උතුරු ලංපළපා 
  

උතුරු ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය 
පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින 

ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 
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අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

උතුරු ලංපළපත් ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මූලය බලතල 

පැවරීම ය තන  ව ල විධිමත්ව සන්නියේෙන  කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 

සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

179 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

උතුරු ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පර ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මූලය බලතල 
පැවරීම ය තන  ව ල විධිමත්ව සන්නියේෙන  කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 
විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

 

 

උතුරු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 
නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 
නිරීේෂණය  වි .   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංහප ලංයාෞඛ්ය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  
නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංයද්ශීය ලංවවදය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

මූලය බලතල පැවරීම ය තන  ව ල විධිමත්ව සන්නියේෙන  කර යනොතිබුණි.   වර්ෂයේ 
ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 

සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  
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පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

උතුරු ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංයදපයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

මූලය බලතල පැවරීම ය තන  ව ල විධිමත්ව සන්නියේෙන  කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

183 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංපරිපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 

සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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උතුරු ලංපළපත් ලංපරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 

පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ  පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංයගොඩනැගිලි ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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උතුරු ලංපළපත් ලංවපරිජපර්ග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 

පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංපුහුණු) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 

වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සාචිත 

වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව 

පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංරපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිාජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 

වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාජපජා ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංයාේව  ලංය ොමිාජ 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං99.00  

ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  
යනොකර පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. ය තනයේ 
වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාස්ය්තරු) 
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මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලං ප්තාප ලං ටයුතු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංරධපන ලංංජපායපානය ලං- ලංපළපත් ලංපපකන 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංහප ලංයද්ශීය ලංවවදය ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

උතුරු ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මූකය) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

 

 

උතුරු ලංපළපත් ලංයජෝටර් ලංරා ලංරවපහන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  
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ජධයජ ලංපළපා 
  

ජධයජ ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං51.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය 
පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට 

වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   වාහන 

අළුත්වැඩි ා, යලොේ යපොත්වල ඇව  ත් යනොක  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ය තනයේ 
වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර 
යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල 

අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   සමායල චිත 

වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වර්ෂයේ 

ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ 

අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට 

අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ 

කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු මට්ටමක වි .    

ජධයජ ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පර ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   අත්තිකාරම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන 

වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   මසේ ව   

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං44.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

192 

සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 

02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැසම්ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 
ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන 

යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා 

සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංයයුර්යේද ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ 
සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ 

යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති 

අුකව කටුතව  යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් 

ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂයේ 

ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් 
සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන 
විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ලැයබන යචේපත් 
හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   

ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 

ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 
ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
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යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 

විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

 

 

ජධයජ ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය, යද්ශීය ලංවවදය, ාජපජා ලංසුභාපධන ලංාහ ලංපරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයාේවප ලං

 ටයුතු ලංපිළිබඳ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 
යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ 

යචේපත් පැවව ණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් 
සාවර්ධන සැලැසුම් සකස ් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් 
ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර 

යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  
50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

195 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර 

පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 
ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංරධපන ලංහප ලංංධයපපන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

196 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   ය තනයේ වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් 

කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ 
මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර 

පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම 

ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ 

ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 
ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 
මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   ය තනයේ ගිණුම් පිළිබඳ 

විගණයන මත  වයාචන මට්ටයම් යහ  අහිතකර මට්ටයම් වි .    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් 

මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  
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 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 
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සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර 

පැවව ණි.   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් 

රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ 

හුගනා යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.   තැන්පව වලට අො  කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංහප ලංවයපපපර ලංරවර්ධන යදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් 
ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර 

පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු 

සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 

ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    
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ජධයජ ලංපළපත් ලංඇඟළුේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වසරකට වඩා වැඩි 
කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් 

යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාජපජා ලංසුභාපධන, පරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, 

මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා 

වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර 
යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .  

   

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

ජධයජ ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ය තන  සව ව සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන  

වන විට අක්රී  බැාකු ගිණුමේ/ ගිණුම් පැවව ණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 

ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව 
සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් 
ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පපකන) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 

02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැසම්ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

ජධයජ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල 

අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු 
ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 
යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 

මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / 

යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත් 
 ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා 

කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංරපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිාජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 
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මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංය ොජාපරිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  

යනොකර පැවව ණි.   ය තනයේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකුත් කිරීයම් යල්ඛ්න ේ විධිමත්ව 

පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 
ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංක්රීඩප, යයෞවන ලං ටයුතු, වනිාප, ග්රපමීය ය ලංාාවර්ධන ලංහප ලං ර්ජප්තා ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   වසර 02ක 

කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 

වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කර යගන යනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංයවළඳ ලංවපණිජා ලංහප ලංාාචපර  ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට 

යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා 
ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 
අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංවපරිජපර්ග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන 
යනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංයාේව  ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ලැයබන යචේපත් 
හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා 

යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ ඉන්ධන 

ඇනවුම් නිකුත් කිරීයම් යල්ඛ්න ේ විධිමත්ව පවත්වා යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 

මට්ටමක පැවව ණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංරවපහන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයන විමසුම් 
යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ය තනයේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකුත් 

කිරීයම් යල්ඛ්න ේ විධිමත්ව පවත්වා යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 

6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංනිවපා ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වසර 02ක කාල ේ 
ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
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සලසා දී යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් 

යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

 

ජධයජ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, සුළු ලංවපරිජපර්ග, ාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංහප ලංයාෞඛ්ය ලං,යගොවිජාන ලංාාවර්ධන, 

මිරිදිය ලංධීවර ලංහප ලංපරිාර ලං ටයුතු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / 

යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංඉාස්ය්තරු ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 

වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ජධයජ ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන ලංරවපහන, විදුලිබක ලංහප ලංබකනක්ති ලංාහ ලංනිවපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ ලං

ංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංවිගණන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  
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ජධයජ ලංපළපත් ලංයදපයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 

මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

ජධයජ ලංපළපත් ලංාාාන ෘති  ලං ටයුතු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

 

ජධයජ ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ ලංහප ලංරගති ලංපපකන) 

  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පිරිාන ලංපුහුණු) 

  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

210 

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 

සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

 

 

 

 

ජධයජ ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මූකය ලං ළජනප රණ) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  
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නැයගනි ර ලංපළපා 

   

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

වර්ෂ ට අො  ප ාත් සභා නිලධාරින් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුම නි මිත දිනට 
ඉදිරිපත් කර නැත.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

නැත.   පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

නැත.   ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අො  කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ 
වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින 

ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 

ඉේමවූ යචේපත් වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   වසරකට 
වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක 

කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

212 

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන 
අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  
නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   හානි පිළිබඳ 
යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් 

සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ 

යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති 

අුකව කටුතව  යනොකල අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත 

එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ප ාත් සභා නිලධාරීන් 
සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන 
විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා 
ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 

විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංංභය්තාර ලංවිගණන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 

ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ප ාත් මූලය රීති 

රකාරව ය තන  ව   මූලය බලතල පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   මූලය බලතල 
පැවරීම ය තන  ව ල විධිමත්ව සන්නියේෙන  කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ 

යචේපත් පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති 

ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
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ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

 

 

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංාාාන ෘති  ලං ටයුතු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 
ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ලැයබන යචේපත් හා 

ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ 

යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව 
වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන 
වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා 

ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 

ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය 
පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් 
සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය 
පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් 

සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට 

වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

යතොරව රු ෙැන ගැනීයම් පනතට අනව තම ය තනයේ යතොරව රු ලබාදීම සඳහා නි ච්ිත 

නිලධාරිය කු පත් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය 
පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් 
සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 
යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 
ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ඇතැම් වැ  විෂ න් 

සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසර 02ක 

කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

216 

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

 

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංංධයපපන, ාාාන ෘති  ලං ටයුතු, ක්රීඩප ලංාහ ලංයයෞවන ලං ටයුතු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ලැයබන යචේපත් 
හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සාචිත වාහනවලට අො  

ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ 

අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංවපරිජපර්ග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව 
නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.    

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන, ඉඩේ ලංාහ ලංඉඩේ ලංාාවර්ධන, නිපුණාප ලංාහ ලංවෘත්තීය ලං

ාාවර්ධන,  ප්තාප ලං ටයුතු ලංාහ ලංජාක ලංාැපයුේ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 

වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංරපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිාජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු 
ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 
යනොතිබුණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා 
වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 
ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය 
පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  
තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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නැයගනි ර ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මුදල්) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ 
තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 

ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ 
අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලං ර්ජප්තා ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන 
යනොතිබුණි.    

නැයගනි ර ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාස්ය්තරු ලංයාේවප) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංපරිපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් 

යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    
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නැයගනි ර ලංපළපත් ලංරධපන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 

 

 

පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික 

සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   වාහන 

අළුත්වැඩි ා, යලොේ යපොත්වල ඇව  ත් යනොක  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ 

අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා 

කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

223 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන 

යනොතිබුණි.    

 

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංාහ ලංපුහුණු) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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නැයගනි ර ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන 

යනොතිබුණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පර ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන 

සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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නැයගනි ර ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය, යද්ශීය ලංවවදය, ාජපජා ලංයාේවප, පරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංහප ලංග්රපමීය ය ලං

යර්ථි  ලංංජපායානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත. වාහන අළුත්වැඩි ා, 
යලොේ යපොත්වල ඇව  ත් යනොක  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි . වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි. වසර 02ක කාල ේ 

ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ 

මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංයගොඩනැඟිලි ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.    

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංයද්ශීය ලංවවදය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන 
ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ 

ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

  

 

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පරිපපකන) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.    

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංපරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 

පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, සුළු ලංවපරිජපර්ග, ාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංහප ලංයාෞඛ්ය ලං,යගොවිජාන ලං

ාාවර්ධන, මිරිදිය ලංධීවර ලංහප ලංපරිාර ලං ටයුතු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංයජෝටර්රා ලංරවපහන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංාජපජා ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

230 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

  

 

 

 

වයඹ ලංපළපා 
  

වයඹ ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං53.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   හානි පිළිබඳ 

යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් 

සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 
තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   ය තනයේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල අවස්ථා වි .   සමායල චිත 
වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් 
යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන  සව ව සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන  වන විට අක්රී  

බැාකු ගිණුමේ/ ගිණුම් පැවව ණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ 

යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ 

ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් 

යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 

විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   අ වැ  
චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

වයඹ ලංපළපත් ලංජපර්ග, රවපහන, නිවපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ,  පර්ජප්තා ලංහප ලංග්රපමීය ය ලංාාවර්ධන ලං

ංජපායපානය  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට 

මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක 

කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.   තැන්පව වලට අො  කාල 

වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා 
ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

232 

පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

 

වයඹ ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  

බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ 

මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර 

පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං44.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 

විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව 
මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර 
පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.    

වයඹ ලංපළපත් ලංවපරිජපර්ග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර 

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා 
තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ 

ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං44.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 

අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
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කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .    

 

 

වයඹ ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   මසේ ව   විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර 

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   තැන්පව වලට අො  

කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං41.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම 
සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ 

පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව 

අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වයඹ ලංපළපත් ලංග්රපජ ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත 
වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් 

වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   
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වයඹ ලංපළපත් ලංාජපජා යාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   අත්තිකාරම් 

යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව 
වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ 
සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 

විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව 
මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර 
පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  
තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   මසේ 
ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  

නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 

ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය 
පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් 
සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංයයුර්යේද ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින 

වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට 
අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස ්ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් 
ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   ය තන  සව ව සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන  වන විට 

අක්රී  බැාකු ගිණුමේ/ ගිණුම් පැවව ණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ 

යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ 

ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් 
ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර 
යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් 

යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

වයඹ ලංපළපත් ලංනිවපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 
නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත 
වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් 
වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 

ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 
අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු මට්ටමක වි .    

වයඹ ලංපළපත් ලංාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංහප ලංයාෞඛ්ය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින 

වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම 

ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
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සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.    

 

 

 

වයඹ ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංහප ලංයවළඳ, ඉඩේ, විදුලිබක ලංහප ලංබකනක්ති, ක්රීඩප ලංහප ලංයයෞවන ලං

 ටයුතු, ාාාන ෘති  ලංහප ලං කප ලං ටයුතු ලංාහ ලංයාොරතුරු ලංාපක්ෂණ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වසරකට වඩා 
පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 
ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංඉාස්ය්තරු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   මසේ ව   විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ 

කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 
අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .    

වයඹ ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   

ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංපරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයදපපර්ායේ්තතුව 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

242 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින 

වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන  සව ව 

සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන  වන විට අක්රී  බැාකු ගිණුමේ/ ගිණුම් පැවව ණි.   යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි 

යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර 
පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  

අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  
විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් යනොපි වූ ය ේෂ න් 

පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

  

වයඹ ලංපළපත් ලංරධපන ලංහප ලංංධයපපන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   වසරකට වඩා 
පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු රමාණයය න් වි .    

 

 

 

වයඔ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   හානි පිළිබඳ 

යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි 

යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.   

 යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

වයඹ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා 

කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ 

හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර 

පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංය ොජාපරිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 
ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   වසරකට 

වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 

ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

 

  

වයඹ ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය, යද්ශීය ලංවවදය, පරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංාහ ලං ප්තාප ලං ටයුතු ලං

ංජපායපානය  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා 

ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ඇතැම් වැ  
විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

වයඹ ලංපළපත් ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

246 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   යගීරම සඳහා 
ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා 

තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පර ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් 
යනොකල අවස්ථා වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

වයඹ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, වපර්ජපර්ග, ධීවර, ාත්ව ලංනිෂනපපදන, හප ලංයාෞඛ්ය ලංාහ ලංයගොවිජාන ලං

ාාවර්ධන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං99.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් 
කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.    

වයඹ ලංපළපත් ලංරතිපත්ති ලංාේපපදන ලංහප ලංාැකසුේ ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරීයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

වයඹ ලංපළපත් ලංරපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිාජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

වයඹ ලංපළපත් ලංයදපයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

 

වයඹ ලංපළපත් ලංංභය්තාර ලංවිගණන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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උතුරු ලංජැද ලංපළපා 
  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංඉාස්ය්තරු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 
ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක 

සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  

අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වසරකට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං33.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
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අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා 
වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට 
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන 
විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා 
නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත 
දින වන විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං34.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 

අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 
පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 

ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 
ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන 

යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා 

සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් 

කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංයණ්ඩු ර ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

වර්ෂ ට අො  විසර්ජන ගිණුම් නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත.   වර්ෂ ට අො  ප ාත් 
සභා නිලධාරින් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුම නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

නැත.   විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 
යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු 

රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං41.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .    

 

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට 

යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා 

කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් 
යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

 

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංවපර්ජපර්ග ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් 

පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් යනොපි වූ ය ේෂ න් 

පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං38.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 

අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .    

 

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංපරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති 

අුකව කටුතව  යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ 

යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක 

කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන 
අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  
නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් 

සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට 

වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   ය තනයේ 
වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර 
යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල 

අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 
විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.    

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංහප ලංයාෞඛ්ය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන 

වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසරකට 
වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං46.00  

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 
සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 

දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් 
සාවර්ධන සැලැසුම් සකස ් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් 
ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

257 

 

 

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංවපරිජපර්ග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං38.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත  ්ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 
වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා 

ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං46.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව 

කටුතව  යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර 

පැවව ණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති 

රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර 
වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල 
අවස්ථා වි .   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් 

යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට 

අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් 

රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු 

රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් 
යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන 

කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංරපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිාජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 
ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් 
කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා 
සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   අග්රිම ය ේෂ ට අො ව යෙපාර්තයම්න්ව  යපොත් හා ප ාත් භාණ්ඩාගාර 

යපොත් සසඳා යනොතිබුණි.   තැන්පව වලට අො  කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 

අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංයාේව  ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව 
සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් 
ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .    

  

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංරධපන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ 
ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක 

කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

263 

ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං ටයුතු ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල අවස්ථා 

වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 

02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැසම්ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 

ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංයයුර්යේද ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

264 

වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල 

අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට 

මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 

ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන 
අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  
නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක 

කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින 

ද්ෙල් යපොයත් යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංභපණ්ඩපගපරය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 
ගතව යනොතිබුණි.    

  

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංය ොජාපරිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාැකසුේ ලංහප ලංයජයහයුේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා 

තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංංභය්තාර ලංවිගණන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.    

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාජපජා ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාාාන ෘති  ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   ය තනයේ වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් 

කර යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  

යනොකල අවස්ථා වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති 

ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංයදපයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව 
විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ළජනප රණ ලංාාවර්ධන ලංපුහුණු ලංඒ  ය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ නියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං98.00  
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දකුණු ලංපළපා 
 

දකුණු ලංපළපත් ලංපරිවපා ලංහප ලංාජපජා ලංසුභාපධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින 

වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   ය තනයේ වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු 
පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 

ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං52.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

දකුණු ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර 

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා 

කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   වාහන අනව රු 
සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල අවස්ථා වි .   සමායල චිත 
වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් 

යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 
පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ 

අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් 

යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
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සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

දකුණු ලංපළපත් ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව 

විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ 
ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 

යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් 
සාවර්ධන සැලැසුම් සකස ් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් 
ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 
ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

දකුණු ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පර ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා 

ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තන ට 
අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස ්ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් 
ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   අග්රිම ය ේෂ ට අො ව යෙපාර්තයම්න්ව  යපොත් හා ප ාත් භාණ්ඩාගාර යපොත් 

සසඳා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 
MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන 
අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  
නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා 

අු මට්ටමක වි .    

  

දකුණු ලංපළපත් ලංංධයපපන, ඉඩේ, ඉඩේ ලංාාවර්ධන, ජහපජපර්ග ලංහප ලංරවෘත්ති ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
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වි .   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  

යනොකර පැවව ණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  

යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  

බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය 
පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් 
සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   

 

දකුණු ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලංයයෞවන ලං ටයුතු, ග්රපජ ලංාාවර්ධන, ාාාන ෘති  ලංහප ලං කප ලං ටයුතු, ාජපජා ලං

සුභාපධන, පරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයාේවප, වනිාප ලං ටයුතු, ගෘහ ලංයර්ථි , නිවපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ ලං

ාහ ලංමිනිාන ලංබක ලංහප ලංරැකී ලංරක්ෂප ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව 

කටුතව  යනොකල අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

275 

වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   සමායල චිත 

වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් 
වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව 
නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

දකුණු ලංපළපත් ලංරපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිාජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කර යගන යනොතිබුණි.    
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දකුණු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර 

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් 

බැාකු බැර පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර 
තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 

අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 
විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

දකුණු ලංපළපත් ලංයයුර්යේද ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 
පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

දකුණු ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

නිවාු යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   මසේ ව   

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් 
වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    
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දකුණු ලංපළපත් ලංවපරිජපර්ග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ 
ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් 

මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල 
අවස්ථා වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

දකුණු ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාස්ය්තරු ලංයාේවප) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් 

සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

දකුණු ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා ඳපාාග 
පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් 

ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් 

යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර 
වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා 
වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  

අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  

විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 
ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂඨ් 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

  

දකුණු ලංපළපත් ලංාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංහප ලංයාෞඛ්ය යදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව පහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 

පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

 

දකුණු ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංය ොජාපරිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් 

මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල 
අවස්ථා වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

දකුණු ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල 

වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

දකුණු ලංපළපත් ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ඇතැම් වැ  විෂ න් 

සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට 

වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

  

දකුණු ලංපළපත් ලංයදපයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 
නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

දකුණු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, වපරිජපර්ග, යගොවිජාන ලංාාවර්ධන, ජාක ලංාේපපදන ලංහප ලංජාකපපවහන, 

යහපර ලංාැපයුේ ලංහප ලංයබදපහැරීේ ලංාහ ලංයවළඳ ලංහප ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   යගීරම 
සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

දකුණු ලංපළපත් ලංරධපන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් 

පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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දකුණු ලංපළපත් ලංාැකසුේ ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා 

තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

දකුණු ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

 

දකුණු ලංපළපත් ලංධීවර, ාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංහප ලංාාවර්ධන, පරිාර ලං ටයුතු, ග්රපමීය ය ලං ර්ජප්තා, 

විදුලිබක ලංහප ලංග්රපමීය ය ලංවතු ලංයතලාක ලංපහසු ේ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 
නිරීේෂණය  වි .   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං99.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

දකුණු ලංපළපත් ලංංභය්තාර ලංවිගණන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 
නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ාබරගමුව ලංපළපා 
  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් 
සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 
යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර 

පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං27.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 
පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 
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අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංයයුර්යේද ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   මසේ ව   
අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් 

කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු 

රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් 
යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  පැවව ණි.   තැන්පව වලට අො  කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං46.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස ්
කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් 

ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංංධයපපන, යාොරතුරු ලංාපක්ෂණ ලංාහ ලංාාාන ෘති  ලං ටයුතු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

අත්තිකාරම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ 
සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා 

යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල 
අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ 

අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 
ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    
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ාබරගමුව ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   බු වට්යට රු යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ 
සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා 

යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල 
අවස්ථා වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 
ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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නැත.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය 
පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන 
අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  
නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංාජපජා ලංසුබාපධන, පරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ , ග්රපමීය ය ලංාාවර්ධන ලංාහ ලංග්රපමීය ය ලං

 ර්ජප්තා ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 
නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, 

මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ 

අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් 

යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 
ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි. 

    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංරධපන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා 
ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 
සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු 
ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 

යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක 

කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා 

තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව 
නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

 

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල 
සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා 
වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  

නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු 

රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    
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ාබරගමුව ලංපළපත් ලංාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංහප ලංයාෞඛ්ය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 
යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන 
චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ 
ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින 

වාහන පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ 

අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

 

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 
ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ඇතැම් වැ  විෂ න් 

සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා 
නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත 
දින වන විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
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යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංපරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංහප ලංාජපජායාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන 

සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල 

අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු 
ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 
විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව 
මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර 
පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා 
වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

 

 

 

 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ාබරගමුව ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන, ග්රපමීය ය ලංයතලාක ලංපහසු ේ, ාාචපර , ක්රීඩප ලංාහ ලංයයෞවන ලං

 ටයුතු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ 
ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් 

කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ 

අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාස්ය්තරු ලංයාේවප) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ 
ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව ව සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන  වන විට අක්රී  බැාකු ගිණුමේ/ 

ගිණුම් පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  

ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

 

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංය ොජාපරිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 
නිරීේෂණය  වි .   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   තැන්පව වලට අො  කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංාහ ලංපුහුණු) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ ඉන්ධන ඇනවුම් 

නිකුත් කිරීයම් යල්ඛ්න ේ විධිමත්ව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 

වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංඉඩේ, පළපත් ලංවපරිජපර්ග,  ෘෂි පර්මි , ාත්ව ලංනිනනපපදන, ාත්ව ලංයාෞඛ්ය ලංාහ ලං

ධීවර ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින 

වාහන පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 
සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
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වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින 

වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට 
අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස ්ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් 
ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පර ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට 
පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා 
වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 
ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංයදපයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති 

රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර 
වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල 
අවස්ථා වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    
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ාබරගමුව ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංයාේව  ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 
නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංංභය්තාර ලංවිගණන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 

මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ඇතැම් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංරපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිාජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් 
සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මූකය ලං ළජනප රණ) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං99.00  

ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  

නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  
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ාබරගමුව ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය ලං 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය ලංයුතුය   

පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00 
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 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඌව ලංපළපා 
  

ඌව ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාස්ය්තරු ලංයාේවප) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර 

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් 
සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 
යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක 

කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා 

වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් 
ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර 
යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් 

යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   අග්රිම ය ේෂ ට අො ව යෙපාර්තයම්න්ව  යපොත් හා ප ාත් 
භාණ්ඩාගාර යපොත් සසඳා යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං23.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 
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304 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 
පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ඌව ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පර ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 
ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   මසේ ව   

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව 
විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට 
පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා 
වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ 

රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා 
නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත 
දින වන විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං40.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 
පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 
මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .    

ඌව ලංපළපත් ලංයදපයේ ලංය ොජාපරිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් 

ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං27.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
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යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 
පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .    

ඌව ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 
ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ලැයබන යචේපත් හා 

ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා 

යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මූලය බලතල පැවරීම 

ය තන  ව ල විධිමත්ව සන්නියේෙන  කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව 

වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ 

ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   

අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින 

වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   වර්ෂයේ ශුද්ධ 

රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක 

කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් 

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ඌව ලංපළපත් ලංරපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිාජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 
නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර යනොතිබුණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ 

රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා 
වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් 
යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං34.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 
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නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 
ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ඌව ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංයාේව  ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර 

පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් 
සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා 
යනොපිළිපැදීම් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති 

ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත  ්

ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන 

කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ඌව ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 

ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 
පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 

ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 
ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 
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ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   ය තනයේ ගිණුම් 
පිළිබඳ විගණයන මත  වයාචන මට්ටයම් යහ  අහිතකර මට්ටයම් 
වි .   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර 

යගන යනොතිබුණි.    

ඌව ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පරිපපකන) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් 
යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 

විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව 

තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 
ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 
හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත  ්

ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන 

කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

311 

ඌව ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංාහ ලංපුහුණු) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  
අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් 
ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර 
යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 

අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 
නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

ඌව ලංපළපත් ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 
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යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් 
ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර 
යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ 

පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ඌව ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය යදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන දින ද්ෙල් යපොයත් 

යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.   අග්රිම ය ේෂ ට අො ව යෙපාර්තයම්න්ව  යපොත් හා ප ාත් 

භාණ්ඩාගාර යපොත් සසඳා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 

ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඌව ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ,වපර්ජපර්ග, ාත්ව ලංනිනනපපදන ලංාහ ලංයද්ශීය ලංධීවර ලං ටයුතු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික 

සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් 
යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ව් හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 
පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී 

තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    
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ඌව ලංපළපත් ලංපරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක 

කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා 

තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසර 02ක කාල ේ 

ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018 

අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

 

 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 
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ඌව ලංපළපත් ලංමුදල් ලංාහ ලංාැකසුේ, ීතතිය ලංාහ ලංාපජය, ංධයපපන, පළපත් ලංපපකන, විදුලිබක ලංහප ලං

බකනක්ති ලංාහ ලංයගොඩනැගිලි ලංාහ ලංග්රපමීය ය ලංයතලාක ලංපහසු ේ ලංාාවර්ධන ලංාහ ලංඉඩේ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව පහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 

ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර 

පැවව ණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු 
වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් 
වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ 

පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    
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ඌව ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංය ොජාපරිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරියභ ජය 

රවය යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් 

යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත 
වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් 
වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 

යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

ඌව ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

317 

සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 
යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 

විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

 

ඌව ලංපළපත් ලංංභය්තාර ලංවිගණන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් 
ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර 
යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

318 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ඌව ලංපළපත් ලංාත්ව ලංනිෂ පපදන ලංහප ලංයාෞඛ්ය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට 

වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   ය තනයේ 
වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ 

අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් 
සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා 
යනොපිළිපැදීම් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති 

ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ඌව ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂයේ ශුද්ධ රතිපාෙන ඉේමවා 

වි ෙම් ෙැූ  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු 

රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන විටත් 
යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල 

වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට 

සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.    

 

 

 

ඌව ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලංාහ ලංයයෞවන ලං ටයුතු, ාාචපර , රවපහන, ාාාන ෘති  ලං ටයුතු ලංාහ ලංඇඟළුේ ලං

ාහ ලංකුඩප ලං ර්ජප්තා ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇණයවුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්පකාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන 

සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ය තන  සව ව 

සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන  වන විට අක්රී  බැාකු ගිණුමේ/ ගිණුම් පැවව ණි.   වසරකට 
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වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි 
විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ 

නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

ඌව ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය,යද්ශීය ලංවවදය, පරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංාහ ලං ප්තාප ලං ටයුතු ලං

ංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන 

සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

ඌව ලංපළපත් ලංයයුර්යේද ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු 
ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 
යනොතිබුණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් 
සාවර්ධන සැලැසුම් සකස ් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් 
ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

ඌව ලංපළපත් ලංනියයෝජාය ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මුදල්) 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා 

තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ප ාත් සභා නිලධාරීන් 
සඳහා වන අත්තිකාරම් ගිණුයම් සමායල චිත වර්ෂ ට පසු වර්ෂයේ නි මිත දින වන 
විටත් යවරණය  කර යනොගත් සීමා යනොපිළිපැදීම් වි .   සමායල චිත වර්ෂයේ අවසාන 

දින ද්ෙල් යපොයත් යනොපි වූ ය ේෂ න් පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

322 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන 
අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  
නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

ඌව ලංපළපත් ලංවපරිජපර්ග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.    

  

 

ඌව ලංපළපත් ලංාජපජා ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 
යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික 

සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   වාහන 

අළුත්වැඩි ා, යලොේ යපොත්වල ඇව  ත් යනොක  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  

විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ඌව ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

  

ඌව ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

ඌව ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ය තනයේ වාහනවලට සිදුවූ අනව රු හා හානි පාු පිළිබඳ යල්ඛ්නයේ ඇව  ත් කර 

යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල 

අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට 

අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

ඌව ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන, නිවපා ලංජාක ාේපපදන, වතු ලංයතලාක ලංපහසු ේ, ාමූප පර ලංාහ ලං

ද්රවිඩ ලංජපධය ලංංධයපපන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං98.00  

වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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බානනපි ර ලංපළපා 
  

බානනපි ර ලංපළපත් ලංයජෝටර් ලංරා ලංරවපහන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 
යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත 

එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   සමායල චිත 

වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් 
වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං34.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් 
මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 
පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  
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50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

බානනපි ර ලංපළපත් ලංඉාස්ය්තරු ලං පර්යපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල 

අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන 
හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන 
කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චයක්රල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්තධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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බානනපි ර ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංය ොජාපරිාන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා 

ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන 
පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු 

රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    
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බානනපි ර ලංපළපත් ලංපරිවපා ලංාහ ලංළජපරක්ෂ  ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   පරිගණයක හා 

ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා 

කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් 
යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  

බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් 
බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   වසරකට 

වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක 

කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / යෙ ෂ නිවැරදි 

කර යගන යනොතිබුණි.    

  

බානනපි ර ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් 

මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  

සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර 
පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 

අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 
මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

බානනපි ර ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

නිවාු යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින 

ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට 
පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා 
වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  
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ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

බානනපි ර ලංපළපත් ලංයයුර්යේද ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් 

සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ 
සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   ය තන ට අොල ජාගම බැාකු 
ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල සකස් කර 
යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල වි ්යල්ෂණය ේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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බානනපි ර ලංපළපත් ලංංධයපපන, ාාාන ෘති  ලංාහ ලං කප, ක්රීඩප ලංාහ ලංයයෞවන ලං ටයුතු ලංාහ ලංයාොරතුරු ලං

ාපක්ෂණ ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් 

සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ 
සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර 
වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල 
අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    
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බානනපි ර ලංපළපත් ලංයදපයේ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත 

දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් 

සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන 

විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන 

අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   ය තන ට අොල 
ජාගම බැාකු ගිණුම් සඳහා සකස් ක  ුතව  බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න් ව ල 
සකස් කර යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් වි .   මාස 2 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු 

රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

  

 

බානනපි ර ලංපළපත් ලංාත්ව ලංනිනනපපදන ලංාහ ලංයාෞඛ්ය ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   හානි පිළිබඳ 
යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව 

වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ 
ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය  

යනොකර පැවව ණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  

යනොකල අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන 

අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර 

පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ 

අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   යනොපි වූ අග්රිම ය ේෂවලට අො ව කාල 

වි ්යල්ෂණය ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

බානනපි ර ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංාාවර්ධන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං99.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් 
කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

334 

බානනපි ර ලංපළපත් ලංංධයපපන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් 

සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර 
වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල 
අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ 

අත්තිකාරම් පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති 

ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා දී තිබූ අුපාු / 

යෙ ෂ නිවැරදි කර යගන යනොතිබුණි.    

  

 

බානනපි ර ලංපළපත් ලංවයපපපර ලංනපජ ලංයරස්ානපර් ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා 

පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට මාස ක 
කාල ේ ඉේමවූ යනොපි වූ අත්තිකාරම් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා 

තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

බානනපි ර ලංපළපත් ලංරපජාය ලංයාේවප ලංය ොමිාජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  
කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට යවත ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   මසේ ව   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා 
නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  

පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව 
නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

 

 

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

336 

බානනපි ර ලංපළපත් ලංාභප ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

පරිගණයක හා ඳපාාග පිළිබඳ යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
නැත.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා 
ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් ප ාත් මූලය රීති අුකව කටුතව  යනොකල 

අවස්ථා වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු 

සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට 

ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

ය තන  තම විෂ  පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    

  

 

බානනපි ර ලංපළපත් ලංාජපජා ලංයාේවප ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු 

යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය 
පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

බානනපි ර ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  කාර් සාධන වාර්තාව නි මිත දින න් ව   ප ාත් සභාවට 
යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා 
ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ය තන  සව ව මාස 6කට වඩා කාල ක සිට පවතින 

ගර්හිත වාහන අපහරණය  යනොකර පැවව ණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 

ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   තැන්පත් ක ත් ඳපලේධි යනොවූ මාස 2 ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර පැවව ණි.   මාස 2 ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැාකු හර පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.   වසර 02ක කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්පව  පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 

ගතව යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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බානනපි ර ලංපළපත් ලංනිවපා ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

 

බානනපි ර ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් කටුතව  අවසන් 
යනොකල අවස්ථා වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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බානනපි ර ලංපළ ලංෟපත් ලංයණ්ඩු පර ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට 

යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය 
පවත්වා ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  
තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   

  

  

බානනපි ර ලංපළපත් ලංයාෞඛ්ය, යද්ශිය ලංවවදය, ාජපජා ලංසුභාපධන, පරිවපා ලංහප ලංළජපරක්ෂ  ලංයාේවප, 

 ප්තාප ලං ටයුතු ලංාහ ලංඋපයද්නන ලං ටයුතු ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් 

හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව වාර්ෂික කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් 

ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

බානනපි ර ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංයාේව  ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා නැත.   ඇතැම් වැ  විෂ න් 

සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   2018.01.24 දිනැති අාක 02/2018 ෙරන 
රාජය පරිපාලන චක්රයල්ඛ්යේ විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අවම පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

බානනපි ර ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකන, යර්ථි  ලංරවර්ධන, විදුලි ලංහප ලංබකනක්ති, පපරිාරි  ලං ටයුතු, 

ජාකාේපපදන ලංාහ ලං ාක ලංපවහන ලංාහ ලංාාචපර  ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  වාර්ෂික රසම්පාෙන සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය පවත්වා 
ඒවායේ වාර්තා ප ාත් මූලය රීති රකාරව විගණයකාධිපති යවත ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   වාහන අළුත්වැඩි ා, යලොේ යපොත්වල 

ඇව  ත් යනොක  අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

බානනපි ර ලංපළපත් ලංවපරිජපර්ග ලංයදපපර්ායේ්තතුව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

පරියභ ජය රවය යල්ඛ්න  නිසි පරිදි  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො ව වාර්ෂික ක්රි ාකාරී සැලැස්ම නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා 

නිරීේෂණය  වි .   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.    

  

බානනපි ර ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, ඉඩේ, වපරිජපර්ග, ාත්ව ලංනිෂනපපදන ලංාහ ලංයාෞඛ්ය ලංාහ ලංයගොවිජාන ලං

ංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

මසේ ව   අභයන්තර විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු යනොසැපයූ අවස්ථා නිරීේෂණය  

වි .   යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් පැවව ණි.   වසර 02ක 

කාල ේ ඉේමවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්පව  පැවව ණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

342 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු 
මට්ටමක පැවව ණි.    

බානනපි ර ලංපළපත් ලංරධපන ලංයල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සාචිත වාහනවලට අො  ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත් 
 ාවත්කාලීනව පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා පැරණි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොපවතින වාහන පැවව ණි.   ඇතැම් වැ  විෂ න් සඳහා 

සලසා තිබූ ද්ළු රතිපාෙන ම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීේෂණය  වි .   වසරකට වඩා 

වැඩි කාල ක සිට පැවත එන අ ීරම් හිඟහිට ඇති ණය  ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

බානනපි ර ලංපළපත් ලංපළපත් ලංධීවර, ජපර්ග, රවපහන, ාමූප පර ලංාාවර්ධන, යවයළඳ, නිවපා ලංහප ලං

ඉදිකිරීේ, පළපත් ලංවතු ලංයතලාකපහසු ේ,  ර්ජප්තා ලංාහ ලංග්රපමීය ය ලංාාවර්ධන ලංංජපායපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං99.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට යපර වර්ෂවල සිට පැවත එන වාහන අනව රු සම්බන්ධය න් 
කටුතව  අවසන් යනොකල අවස්ථා වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 
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ජධයජ ලංපළපා 

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංරපයද්ශීය ලංයර්ථි  ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන මූලය රකා  නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 

යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල සාුතේත සැලැස්මේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 

දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා 

වැඩපිළියවලේ සකසක්ර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ පැවව ණි.   යගීරම සඳහා බැාකුව යවත 

ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් වි .   ප ාත් මූලය රීති රකාරව ය තන  

ව ල විධිමත් මූලය බලතල පැවරීමේ සිදුකර යනොතිබුණි.   මූලය බලතල පැවරීම 

ය තන  ව ල විධිමත් පරිදි සන්නියේෙන  කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 
යිනාතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං15.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
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/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   2017.07.25 දිනැති අාක 2/2017 ෙරන ජාතික 
අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න 
ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බස්ධිතව 

රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු මට්ටමක වි .    

ජධයජ ලංපළපත් ලංජපර්ගානා ලංජී  ලංයාේවප ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී යභෞතික හා මූලය කාර් සාධන  සාකච්ාාවට භාජන  
කර යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික යමයහුතම් පිළිබඳ 

කාර් සාධන  සාකච්ාා කර යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් 

රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 

පැවව ණි.   ය තනයේ ජාගම බැාකු ගිණුම්වලට අොලව බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත 

දින න්ට පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට නිසි පරිදි ඈවර 

යනොකල අක්රී  බැාකු ගිණුම් පැවව ණි.   යගීරම සඳහා බැාකුව යවත ඉදිරිපත් යනොකල 

මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු රකා න දින ට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැාකු හර සටහන් තිබුණි.   බැාකු රකා න දිනට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ 

හුගනා යනොගත් බැාකු බැර සටහන් වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම 

ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යිනාතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය 

හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන 
අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   වසරකට වැඩි කාල ක සිට ධාවන තත්ත්වයේ 
යනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.   මාස 6කට වැඩි කාල ේ ව ල අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන පවත්වායගන යගොස් තිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා 

පරිපාලන නීති පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා 

විසින් යේෙවමේන් යපන්වා තිබූ අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    
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නැයගනි ර ලංපළපා 

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංයපර ලංපපාල් ලංංධයපපන ලං පර්යපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ 

සකස්කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය වාර්තා නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ 

යහ  පවත්වා යිනාතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං11.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 

දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් 
විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 
පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   2017.07.25 දිනැති අාක 2/2017 ෙරන ජාතික 
අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න 

ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බස්ධිතව 

රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ 
ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු මට්ටමක වි .    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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නැයගනි ර ලංපළපත් ලංජපර්ගානා ලංජී  ලංරවපහන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන මූලය රකා  නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට සකස ්

කර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත 

දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන 

සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව 

සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ සකස්කර යනොතිබුණි.    ාවත්කාලීන කරන 

ලෙ ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය වාර්තා නිසි පරිදි පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   මාස 2ක කාල ේ 

ඉේමවූ ඳපලේධි යනොවූ යචේපත් වි .   බැාකු රකා න දින ට මාස 2ක කාල ේ 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර සටහන් තිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව 

අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යිනාතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං29.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන 
අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  
නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 
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වඩා අු මට්ටමක වි .    

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංාාචපර  ලං පර්යපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

ය තන ට අොල සාුතේත සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අො ව ක්රි ාකාරී සැලැසම්ේ නි මිත දිනට සකස ් කර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් 
ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  

සඳහා වැඩපිළියවලේ සකසක්ර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 
පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන 
තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  
තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන 
අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 
ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා තිබූ අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංනිවපා ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

ය තන ට අොල සාුතේත සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අො ව ක්රි ාකාරී සැලැසම්ේ නි මිත දිනට සකස ් කර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් 

ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  

සඳහා වැඩපිළියවලේ සකසක්ර යනොතිබුණි.    ාවත්කාලීන කරන ලෙ ස්ථාවර වත්කම් 

යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ නිසි පරිදි පවත්වා යනොතිබුණි.   ප ාත් මූලය රීති රකාරව ය තන  ව ල 
විධිමත් මූලය බලතල පැවරීමේ සිදුකර යනොතිබුණි.   මූලය බලතල පැවරීම ය තන  

ව ල විධිමත් පරිදි සන්නියේෙන  කර යනොතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව 

මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා තිබූ 

අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

 

නැයගනි ර ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංයාේව  ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී යභෞතික හා මූලය කාර් සාධන  සාකච්ාාවට භාජන  
කර යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා 

කර යනොතිබුණි.    ාවත්කාලීන කරන ලෙ ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන 

යගොස් යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති 

අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි 
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විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  
ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වයඹ ලංපළපා 

 

වයඹ ලංපළපත් ලංරපයද්ශීය ලංාේපත් ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

මානව සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ සකසක්ර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යිනාතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං25.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන 
අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   2017.07.25 දිනැති අාක 2/2017 
ෙරන ජාතික අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 
හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බස්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් 

ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන 
කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    
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වයඹ ලංපළපත් ලංපරිාර ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට සකස ් කර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් 

ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ පැවව ණි.   මාස 3කට වඩා වැඩි කාල කට 

අොලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පවත්වායගන යගොස් තිබුණි.   ය තනයේ ජාගම බැාකු 
ගිණුම්වලට අොලව බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න්ට පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු රකා න දින ට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු 

හර සටහන් තිබුණි.   බැාකු රකා න දිනට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් 

බැාකු බැර සටහන් වි .   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං54.00  

යතොරව රු ෙැන ගැනීයම් පනතට අනව තම ය තනයේ යතොරව රු ලබාදීම සඳහා නි ච්ිත 
නිලධාරිය කු පත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 

27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වයඹ ලංපළපත් ලං්ණර්ව ලංළජප ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 

යනොතිබුණි.    ාවත්කාලීන කරන ලෙ ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ ජාගම බැාකු ගිණුම්වලට අොලව බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත 

දින න්ට පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා 
පරිපාලන නීති පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 

විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට 
අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම 
සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 
අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 

දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 
පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ පැවව ණි.   වසරකට වැඩි කාල ක සිට ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.   මාස 6කට වැඩි කාල ේ ව ල අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන පවත්වායගන යගොස් තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  අවසාන ට 

නිසි පරිදි ඈවර යනොකල අක්රී  බැාකු ගිණුම් පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් 

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

වයඹ ලංපළපත් ලංජපර්ගානා ලංජී  ලංරවපහන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන මූලය රකා  නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ සකස්කර 

යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.    ාවත්කාලීන කරන ලෙ ස්ථාවර 

වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 

27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ 
චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  
සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා 
කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

355 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

වයඹ ලංජාන කප ලංපදනජ 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

මාස 3කට වඩා වැඩි කාල කට අොලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පවත්වායගන යගොස් 
තිබුණි.   වසරකට වැඩි කාල ක සිට ධාවන තත්ත්වයේ යනොමැති වාහන රඳවා 

තිබුනි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංය්තයරෝප රණ ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොල කාර් සාධන වාර්තා නි මිත දිනට යපර සභාගත කිරීමට එම 

වාර්තා අමාතයාා   යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ පැවව ණි.   මාස 6කට වැඩි කාල ේ ව ල 

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන පවත්වායගන යගොස ් තිබුණි.   ය තනයේ ජාගම 
බැාකු ගිණුම්වලට අොලව බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න්ට පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

356 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

වයඹ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංයාේවප ලං පර්යපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

මානව සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ සකස්කර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ 
ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   යගීරම සඳහා බැාකුව යවත ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ 

යචේපත් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 

අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 
මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා 

රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් 

යපන්වා තිබූ අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    

  

වයඹ ලංපළපත් ලංජපනව ලංාේපත් ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   බැාකු රකා න දිනට මාස 2ක කාල ේ 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර සටහන් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.    
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උතුරුජැද පළපා 

 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං්ණර්ව ලංළජප ලංංධයපපන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොල කාර් සාධන වාර්තා නි මිත දිනට යපර සභාගත කිරීමට එම 
වාර්තා අමාතයාා   යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල සාුතේත 

සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැසම් 

එම වසයර් ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ 

ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ පැවව ණි.    ාවත්කාලීන කරන 

ලෙ ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ ජාගම 
බැාකු ගිණුම්වලට අොලව බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න්ට පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු රකා න දිනට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර 

සටහන් වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යිනාතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං16.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක 

MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන 
අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  
නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යේෙවමේන් යපන්වා තිබූ අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   2017.07.25 

දිනැති අාක 2/2017 ෙරන ජාතික අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බස්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් 

වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක 

වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාල කට රමාෙ කිරීම් 
නිරිේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල කාර් සාධන වාර්තා නි මිත දිනට යපර 

සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාා   යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   අධයේෂ 
මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී යභෞතික හා මූලය කාර් සාධන  සාකච්ාාවට භාජන  කර 
යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික යමයහුතම් පිළිබඳ කාර් සාධන  

සාකච්ාා කර යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ 

සාකච්ාා කර යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල සාුතේත සැලැස්මේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් 

ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  

සඳහා වැඩපිළියවලේ සකස්කර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසරකට වැඩි කාල ක සිට ධාවන තත්ත්වයේ යනොමැති වාහන රඳවා 

තිබුනි.   මාස 6කට වැඩි කාල ේ ව ල අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන පවත්වායගන 

යගොස් තිබුණි.   ය තනයේ වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ නිසි පරිදි පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ ඳපලේධි යනොවූ යචේපත් වි .   බැාකු රකා න 

දිනට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර සටහන් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං37.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

360 

යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   2017.07.25 දිනැති 

අාක 2/2017 ෙරන ජාතික අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බස්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංජපර්ගානා ලංජී  ලංයාේවප ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික යමයහුතම් පිළිබඳ කාර් සාධන  සාකච්ාා කර 
යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 

යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.    ාවත්කාලීන කරන ලෙ ස්ථාවර 

වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   වසරකට වැඩි කාල ක සිට 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.   මාස 6කට වැඩි කාල ේ ව ල 

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන පවත්වායගන යගොස් තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  

අවසාන ට නිසි පරිදි ඈවර යනොකල අක්රී  බැාකු ගිණුම් පැවව ණි.   බැාකු රකා න 

දින ට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු හර සටහන් තිබුණි.   විගණයන 
හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 
යිනාතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2017.07.25 දිනැති අාක 2/2017 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ෙරන ජාතික අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 
හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බස්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංය්තයරෝප රණ ලං පර්යපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ය තන ට අොල සාුතේත සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති 
ය ේෂ පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  

භාණ්ඩ සමීය ේෂණය වාර්තා නිසි පරිදි පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යිනාතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර 
සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර 
සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා 
පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොල කාර් සාධන වාර්තා නි මිත දිනට යපර සභාගත කිරීමට එම 

වාර්තා අමාතයාා   යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා 

වැඩපිළියවලේ සකසක්ර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 
පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ පැවව ණි.   බැාකු රකා න දිනට මාස 2ක 
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කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර සටහන් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් 

යේෙවමේන් යපන්වා තිබූ අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.    
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දකුණු ලංපළපා 

  

දකුණු ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාල කට රමාෙ කිරීම් 

නිරිේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට 

සකස් කර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල 

රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය වාර්තා නිසි පරිදි පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   වසරකට වැඩි කාල ක සිට ධාවන තත්ත්වයේ යනොමැති වාහන රඳවා 

තිබුනි.   මාස 6කට වැඩි කාල ේ ව ල අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන පවත්වායගන 

යගොස් තිබුණි.   මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ ඳපලේධි යනොවූ යචේපත් වි .   බැාකු 

රකා න දිනට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර සටහන් 

වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යිනාතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං32.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
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යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා තිබූ 

අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බස්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

දකුණු ලංපළපත් ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාල කට රමාෙ කිරීම් 
නිරිේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල කාර් සාධන වාර්තා නි මිත දිනට යපර 

සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාා   යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් 

සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ සකස්කර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 

පැවව ණි.    ාවත්කාලීන කරන ලෙ ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි.   මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ ඳපලේධි යනොවූ යචේපත් වි .   බැාකු රකා න 

දිනට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර සටහන් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං35.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   2017.07.25 දිනැති අාක 2/2017 ෙරන ජාතික අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බස්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු 

මට්ටමක වි .    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

365 

දකුණු ලංපළපත් ලංරුහුණු ලංාාචපර  ලං පර්යපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

 ාවත්කාලීන කරන ලෙ ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ නිසි පරිදි පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

දකුණු ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 
යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යිනාතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති 

අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
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යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් 

ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

දකුණු ලංපළපත් ලංජපර්ගානා ලංජී  ලංරවපහන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   බැාකු රකා න දිනට මාස 2ක කාල ේ 
ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර සටහන් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

දකුණු ලංපළපත් ලංාමූප පර ලංයාේව  ලංය ොමිෂ්ත ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං99.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.    
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ාබරගමුව ලංපළපා 

 

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංජපර්ගානා ලංජී  ලංරවපහන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං46.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොල කාර් සාධන වාර්තා නි මිත දිනට යපර සභාගත කිරීමට එම 
වාර්තා අමාතයාා   යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී 

යභෞතික හා මූලය කාර් සාධන  සාකච්ාාවට භාජන  කර යනොතිබුණි.   අධයේෂ 
මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික යමයහුතම් පිළිබඳ කාර් සාධන  සාකච්ාා කර 
යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 

යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල සාුතේත සැලැස්මේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට සකස ්

කර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත 

දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන 

සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව 

සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ සකස්කර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ 

ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.    ාවත්කාලීන කරන ලෙ ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න ේ 

පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය වාර්තා 

නිසි පරිදි පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සාචිත වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්, 

මාසික සාරාා  හා සි ළුම වාහවලට අොල යලොේ යපොත් නිසි පරිදි කාලීනව පිළිය ල 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ නිසි පරිදි පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ය තන ට අොලව නිසි පරිදි පවත්වායගන  න ඉන්ධන යල්ඛ්න ේ 

යනොීර .   ප ාත් මූලය රීති රකාරව ය තන  ව ල විධිමත් මූලය බලතල පැවරීමේ 

සිදුකර යනොතිබුණි.   මූලය බලතල පැවරීම ය තන  ව ල විධිමත් පරිදි සන්නියේෙන  

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  

පවත්වා යිනාතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං10.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 
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නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා තිබූ 

අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   2017.07.25 දිනැති අාක 2/2017 ෙරන 
ජාතික අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන 
යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා 

සම්බස්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් 

කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  

ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොල කාර් සාධන වාර්තා නි මිත දිනට යපර සභාගත කිරීමට එම 
වාර්තා අමාතයාා   යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල සාුතේත 

සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට සකස් කර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  

යල්ඛ්න  නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ සකස්කර 

යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ 

පැවව ණි.    ාවත්කාලීන කරන ලෙ ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යිනාතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං18.00  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යතොරව රු ෙැන ගැනීයම් පනතට අනව තම ය තනයේ යතොරව රු ලබාදීම සඳහා නි ච්ිත 

නිලධාරිය කු පත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන 
හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන 
කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් 

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන 
සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට 
ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු 

අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක 

පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා තිබූ අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි 

කරවායගන යනොතිබුණි.   2017.07.25 දිනැති අාක 2/2017 ෙරන ජාතික අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බස්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලංය්තයරෝප රණ ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ 

පැවව ණි.   සාචිත වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්, මාසික සාරාා  හා සි ළුම 

වාහවලට අොල යලොේ යපොත් නිසි පරිදි කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට 

වැඩි කාල ක සිට ධාවන තත්ත්වයේ යනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.   මාස 6කට වැඩි 
කාල ේ ව ල අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන පවත්වායගන යගොස් 
තිබුණි.   ය තනයේ වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ නිසි පරිදි පවත්වා 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යිනාතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං37.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි 

පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.   විගණයකාධිපතිවර ා විසින් යේෙවමේන් යපන්වා තිබූ 

අුපාු /යෙ ෂ නිවැරදි කරවායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 

50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට 

වඩා අු මට්ටමක වි .    

ාබරගමුව ලංපළපත් ලං්ණර්ව ලංළජපවිය ලංංධයපපන ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය වාර්තා නිසි පරිදි පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යිනාතිබුණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම 

කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  

50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඌව ලංපළපා 

ඌව ලංපළපත් ලංජපර්ගානා ලංජී  ලංයාේවප ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 

යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල සාුතේත සැලැස්මේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට සකස ්

කර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත 

දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන 
සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරකට 

වැඩි කාල ක සිට ධාවන තත්ත්වයේ යනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.   බැාකු රකා න 

දිනට මාස 2ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැාකු බැර සටහන් වි .   අධිකාරි ට 

අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං46.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා 
නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    
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බානනපි ර පළපා 

  

බානනපි ර ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

ය තන ට අොල සාුතේත සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අො ව ක්රි ාකාරී සැලැසම්ේ නි මිත දිනට සකස ් කර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් 

ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  

සඳහා වැඩපිළියවලේ සකසක්ර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ 

සමීය ේෂණය වාර්තා නිසි පරිදි පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වැඩි කාල ක සිට 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.   ය තනයේ වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ නිසි පරිදි පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං21.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 

කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 
ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් 
කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   
යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   2017.07.25 දිනැති අාක 2/2017 ෙරන 
ජාතික අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන 

යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා 
සම්බස්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත ් ප ද් 

කාර්  ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු රමාණයය න් වි .   හුගනාගත් යෙවන කාර්  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ෙර් කයේ ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .   හුගනාගත් ව න්වන කාර්  ෙර් කයේ 

ලඟාීරම 50%ට වඩා අු මට්ටමක වි .    

බානනපි ර ලංපළපත් ලංයාෞ්තදර්ය ලංනියක්ානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික යමයහුතම් පිළිබඳ කාර් සාධන  සාකච්ාා කර 
යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට සකස ්

කර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ 

සකස්කර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය වාර්තා නිසි පරිදි පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ නිසි පරිදි පවත්වා යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා බැාකුව යවත 

ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම 

ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා යිනාතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 
විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා 
වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    
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බානනපි ර ලංපළපත් ලංංපද්රවය ලං ළජනප රණ ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික යමයහුතම් පිළිබඳ කාර් සාධන  සාකච්ාා කර 
යනොතිබුණි.   අධයේෂ මණ්ඩල රැස්ීරම්වලදී මාසික ද්ෙල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 

යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල සාුතේත සැලැස්මේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 

දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 

පැවව ණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ පැවව ණි.   මාස 3කට වඩා වැඩි කාල කට 

අොලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පවත්වායගන යගොස් තිබුණි.   ය තනයේ ජාගම බැාකු 
ගිණුම්වලට අොලව බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත දින න්ට පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   යගීරම සඳහා බැාකුව යවත ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා පරිපාලන නීති පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

බානනපි ර ලංපළපත් ලංජපර්ගානා ලංජී  ලංරවපහන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොල කාර් සාධන වාර්තා නි මිත දිනට යපර සභාගත කිරීමට එම 
වාර්තා අමාතයාා   යවත ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව 
ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට සකස් කර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂයේ අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට යපර අුකමත 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

375 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් 

ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  

සඳහා වැඩපිළියවලේ සකසක්ර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 
ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  
ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් 
යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  

මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

බානනපි ර ලංපළපත් ලංයාොරතුරු ලංාේපත් ලංාාවර්ධන ලංයයානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාල කට රමාෙ කිරීම් 
නිරිේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට 

සකස් කර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා 

වැඩපිළියවලේ සකසක්ර යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ 

පැවව ණි.   ය තනයේ ජාගම බැාකු ගිණුම්වලට අොලව බැාකු සැසුගම් රකා  නි මිත 

දින න්ට පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

376 

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් 

ලබා දී තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

 

බානනපි ර ලංපළපත් ලංාාචපර  ලංජණ්ඩකය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 දිනට යපර 
අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වසරේ ඉේමවූ ණය හිමි ය ේෂ පැවව ණි.   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය වාර්තා නිසි පරිදි පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ නිසි පරිදි පවත්වා 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුව අවම ව ය න් ව න් වරේ යහ  පවත්වා 

යිනාතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

  

බානනපි ර ලංපළපත් ලං ෘෂි ලංයාේවප ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාල කට රමාෙ කිරීම් 

නිරිේෂණය  වි .   සමායල චිත වර්ෂ ට අො ව ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට 

සකස් කර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොල රසම්පාෙන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සැලැස්ම එම වසයර් ජනවාරි 31 දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   මානව 

සම්පත් සාවර්ධන  සඳහා වැඩපිළියවලේ සකස්කර යනොතිබුණි.   මාස 3කට වඩා වැඩි 

කාල කට අොලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පවත්වායගන යගොස් තිබුණි.    ාවත්කාලීන කරන 

ලෙ ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න ේ පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අො  භාණ්ඩ සමීය ේෂණය වාර්තා නිසි පරිදි පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  කිරීමට සහ ඇගයීම සඳහ ි ා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ 
ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ 
නිලධාරය කු නම් කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී තිබූ පුල්හුණු 

අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    

බානනපි ර ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාවර්ධන ලංංධි පරිය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාල කට රමාෙ කිරීම් 
නිරිේෂණය  වි .   යගීරම සඳහා බැාකුව යවත ඉදිරිපත් යනොකල මාස 6 ඉේමවූ 

යචේපත් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

2018 අයරේල් 27 දිනැති අාක MSDW/08/65 ෙරන තිරසාර සාවර්ධන හා වනජිීර 
අමාතයාා යේ චක්රයල්ඛ් විධි විධාන අුකව ඉුව ක  ුතව  තිරසර සාවර්ධන කටුතව  
සම්බන්ධීකරණය  සඳහා පත්ක  ුතව  නිය  ජිත න් යෙයෙනා පිළිබඳව විස්තර 
අමාතයාා   යවත වාර්තා කර යනොතිබුණි.   සැලසුම්ගත පුල්හුණු අවස්ථාවමේන් ලබා දී 

තිබූ පුල්හුණු අවස්ථා රමාණය  50%ට වඩා අු මට්ටමක පැවව ණි.    
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බානනපි ර ලංපළපත් ලංයර්ථි  ලංරවර්ධන ලං පර්යපානය 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

වසරේ ඉේමවූ ණය ගැති ය ේෂ පැවව ණි.   අධිකාරි ට අො ව රඥප්ති අුකව මූලය හා 
පරිපාලන නීති පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   මානව සම්පත් සාවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීමටෙ ධාරිතා හා නිපුල්ණයතා 
සාවර්ධන වැඩසටහන් ක්රි ාත්මක කිරීමට ය තන  ව   යජයෂ්ඨ නිලධාරය කු නම් 
කර යනොතිබුණි.    
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පළපත් ලංපපකන ලංයයාන 

කුරුණෑගක ලංදිාන්රික් ය 

  

කුරුණෑගක ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් 

යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු 

සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් 

මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන 
සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල 

රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

380 

මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

කුලියපපිතලය ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

 

 ජහව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 

රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 

80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වපරියයපොළ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් 
මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය 
යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  

සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 

ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 
පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ගිරිබපව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති 

අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

383 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

යපොල්ගහයවක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ 

බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා 

බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   යකොන්රාත් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

නි වැරතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

384 

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 

දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 
ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ 

බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර 

කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට 

වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 

රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 

80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

උඩුබද්දපව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ 

බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- 

ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

බිාගිරිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න 

ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව 

රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- 

ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

පඬුවානුගවර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

386 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   ය තන ට අොල වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ගල්ගමුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 
අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  

සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර 

ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ජපවාගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වයාපාර බලපර 
ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් 

යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

යපොල්පිතිගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල 
වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .    
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් 
පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

රිදියගජ ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ 

බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් 
ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.    

  

ංකේව ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් 
මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යලස බදු දී යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් 

අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස ්කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ඉබ්බපගමුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සභා බලරයද් යේ 

කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  

මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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කුරුණෑගක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 
බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් 

අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  

මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

කුලියපපිතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් 

සිදුකර තිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 

2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

 

ප්තනක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ ද්ෙල් අ කර 
ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

නපරේජක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් 
පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 
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පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 

ය ොයබයිගය්ත ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ 
සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  
රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය ොළඹ ලංදිාන්රික් ය 

  

ශ්රී ලංජායවර්ධනපුර ලංය ෝට්යට් ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  

යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් 

මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක 

කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 
යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කාර්  මණ්ඩලයේ 

සි ළුම සාමාජිකි න් යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණී.   හානි පිළිබඳ 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං22.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 

යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  

පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 
එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.    

යදි වක ලං- ලංගල්කිානා ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං53.50  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 
වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා 

එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු 
දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ 

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු 

සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය 

වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් 

හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං28.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 
යනොතිබුණි.    
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යජොරටුව ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   සමායල චිත 
වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 
නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැර වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් 

යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

ය ොළඹ ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.50  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   සමායල චිත 
වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර 

පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර 

වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ය තන ට අො  ඉන්ධන යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.    

  

 ඩුයවක ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 
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වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු 

සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   වසරකට වඩා වැඩි 
කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

 ය ොයළෝතනපව ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.50  

බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් 
වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 

ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 

කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට 
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් 

සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

399 

යබොරකැානගමුව ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස 
ඉුවකර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

  

ජහරගජ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.50  

වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය 
යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා 

බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ණය ගැති 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

400 

බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  
රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

සීාපව පුර ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   බල රයද් යේ පවතින 
කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස 
කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

 ැානබෑව ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යහෝජපගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.50  

අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට 

එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.    

  

ය ොතල පවත්ා ලං- ලංමුල්යල්රියපව ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   බැාකු සැසුගයම් 

යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් 

යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

 

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

402 

සීාපව  රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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බදුල්ක ලංදිාන්රික් ය 

බදුල්ක ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් 

සිදුකර තිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස 

කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං48.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි 

පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

බණ්ඩපරයවක ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  

ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  

යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  

සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර 

ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 හපුායල් ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   වසරකට 
වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  

වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 වැලිජඩ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට 

අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං31.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 
රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 

80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව 

තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 

ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැසම් 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 
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ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

බදුල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං59.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල 

පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව භාණ්ඩ යතොග/ සමීය ේෂණය පවත්වා වාර්තා සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ය තන ට අො  ඉන්ධන යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  
කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක 
කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  

තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස ්කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

මීය ගහකිවුක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ 

සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු 

යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් 

වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ජි යාගනය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර 

පැවව ණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම 
සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ 
ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  

තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

ඌව ලංපරණගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු 

ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං40.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / 

යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

410 

කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

හල්දුේමුල්ක ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

411 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

බණ්ඩපරයවක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 
බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල 

පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ 

සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යාොරනපයාොට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.50  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් 
මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය 
යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් 

සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  

සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 
ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ය තන  සව  

මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   යකොන්රාත් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් 

පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න 
ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව 

රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

හපලිඇක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැර වි .   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 

01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 

අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ්තද ැතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  

මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළුම සාමාජිකි න් යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර 

යනොතිබුණී.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

414 

රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ඇල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ 

බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර 

කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් 

පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 

ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

ලුණුගක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

415 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

රිදිජපලියද්ද රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය 
යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා 

බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  
රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

හපුායල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.50  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 
අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

පානාර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.50  

වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය 

යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  
රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

417 

 

ුගවරඑළිය ලංදිාන්රික් ය 

  

ුගවරඑළිය ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් 

පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන 

සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් 

හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර 

වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 
විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං52.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන 
ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට 
පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

418 

යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.    

 ාකව ැයල් ලං- ලංලිඳුක ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.50  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  

වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං19.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 

කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 
අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ 

ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

419 

යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

හැට්ත ලංදික්ඔය ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං34.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

420 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස ් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 හඟුර්තය ා රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.50  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින 
කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස 
කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං30.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   

පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක 
ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යගරපාන ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.50  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ 

සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  

ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා 

නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු 

යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර 

කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා 

සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   හානි 
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පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට 

අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  
කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක 
කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි 

සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං48.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැසම්ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

ුගවරඑළිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.50  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 
වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ 

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 

ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 

කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

423 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යනොර්වුඩ් ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ 

රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ 

නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

424 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ 

ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 

ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

වකපය්ත රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.50  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

භාණ්ඩ යතොග/ සමීය ේෂණය පවත්වා වාර්තා සකස් කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ 

නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් 

ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං51.00  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

425 

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 
යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ජානය ළිය ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් 
පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 

ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 

කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  

බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
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යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  

වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 

අුකමත කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

ංඹගමුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස ්කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ 
ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී 
යනොතිබුණි.    
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ය ොත්ජයල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 
යනොතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි . ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් 
පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

ය ොටගක ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 
වි . හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි . බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි . පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි. අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර 

කටුතව  කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
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නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව 

රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- 

ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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ජහුගවර ලංදිාන්රික් ය 

 ජහුගවර ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං59.50  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 
වි .   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු 

සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් 

මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය 

වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල 
වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල 
කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.    
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 ගේයපොළ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 
වාහන වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං35.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස ් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

නපවකපිතලය ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.50  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   සමායල චිත 
වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් 

ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  

සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  

සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ 

හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර 

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැසම්ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 
අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වත්යත්ගජ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   හිඟ ද්ෙල් 
අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං51.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 

අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 
ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

433 

ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.    

 

 ඩුග්තනපව ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත 
කරවායගන යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක 
ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති 

අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

  

 උඩුුගවර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං53.50  

වර්ෂ ට අොල මූලය රකා න සම්බන්ධය න් විගණයකාධිපතිවර ායේ මත  අහිතකර 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

434 

මත ේ රකා  කිරිම/ මත ේ රකා  යනොකිරීම නිරීේෂණය  වි .   විගණයකාධිපති විසින් 
නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යටන්ඩර් 

මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං48.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යතලුගවර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 
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අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් 

කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං35.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා 
ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් 

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 

2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

මිනියේ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර 
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බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ණය හිමි යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 

/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ප්තවික රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.50  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 
නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

437 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ජැදදුේබර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.50  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 
වි . හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි. බැාකු සැසුගයම් 

යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි . පවරා යනොගත් 
වත්කම් තිබුණි. ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇනවුම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං53.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

438 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි. ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක 
ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි. රාජය පරිපාලන 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි. සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි. ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 
පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

උඩුදුේබර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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උඩපළපා රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වයාපාර බදු හා 
යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි. වයාපාර 
බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි. බැාකු සැසුගයම් 

යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .  සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි. පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි. සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .  ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ 

ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට 

(සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත 

කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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පපායහේවපහැට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් 

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

  

හපරිානපත්තුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල 

පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සටහන් කිරීම 

සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

කුණ්ඩාපයල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 
දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   නි මිත දින න් 

ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා 

යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් 
පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ගඟවට ලංය ෝරයල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.50  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් 
මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය 
යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් 

සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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්ණජාපපිතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ නියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

පානබපයේ ලංය ෝරයල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් 
මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය 
යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් 

සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ 

රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

444 

කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු 

කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  

බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  
රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ංකුරන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් 
පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

පපාදුේබර ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

තුේපය්ත රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි . හිඟ වරිපනම් 

අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි. හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 
සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි. දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 
10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි . ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං93.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් 
සලසා යනොතිබුණි.    
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ගඟ ලංඉහක ලංය ෝරයල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි. හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර 
ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි . වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන 

සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් 
පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ජ්තනපරජ ලංදිාන්රික් ය 

 ජ්තනපරජ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.50  

අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි . ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .  යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි. ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් 

කර යනොතිබුණි. සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම 
සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ 
ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට 
අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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මුාපලි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු 
හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර 
යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං41.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

449 

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

නපනපත්ාප්ත රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් 

යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් 

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං35.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  

තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

450 

අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ජ්තනපරජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ 

බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක 

කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි. අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි. ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 
යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  
හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 
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ජප්තයායි ලංබටි ර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි. වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි . හිඟ 
වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි. වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි. හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි. වසරකට 
වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි . ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි . ලැයබන 
යචේපත් හා ද්ෙල් ඇනවුම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.සභා 
බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි. අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි. ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි. සභාවට 
ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන 
යගොස් යනොතිබුණි. යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත 

අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි. යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ 

ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි. 2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 
යනොතිබුණි.    
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 ළුාර ලංදිාන්රික් ය 

යහොරණ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත 

වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් 

යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ 

නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

453 

යබ්රුවක ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු 

සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළුම 

සාමාජිකි න් යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණී.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

 ළුාර ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 
දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 
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6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති 

අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

පපනදුර ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් 
කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට 

(සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත 

කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 යහොරණ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 
ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික 

රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   බල 

රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  

වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 

අුකමත කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

456 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

වකල්කපවිට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   වර්ෂ ට 
අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු 
දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු 

ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් 

ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව භාණ්ඩ යතොග/ සමීය ේෂණය පවත්වා වාර්තා සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක 

පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ 

අ ුගම්පත් සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

457 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා 

සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති 

අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ජදුරපයවක ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  

සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට 
අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක 

පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ 

සකස් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
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අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ළුාර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  

මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ 

මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

459 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 

2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

පපනදුර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව 

බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර 

ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු 

කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. 

අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න 
ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව 

රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

  

 

 

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

460 

යබ්රුවක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.50  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 
වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු 

සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

ජතුගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර 

වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.    

 

මිල්කනිය ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල 

පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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බණ්ඩපරගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

ංගකවත්ා රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර 
බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදොඩ්තයගොඩ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 
සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු 

සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

බුකත්සිාහක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි. විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි. ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යනොතිබුණි.    

පපලි්තදුගවර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි. සි ළු 
වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි. පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි. අුකමත 

කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

යපපනය ලංදිාන්රික් ය 

යපපනය ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත 

දිනට අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන 

සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 
වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව භාණ්ඩ 

යතොග/ සමීය ේෂණය පවත්වා වාර්තා සකස ් කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ 

නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  

මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අො  

ඉන්ධන යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල 

රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ 
අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා 
දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි 

පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 චපව ච්යච්රි ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. 

අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

466 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් 

මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වැල්වට්තලතුරයි ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන 

සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට 
වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ දුම්පත් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යේදුරුතුඩුව ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක 
ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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 යේකනපයි ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික 

ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට 

අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ 

කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

469 

01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 

අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

චපව ච්යච්රි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ 

යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව 

බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික 

සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ඉඩම් හා 

යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං56.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 

01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

470 

අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම 

සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

යඩල්ෆන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 

සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 

01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 

අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 
යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 යිට්ාන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 
සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 
පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 

කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 

01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 

අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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වලි පජේ ලංනැයගනි ර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  

ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 

අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පයරයිනගර් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු 

සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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වඩජපරච්චි ලංනිරිා ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

යේදුරුතුඩුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 

කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වලි පජේ ලංනිරිාදිග ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

476 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ 

සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු 

යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් 

වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වලි පජේ ලංබටි ර ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  
සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී 
යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික 
රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 
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 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 
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අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

නල්ලූර් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත 

වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  

සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- 

ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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වලි ජපේ ලංදකුණ ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි . දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි . බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි . පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් 
පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 
පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

වලි පජේ ලංඋතුර ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි. හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි. යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි. ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි. සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ. කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා 

සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් 
පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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පුත්ාකජ ලංදිාන්රික් ය 

 පුත්ාකජ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.50  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ 

නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් 

ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික 
ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

හකපවා ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර 
ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.    

  ල්පිතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න  
 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව 

තිබුණි.    
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං39.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 
පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 

අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ 

සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම 

වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වනපාවිල්ලුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං57.50  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා 

බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 රුවකගානවැව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං53.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 

2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

පුත්ාකජ ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 

අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 
වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   බල රයද් යේ 

අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.   බල රයද් යේ 
පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

485 

යනොවන යලස කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත් සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 

අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 
පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

හකපවා ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   විගණයන 

හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර 

පැවව ණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් 

සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   අ වැ  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

486 

චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යරච්චි ට්ටුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස 

කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

යව්තනේපුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත 

වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 
වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

නවගත්යත්ගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 

2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 
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යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

යනජඩුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං91.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 
දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

නපත්ාණ්ඩිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  
රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

489 

මුකතිේ ලංදිාන්රික් ය 

  

ජප්තයායි ලංනැයගනි ර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල 

පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික 
ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට 

අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  
කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක 
කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං27.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 

යනොතිබුණි.   මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම 
සම්බන්ධව විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන 
යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

490 

සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ 

ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 යරයිතුයරයිපත්තු රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 
බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් 

කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. 

අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් 

මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 
 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං26.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් 
රතිපාෙන සලසා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම 

සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට 

(සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත 

කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

තුුගක් පයි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 
බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  
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කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ඉඩම් හා 

යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් 

බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 

සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං41.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 

අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 
කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

පුදුකුඩිරිේපු රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 

01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 

අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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ගේපහ ලංදිාන්රික් ය 

 ගේපහ ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු 

කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 
ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස 

කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත 
 ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  
ය ොො යනොතිබුණි.    

 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 

වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති 

අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා 
හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන 
හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

මීය ගමුව ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.50  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි 
යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැර වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇනවුම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

496 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

  

 ටුනපය  ලංසීදුව ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු 

සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා 
යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බු වට්යට රු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ජාප-ඇක ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   සකස ්
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

  

 

 

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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පෑලියයගොඩ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  
කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

මිුගව්තයගොඩ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

499 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  

ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

වත්ාක ලංජපයබෝක ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම 

පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  

සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

  

 ටපන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  

ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා 

නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

500 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර 

පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන 
සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම 

සම්බන්ධව විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- 

ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

මීය රිගජ ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු 
හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර 
යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් 

සිදුකර තිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස ්

කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වත්ාක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා 

සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන 
සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් 

මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
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යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.    

 

ජහර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං89.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

යදොේයේ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

503 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  

සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා 

බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   ය තන  සව  

මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං94.00  

2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  
රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ංත්ානගල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  

අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු 

ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා 
පරිසර හානි සිදුව තිබුණි. 

    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

504 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් 
අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 

2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

 

දිවුකපිතලය ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං90.00  

පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් 

අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 

2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

505 

 ැකණිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   ජාතික 

රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

  

ගේපහ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  

සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් 

යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු 
වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 
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යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  

බියගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු 

යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු 

ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 

2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

ජාප ලං- ලංඇක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි. වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි. වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි. බැාකු සැසුගයම් මාස ක 

කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි . සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි. පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි. සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල 

යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

මිුගව්තයගොඩ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි. විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි . හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි . සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං100.00  
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කිලියනොච්චි ලංදිාන්රික් ය 

 ්ණනගර් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 
වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  

සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  

සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇනවුම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 
පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් 

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං41.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 යරයිච්චි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   සමායල චිත 
වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ 

සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  

යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බු 

වට්යට රු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
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යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 

අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ 

සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

පච්යචයිපල්යකයි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං48.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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ංේපපර ලංදිාන්රික් ය 

  ල්මුය්ත ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් 

පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට 

වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් 

අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ණය හිමි යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් 

අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   

පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක 
ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.    

  

ංක් රපත්තුව ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං84.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා 

දී තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං95.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම 
ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

 ංේපපර ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  

නි මිත දිනට අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  

සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර 

ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 
වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං15.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
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කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු 

දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් 

දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි 

රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

 නපජල්ඔය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ 

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

515 

අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං13.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට 
ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන 
යගොස් යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ 

ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී 
සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ 

සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම 

වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැසම් 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

පදියාකපව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

516 

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 

කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  
අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික 

රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං22.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් 

සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 

අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා 

යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන 

විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 

අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

කපහුගක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇනවුම් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ දුම්පත් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං26.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට 
ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන 
යගොස් යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ 

ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී 
සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ 

සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම 

වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ 
ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී 
යනොතිබුණි.    

දජන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අො  ඉන්ධන 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං36.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

යපොතුවිල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

520 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව 

බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ 

නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අො  ඉන්ධන 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය හිමි යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ දුම්පත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං39.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් 
රතිපාෙන සලසා යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

521 

ංද්දකපයචයනයි ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං26.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
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චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

ංකයපවඩයවේබු රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව 

බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං26.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 

/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

තිරුක්ය ෝවිල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින 
කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස 
කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං37.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

524 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

උහන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු 

ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං36.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

525 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  

තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ 
ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී 
යනොතිබුණි.    

නවිා්තයේලි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ 

බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර 

කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

526 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං44.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි. ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 
හුගනායගන යනොතිබුණි. හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි. ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක 

ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි. සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම 

ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි. අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි. ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  

හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති 

අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

 පයරයිතීේ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි. සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි. වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි. විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි. සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි . ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි . ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.  ණය හිමි යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං40.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ජහපඔය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 
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අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා 

අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 
යනොතිබුණි.    

ංක් යරයිපත්තුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල 
කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ 

ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  

යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

529 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 

06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං41.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

යදි ංත්ා ්තඩිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි. සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි. හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි. 

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි . හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

530 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං39.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

නි්තාවුර් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  

යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල 
සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

531 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  
ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට ලැයබන සි ළුම 
යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  

පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ඉරක් පජේ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල 

කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 
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සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් 

සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ාේජ්තතුයරයි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය 

යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා 

බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ණය හිමි යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    
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ජඩ කපුව ලංදිාන්රික් ය 

 ජඩ කපුව ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 
වි .   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  

ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර 

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං40.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 
පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක 

නි ම කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස ් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.    

 එරපවුර් ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.50  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   වර්ෂ ට 
අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර 

ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා 

නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු 

යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර 

කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 
ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට 

අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ 

කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

536 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 පත්ා්තකුඩි ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං87.50  

හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර 
ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ීරක පහන් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

  

 වපහයරයි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.00    



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

537 

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  

යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 
නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 

කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික 

ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට 

අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ 

කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං26.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් 

සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 

අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා 

යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන 

විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 

අුකමත කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

538 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

වපකච්යචයනයි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා 

යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා : 53.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු 
ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

යච්ත කඩි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං51.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 

විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට 
අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 
නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යවල්කපයවලි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.50  

සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ 

නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් 

ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   යකොන්රාත් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් 

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස ්කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ංරයේපති රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන 

අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම 

සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා 

නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
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යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ය ොක් ඩියචෝයකයි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 
අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 

06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං52.00  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 

අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ළුාවපයකයි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  

සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් 
අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් 

කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං82.00  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 
දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 
යනොතිබුණි.    

වේනතිේ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් 

පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඔඩ්ඩජපවඩි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    
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 ෑගල්ක ලංදිාන්රික් ය 

  ෑගල්ක ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන වි .   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං36.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන 
පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන 
යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 
පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක 
ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස ් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

 ජපවනැල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං53.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ 

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික 

රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා 

බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   බල රයද් යේ අක්රමවත් 

යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.  
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං32.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 
පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 

කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස ් කර 

යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

රුව්තවැල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර 

බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

549 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං38.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

රඹුක් න රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

550 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් 

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර 

වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 

කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැසම්ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 
ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වර පයපොළ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

551 

සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් 

මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක 

කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා 

ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

දැරණියගක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   නි මිත 

දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය 

වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
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වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ණය ගැති 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය හිමි යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ 

සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු 

යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් 

වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා 
වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට 
එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

බුකත්ය ොහුපිතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  

අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය 

පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන 
සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.    

ංරනපය  රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ 

අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

554 

අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ෑගල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ණය ගැති යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ගලිගමුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  

සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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යදි ඕවිට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

යතලය්තයාොට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං85.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 

හේබ්තයාොට ලංදිාන්රික් ය 

 හේබ්තයාොට ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං96.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක 
ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.    

  

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

558 

 ාාගල්ක ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු 

යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර 

කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 
පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට 
අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං35.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ාාගල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 
වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර 
පැවව ණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා 

අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං35.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් 
රතිපාෙන සලසා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම 

සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

560 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැසම් 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ංඟුුගය ොකපැකැානා රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං32.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

561 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යබලිංත්ා රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත 

බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   හිඟ 

ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 
අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
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සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ 

ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී 
සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ 

සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම 

වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ීමර ැතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 
වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ 

රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් 

ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

563 

 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැසම්ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ංේබක්තයාොට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  

අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු 

ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් 
පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

564 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 

5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව 

තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 

ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ටුවපන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු 

ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් 

මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   රාජය 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

565 

පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

සුරියවැව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.50  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 
වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත 

කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 

විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව 
මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර 
පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
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මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට 
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 

ලුණුගේයවයහර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  

අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 
වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

තිානාජහපරපජ ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර 

වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති 

අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

 

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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හේබ්තයාොට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ 

කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 
යනොතිබුණි.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යපොයළෝතනරුව ලංදිාන්රික් ය 

  

යපොයළෝතනරුව ලංජහ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි . හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි. හිඟ බදු 

ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි . වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.  බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් 

වි .  බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .  බැාකු 

සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් 

මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.  අලාභහානි සම්බන්ධය න් 

ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .  ය තන  සව  
මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .  අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක 
නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල 

වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි 

පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 
යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  
හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි. ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී 
යනොතිබුණි.    

ි ඟුරක්ය ොඩ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං57.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොල මූලය රකා න සම්බන්ධය න් විගණයකාධිපතිවර ායේ 
මත  අහිතකර මත ේ රකා  කිරිම/ මත ේ රකා  යනොකිරීම නිරීේෂණය  
වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ 

සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  

යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් 

අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි 

යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැර වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   විගණයන 

විමසුම් යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බු වට්යට රු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං53.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

වැලි ්තද රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං57.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා 

පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
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නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සකස ්
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට 
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් 

සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යපොයළෝතනරුව ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.50  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   වර්ෂ ට 
අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ 

මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

573 

අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

දිඹුකපගක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත 
බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව 

තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 
දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

574 

පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

කා පපුර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 
බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ 

බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා 

බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි 

යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   ය තන ට 

අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත 

කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළුම 

සාමාජිකි න් යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණී.   ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් 

ඇනවුම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  

බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා 
වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 

01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ඇකහැර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.50  

හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි. හිඟ ද්ෙල් 
අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි. දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  

සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි. දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි . හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .  වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි. පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි. ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. සභා බලරයද් යේ කසල 

යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ. කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ 

අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.  හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි. ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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ජැදිරිගිරිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.50  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර 

ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන 

සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං87.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

577 

රත්නපුර දිාන්රික් ය 

 රත්නපුර ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.50  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 
වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම 

පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  

අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා 

බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස 

කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං20.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 
පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 

යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත 
අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ 

ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 

රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 

80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව 

තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

578 

ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස ් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

 ඇඹිලිපිතලය ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  

සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම 

සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන 

සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  

අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 
කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.    

බක්තයගොඩ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං86.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

  

රත්නපුර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං51.50    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

580 

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  
මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  

සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  

සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා 

සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  

මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස 

කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං24.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ 

ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක 

ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි 
/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන 
ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට 
පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ය ොයකෝතන ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ 

නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් 

ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික 
ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ීරක පහන් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

582 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

කුරුවිට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර 

බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 
සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු 

යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් 

වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං37.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 

5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී 
සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ 

සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ඇඹිලිපිතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං59.00    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් 

යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ 

මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට 
වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා 

පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං40.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 

රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 

80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව 

තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 

ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

585 

පැල්ජඩුල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු 

ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් 

ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං33.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 

කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

586 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වැලියගයපොක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

587 

යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

 කවපන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ 

යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව 

බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර 

ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් 
කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා 

පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් 
මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් 

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 
කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ඇහැලියයගොඩ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යකොන්රාත් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස 

කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං48.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැසම්ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ංයගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

590 

අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා 

පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං40.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්කරුක 

ලැබූ මානව සම්පත් සැලැසම්ේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  

සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 හවත්ා රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං53.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ඉඹුල්යප රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  

ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල 

යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං53.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

නිවිතිගක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 
විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම 

සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට 
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

බක්තයගොඩ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික 
ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 

සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 
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/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.    

යගොඩ යවක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  

යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් 

වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං92.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

595 

ජපායල් දිාන්රික් ය 

 ජපායල් ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

වර්ෂ ට අොල මූලය රකා න සම්බන්ධය න් විගණයකාධිපතිවර ායේ මත  අහිතකර 
මත ේ රකා  කිරිම/ මත ේ රකා  යනොකිරීම නිරීේෂණය  වි .   විගණයන විමසුම් 

සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් 
ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන අ වැ  යල්ඛ්න  

නි මිත දිනට අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට 

වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ 

යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු 

සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම 

නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං33.00  
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ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ 

ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී 
සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ 

සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 
මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

දඹුල්ක ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං51.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී 

එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා 

එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු 
දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව 

බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   නි මිත 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  

තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 

2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

 කේගක ලංපල්යල්ගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං40.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොල මූලය රකා න සම්බන්ධය න් විගණයකාධිපතිවර ායේ 
මත  අහිතකර මත ේ රකා  කිරිම/ මත ේ රකා  යනොකිරීම නිරීේෂණය  
වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් 

අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ 

සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ 

යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර 

පැවව ණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 
තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය හිමි යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික 

ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව 

කසල ක මනාකරණය සැලැසම්ේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං31.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු 
ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   

පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක 
ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 
ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ංඹ්තගඟය ෝරයල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  
මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  

සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් 

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් 

හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං39.00  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

600 

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  

වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 
අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

රත්යාොට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං57.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  

සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව භාණ්ඩ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යතොග/ සමීය ේෂණය පවත්වා වාර්තා සකස් කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ 

අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 

ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට 
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.    

උකුයවක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 
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පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   ය තන ට අො  ඉන්ධන 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 

5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක 

ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන 
විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  
භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

විල්ගමුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   හිඟ 
වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර 

පැවව ණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං46.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 

විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා 
යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක 
ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව 
මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර 
පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

 

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

604 

නපඋක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං67.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  

සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා 

සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 
අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව 

සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක 

අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පල්යල්යපොක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ 

ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා 

යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං52.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.  අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි. ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.  ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.  සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.  අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි. ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  

හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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දඹුල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි. සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි. වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි . හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි. වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 

අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 
අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යටවත්ා රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  

සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  

සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ 

ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී 
සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

ගයල්යවක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං85.50    



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

608 

හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර 
ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන 

සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ජපායල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  
සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල 

පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං88.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    
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ංුගරපධපුර ලංදිාන්රික් ය 

  

ංුගරපධපුර ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් 

යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 
තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං73.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.    

  

ගයක්තබිඳුුගවැව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං45.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොල මූලය රකා න සම්බන්ධය න් විගණයකාධිපතිවර ායේ 
මත  අහිතකර මත ේ රකා  කිරිම/ මත ේ රකා  යනොකිරීම නිරීේෂණය  
වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  

සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   බු 

වට්යට රු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් 

යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින 
කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස 
කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං21.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 
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612 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස ් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

මිි ්තායල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං49.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොල මූලය රකා න සම්බන්ධය න් විගණයකාධිපතිවර ායේ 
මත  අහිතකර මත ේ රකා  කිරිම/ මත ේ රකා  යනොකිරීම නිරීේෂණය  
වි .   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා 

බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් 

පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං34.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 

අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා 

සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති 

අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට 
අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

යහොයරොේපාපන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් 

අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් 

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අත්තිකාරම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් 

යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං32.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 

අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 ැබිතියගොල්කෑව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං60.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික 
ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික 

රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා 

බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව 

තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං30.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
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පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ුගවරගේපළපත් ලංජැද රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං58.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  

සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ 

යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව භාණ්ඩ යතොග/ සමීය ේෂණය පවත්වා වාර්තා සකස් කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය 

වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  

වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 
වි .   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව 

තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං33.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

617 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ජැදවච්චිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං54.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

618 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ 

මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට 
වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම 

නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ඉපයකෝගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු 

බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං37.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ාකපව ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං59.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  
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මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ැකිරපව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු 

බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය 

වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   සභා බලරයද් යේ 

කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං51.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ 
ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී 
යනොතිබුණි.    

ගල්නෑව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

622 

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 
වාහන වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

තිරේපය්ත රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු 

බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ 

සිදු කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ 

අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 

 

 

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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රඹැව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම 
නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ුගවරගේපළපා ලංනැයගනි ර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං60.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු 

බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  

බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 
ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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පකපගක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට 
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

627 

යනොච්චියපගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු 

බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට 
අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  
හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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 හටගානදිගිලිය ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අො  ඉන්ධන යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළුම සාමාජිකි න් යවත මේඛිත කාර්  

පැවරුම් කර යනොතිබුණී.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   බල 

රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 
ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 
අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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පදවිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං81.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

  

රපජාප්තගනය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං78.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
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යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං76.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ජපාර ලංදිාන්රික් ය 

  

ජපාර ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 
වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත 

වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව 

ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් 
සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් 

සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං48.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක 
ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු 

දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත 
සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

632 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් 
පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් 

සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 වැලිගජ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං53.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  
යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර 

කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ 

රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු 

සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන 
සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික 

ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට 

අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ 
පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති 
යනොවන යලස කටුතව  ය ොො යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

633 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං38.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 
හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 

කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 
කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 හක්ජන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  

සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  

සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

634 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි 

යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැර වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං19.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැසම් 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 
ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 

 

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වැලිගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් 

ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ 

යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය 

වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   ය තන ට අො  ඉන්ධන යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා 

යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ දුම්පත් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා 

ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා 
සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං38.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
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සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 

01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් 

අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

දික්වැල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු 

යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං22.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 

කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 

5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී 
සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

පානයගොඩ රපයද්ශීය ලංාභපව ලං- ලංඌරුයබොක්  

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
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අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ 

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං21.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් 
රතිපාෙන සලසා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම 

සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් 

ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 
කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

639 

යදවිුගවර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට 

වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් 

අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ 

මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර 

වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 

නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ 

අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං33.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 

5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව 

තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 

ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

640 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ංකුරැානා රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  

ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා 

නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු 

යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර 

කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට 

වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර 

පැවව ණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 
ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට 

අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං41.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට 

අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

මුකතලයන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යකොන්රාත් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං37.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
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වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි 

පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ඹුරුපිතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල 

යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු 

යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් 

වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

643 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං50.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ජපාර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  
නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික 

රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

644 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ංතුරලිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර 

වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යටන්ඩර් 

මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 

සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට 

ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  
චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

කිරි්තද ලංපුහුල්වැල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  

සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් 
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තිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

 

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ය ොටයපොක ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

පිටබැද්දර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං73.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු 

ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං57.00  

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

තිහයගොඩ ලංරප ලංයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  

පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

649 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ජපලිේබඩ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  

ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   අලාභහානි 

සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා 
වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  
වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   අත්තිකාරම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං80.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- 

ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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ගපල්ක ලංදිාන්රික් ය 

 ගපල්ක ලංජහනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත 

කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා 

බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර 

පැවව ණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය 

සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ පවතින කර්මාන්ත  ාලා වමේන් 
පිටවන දුම් හා අපරවයවමේන් පරිසර ට හානි ඇති යනොවන යලස කටුතව  ය ොො 
යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං21.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති 

ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත 
සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක 

ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා 

ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 

ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස ් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන 
අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

651 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ි ක් ඩුව ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං58.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට 

වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  
යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  
කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක 
කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං27.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
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සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන 
පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන 
යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම 

සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස ් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

ංේබක්තයගොඩ ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  

ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් 

අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

653 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ දුම්පත් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් 
අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

 යනළුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං54.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 
රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ 

යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි 
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යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ 

හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැර වි .   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස 

කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං13.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 

5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට 
ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක 

ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස ්
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

655 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

නපයගොඩ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං22.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන 
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විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 

අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් 

සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා 

‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

රජ්ගජ ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන 

යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ 

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු 

කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 

ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 

කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික 

සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං20.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම 

සම්බන්ධව විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව 
මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර 
පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන 

විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 

අුකමත කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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හබරපදූව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං53.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ 

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර 

වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන 
නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන 

වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි 

සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං34.00  

ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ 
යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න 
පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා 

යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට 

(සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත 

කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ර්තයදනිය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං54.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  

අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු 

ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය 

පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් 

වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 
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යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං35.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  

තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

ඉජදුව ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං44.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන 
සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   යටන්ඩර් 

මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 

සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං46.00  

මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම සම්බන්ධව 

විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට 
අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි 

පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 
දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 
යනොතිබුණි.    
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ංේබක්තයගොඩ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ 

පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   යකොන්රාත් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං24.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 

කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යක් කමුල්ක ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං57.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  

කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ 

කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු 

බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය 

පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන 
සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 

කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

නියගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර 

අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. 

අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං28.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

665 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

ංක්මීය ජන රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං56.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල 

පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  
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ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 

සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ 

අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං45.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි.   මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම 

සම්බන්ධව විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන 
යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ 
සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ 

ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 
රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් 
ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් 

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ 
ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී 
යනොතිබුණි.    
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(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ඇල්පිතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං77.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම 

ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු 

කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං25.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 
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යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

වැලිවිතලය ලංදිවිතුර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ 

වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත 
වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු 
දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල 

පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට 

වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා 

නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල 

යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් 

සිදුකර තිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික 

රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා 

බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං41.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

669 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 

යබ්තයාොට රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක 

වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ 

සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  

ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ 

ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  

යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 
තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ 

අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං46.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
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නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

බද්යද්ගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  

ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් යද්ප  

සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල 

යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  
මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ 

ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට 

(සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත 

කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි 

පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 
වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 
යනොතිබුණි.    

යබෝයේ - යපෝද්දක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං69.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික 
රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    
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යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට 

එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ 

ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

ාවකජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් 
අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා 

ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා 

යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 

සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

673 

ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන 

ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  

වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 

අුකමත කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.    

 

බකපිතලය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං83.00  

වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   විගණයන හා 
ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු 

සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 

නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    
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යජොනරපගක ලංදිාන්රික් ය 

ාණජල්වික රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං38.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ 

යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස 
අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් රකා  පිළිය ල කර 

යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් 

වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සි ළු 

වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 
යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 

ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 

කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං25.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම 
සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ 
ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව 
මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර 
පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  
මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී 
යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත 

අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ 

ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 

රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 

80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව 

තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 

ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැසම් 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ාරගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං51.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
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අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට 

අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට 

නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම 

සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන 

සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් 

අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් 

රකා  පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල 

යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට 
යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං18.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 

අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා 

යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන 

විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 

අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ 
ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී 
යනොතිබුණි.    

සියඹකප්තඩුව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං56.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 

එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට 

වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා 

ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ දුම්පත් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං20.00  
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මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 
පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට 
ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන 

යගොස් යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ 
ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී 
සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ 

සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම 

වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු 
ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

බුත්ාක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

679 

වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා 

බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං29.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 

අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා 

යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක 
ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක 
ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 

අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 
පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

680 

 

වැල්කවපය රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං55.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 
සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ 

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං44.00  

ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  
ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ 
සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

බිබික රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං60.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ 

යද්ප  සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික 
යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් 

ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 

6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං48.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 
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කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   සභාවට ලැයබන සි ළුම යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් 

සටහන් කිරීම සඳහා යල්ඛ්ණය ේ පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ 

අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා 

යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් 

සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන 

විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ 

අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

බඩල්කුඹුර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු 

ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 
වාහන නිරීේෂණය  වි .   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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තිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං49.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා 
සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත 
කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ 

ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 

යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

ජැදගජ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් 

කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  

සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 
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යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං61.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ 

මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.    

ජඩුල්ක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං74.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   නි මිත දින න් ව ල බැාකු සැසුගම් 

රකා  පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 

6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   මිුකම් යපොත් 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව 

රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- 

ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යජොණරපගක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං79.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි. වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි. හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා 

වි . වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි. 

පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි. මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං97.00  

පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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්රිකුණපජකය ලංදිාන්රික් ය 

 ත්රීකුණපජකය ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං57.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ 

යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් 

ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  

මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  

මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය හිමි 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ 

සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං79.00  

හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන 
ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ්

කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

687 

කි්තනියප ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං68.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් සඳහා පිළිව රු සැපයීම මසකට වඩා රමාෙ වූ අවස්ථා 

වි .   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  

සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  

සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර 

ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් 

යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර 

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  

යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ 

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං70.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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යාේරුවික රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං42.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් යද්ප  සඳහා එ ඹි  ුතව  ගිවිසුම් සි ල්ල පූර්ණය යලස ඉුවකර 

යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 
දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   වයාපාර 

බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා 

ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු 

සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු 

වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව භාණ්ඩ 

යතොග/ සමීය ේෂණය පවත්වා වාර්තා සකස් කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් 

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා 

පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං14.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ 
අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 

යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 
සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යගෝජර්ත ඩවක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං50.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

690 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම 

සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු 

යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් 

අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් 

ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   

යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා 

යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 
යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන 

විමසුම් යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මණ්ඩල රණරණය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග 

ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම 

සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං16.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන 

බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු 

ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි 

/ යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව 

නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් 
කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

691 

වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  
මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා 

පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

යජොරවැව රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං54.00  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ 

ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න 

ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  

මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව 

මාස 06 කට යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන 

විමසුම් යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ණය හිමි යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මාර්ග ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 
විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
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කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං16.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ 

මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 

ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.   ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ 
ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී 
යනොතිබුණි.    

කි්තනියප රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං61.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් 

කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  

පවත්වා යනොතිබුණි. සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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තිබුණි. සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි. අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි . ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි . ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි. කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළුම සාමාජිකි න් යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර 

යනොතිබුණී. ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි. ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි. ණය හිමි යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. මිුකම් 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං29.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.  අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි. ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.  ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි. පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි. ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි. හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම 

මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ 

නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් 

සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් 

ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක 

ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 

අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 
පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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ාේපක පජේ ලංරපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං63.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ 
එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 

10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර 

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං30.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  

තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත 

පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර 

ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම 
පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව 

කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව 
අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන 

කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් 

පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා 

යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 ්තායල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං62.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් 

අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර 

බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා 

යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස 

කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං42.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
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සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා 

අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

පදවි ලංශ්රී ලංපුර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං64.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ 

බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර 

කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   විගණයන හා ක මනාකරණය කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ 

යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ 

නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය හිමි යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල 
යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ 

අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං43.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 

රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු දින 

5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව 

තිරසර අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර 

ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  

භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 
දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 

යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 
යනොතිබුණි.    

කුච්චයේලි රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං51.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 
අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු 

ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා 
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යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   විගණයන හා ක මනාකරණය 

කමිුවයේ රැස්ීරම් අවම ව ය න් 3ේ යහ  පවත්වා යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම 

සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් යගවිම් 

ඳපලේධි යනොවූ මාස ේ ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසදුයම් මාස ක කාල ේ 

ඉේමවූ හුගනා යනොගත් හර පැවව ණි.   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා 

යනොගත් බැර වි .   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක කර 

යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   සභා 

බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ 
කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං58.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   හුගනාගත් 
තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම 
කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන 

නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි 

සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

මුතූර් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං71.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 

අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා 

අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

699 

සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව 

වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා වි .   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   අුකූලලතා සහතික 

ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං47.00  

අව රු වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යවරුගල් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං72.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල 

යහ  ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට 

  



පපර්ලියේ්තතු ලංර පනන ලංජපකප ලංංා  183 

700 

යපර කටුතව  කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි . ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  

අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි . මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි. ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි. අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං52.00  

ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ 
නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන 
යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව 
සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී 

රඥප්ති  නිසි පරිදි පිළිය ල කර ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ පුල්රවැසි / 
යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා ය තන  
විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස ්කර යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් 

නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  විසින් 

ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

නගර ලංාහ ලං ඩවත් රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං75.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා 

නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  

යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු 

කර යනොතිබුණි.   බැාකු සැසුගයම් යගීරම සඳහා ඉදිරිපත් යනොක  මාස 6ක කාල  

ඉේමවූ යචේපත් වි .   බැාකු සැසුගයම් මාස ක කාල ේ ඉේමවූ හුගනා යනොගත් බැර 

වි .   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි 

කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  

සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං55.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු 
ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ්
යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   ය තනයේ 
පුල්රවැසි / යසේවා ලාභී රඥප්ති  ක්රි ාත්මක ීරම පිළිබඳ අධීේෂණය  සහ ඇගයීම සඳහා 
ය තන  විසින් ක්රමයේෙ ේ සකස් කර යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- 

ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  

හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට 

අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    
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වේනියපව ලංදිාන්රික් ය 

 වවුනියපව ලංනගර ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං65.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම 

පහ  මට්ටමක වි .   යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  සමායල චිත 

වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර 
යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු පැවරීමේ සිදු කර 

යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් තිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  

මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ දුම්පත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු 

යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් 

වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  

බැහැර කිරීම නිසා පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං20.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 

යනොතිබුණි.   මහජන ා විසින් ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබාදීම / ලබා යනොදීම 
සම්බන්ධව විස්තර ඇව  ත් යල්ඛ්න ේ පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉල්ලා සිටිුක ලබන 
යතොරව රු ලබා යනොදීම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ 
සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 

අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥ්ප්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 

මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස ් කරුක ලැබූ මානව 

සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් 

සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක 

පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන 

ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම 

ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.   ය තන  

විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ 

හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන 
ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් 
කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු 

කිරීයම් පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

 වේනියප ලංදකුණ ලංසිාහක රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං40.50  

සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා මූලය රකා න නි මිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

යනොතිබුණි.   විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී 

තිබුණු අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මේ නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  

කටුතව  කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  

අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය 

පැවැත්ීරමේ කර යනොතිබුණි.   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන 
සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව 
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පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන ට අො  ඉන්ධන යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   කාර්  

මණ්ඩලයේ සි ළුම සාමාජිකි න් යවත මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණී.   ඉඩම් 

හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   යකොන්රාත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   විගණයන විමසුම් යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ලැයබන යචේපත් හා ද්ෙල් ඇනවුම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   පාරියභ ගික රවය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   හානි 

පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා යපොත් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අත්තිකාරම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය හිමි 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මාර්ග 

ඉන්යවන්ටරි   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු 

යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකූලලතා සහතික ලබාදීයම් යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 
ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල 

යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල 
ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර 
යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං31.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි.   අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 
සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි.   අව රු වයවස්ථා අුකව ඉුව ක ුතව ව තිබුණු 
කර්තවයන් ඉුව කිරීම සඳහා වාර්ෂික අ වැ  මගින් රතිපාෙන සලසා 
යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි.   ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත් සම්බන්ධය න් ඇති ගැටළු 

දින 5 ේ ඇව ලත අො  පුල්ද්ගල ාට ෙන්වා යනොතිබුණි.   යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත 
සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර 
යනොතිබුණි.   ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි.   හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක 

ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය 
පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ 
පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ 

යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර 

යනොතිබුණි.   සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි.   අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි.  ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 

 

705 

යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

වේනියප ලංඋතුර රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං55.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි. සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා වන 

අ වැ  යල්ඛ්න  නි මිත දිනට අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි. සමායල චිත වර්ෂ ට 

අොලව රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි. වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  

යො යමන් අ  කිරීම පහ  මට්ටමක වි .   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  

නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි. යටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දි  ුතව  සභායේ යද්ප  

සමායල චිත වර්ෂ  ව ලදී එයසේ සම්පූර්ණය යලස බදු දී යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් 
මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර 
යනොතිබුණි. හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් යද්ප වලට අොලව වාරික 10ට වඩා බදු ද්ෙල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

වි . හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බදු 
හා යව ඳ බලපර බදු අ කර ගැනීම සඳහා සමීය ේෂණය පැවැත්ීරමේ කර 
යනොතිබුණි.  සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි. සි ළු වත්කම්වල යරේෂාව 

තහවුරු කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ 

යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි . ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල 

ගර්හිත වාහන වි . ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි. කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.  ීරක පහන් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. අුකූලලතා සහතික 

ලබාදීයම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි  ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව 

කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි. සභා බලරයද් යේ කසල 

යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ. කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  

කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    
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යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං27.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා යනොතිබුණි. අව රු 
වයවස්ථා අුකව සභාව විසින් ඉුව ක ුතව ව තිබුණු කර්තවයන් වාර්ෂික ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මට ඇව ලත් කර යනොතිබුණි. ඉල්ලා සිටිුක ලබන යතොරව රු ලබා යනොදීම 
සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන පැමිණිමේ යල්ඛ්නගත කිරීම හා ඒ සම්බන්ධය න් ගුක ලැබූ 

ක්රි ාමාර්ග පැහැදිමේ කරන යල්ඛ්න පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට 
අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් 

යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන  ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට 

පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි. යගොඩනැගිමේ 
අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් 

කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) 

යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර 
යනොතිබුණි. ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර අරද්ණු හුගනායගන 

යනොතිබුණි. හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා 

කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි.   ය තනයේ තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා 

කර ගැනීමට අොල වන නි ච්ිත පාර් ්ව හුගනායගන යනොතිබුණි.   රාජය පරිපාලන විධි 
විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් සැලැස්මේ පිළිය ල කර 
යනොතිබුණි. සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් එේ යසේවක කු සඳහා අවම 

ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම කර යනොතිබුණි.   සමස්ථ 
කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර ගිවිසුම් ගතව 
යනොතිබුණි. අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක ව නේ 

හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි. ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන කාර්  භාර  

හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන යනොතිබුණි.   2018.07.19 

දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන චක්රයල්ඛ්  රකාරව 
පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට අවස්ථාවේ සලසා 
යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් පහසුකම් සලසා 

යනොතිබුණි.    

වේනියප ලංදකුණ ලංයදජළ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං47.50  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ  සඳහා ක්රි ාකාරී සැලැස්මේ 

නි මිත දිනට යපර අුකමත කරවායගන යනොතිබුණි.   සමායල චිත වර්ෂ ට අොලව 

රසම්පාෙන සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා 

වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර යනොතිබුණි.   වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  

සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි.   හිඟ ද්ෙල් අ කර 

ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  කර යනොතිබුණි.   දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා වි .   දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් යද්ප  සි ල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීර කටුතව  අවසන් කර යනොතිබුණි.   හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  

කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි .   වයාපාර බලපර ලබා යනොගත් ය තන සඳහා නු 

පැවරීමේ සිදු කර යනොතිබුණි.   සි ළු වත්කම් යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි.   සි ළු 

වත්කම්වල යරේෂාව තහවුරු කර යනොතිබුණි.   පවරා යනොගත් වත්කම් 

තිබුණි.   අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි.   වාහනවලට අොල වෙනික ධාවන සටහන්/ මාසික සාරාා  හා යලොේ 

යපොත්  ාවත්කාලීනව පිළිය ල කර යනොතිබුණි.   වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන වාහන නිරීේෂණය  වි .   ය තන  සව  මාස 6ේ 

ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන 

අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ය තන ට අො  

ඉන්ධන යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   අුකමත කාර්  මණ්ඩල  

ඉේමවා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.   කාර්  මණ්ඩලයේ සි ළුම සාමාජිකි න් යවත 

මේඛිත කාර්  පැවරුම් කර යනොතිබුණී.   ඉඩම් හා යගොඩනැඟිමේ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව 

පවත්වා යනොතිබුණි.   ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ඳප ප්රිකා 

යපොත් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   ණය ගැති යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි.   මිුකම් යපොත්  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි.   ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස ්

කර යනොතිබුණි.   සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ.   කසල 
අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ 
ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.   බල රයද් යේ අක්රමවත් යලස කස  බැහැර කිරීම නිසා 

පරිසර හානි සිදුව තිබුණි.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං39.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි. ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 
අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 

අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි. යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 
එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි.   පුල්රවැසි රඥප්්තියේ 

සඳහන් දින  වන විට (සති 8 ේ ඇව ලත) යගොඩනැගිමේ සැලසුම් අ ුගම්පත් 80% කට 

වැඩි රමාණය ේ අුකමත කර යනොතිබුණි. ය තන  තම වි   පථ  අුකව තිරසර 

අරද්ණු හුගනායගන යනොතිබුණි. හුගනාගත් තිරසර අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම 
මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර යනොතිබුණි. ය තනයේ තිරසර 
අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීමට අොල වන නි ්චිත පාර් ්ව හුගනායගන 
යනොතිබුණි. රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් 

සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි. සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම 

කර යනොතිබුණි. සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 
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ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි. අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි. ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි.    

යව්ත කපයචඩ්ඩිකුකේ රපයද්ශීය ලංාභපව 

මූකය ලංීතතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධනය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංංුගගාීමයේ ලංරතිනාය  

ංදපළ ලං පර්ය ලංාපධන ලංඇගයීජ ලංර පරව ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්වකාප ලංහඳුනපගුග ලංකැබ ලංඇති ලංංාර, ඒ ලං

ය යරි  ලංයයානයේ ලංවියනේෂ ලංංවධපනය ලංයයොමු ලංවිය යුතුය   

 පළමු ලංය ොටා ලං: ලං66.00  

විගණයකාධිපති විසින් නිකුත් ක  විගණයන විමසුම්/යේෙ වමේන් යපන්වා දී තිබුණු 
අුපාු/නිවැරදි කර යනොතිබුණි. වර්ෂ ට අොලව ිලල් ක  යො යමන් අ  කිරීම පහ  

මට්ටමක වි . හිඟ වරිපනම් අ කර ගැනීම සඳහා වයරන්ව  නිකුත් කිරීමේ කර 

යනොතිබුණි. වාර්ෂික යටන්ඩර් මත බදු දුන් සි ලු යද්ප  සඳහා අ වි  ුතව  සි ළු බදු 

ද්ෙල් පූර්ණය යලස අ කර යනොතිබුණි. හිඟ ද්ෙල් අ කර ගැනීම සඳහා නීතිම  කටුතව  

කර යනොතිබුණි. දීර්ඝ කාලීනව බදු දි  ුතව  යද්ප  සමහරේ එයසේ බදු යනොදුන් අවස්ථා 

වි . හිඟ බදු ද්ෙල් අ කර ගැනීමට නීතිම  කටුතව  යනොක  අවස්ථා වි . සි ළු වත්කම් 

යල්ඛ්න ගතකර යනොතිබුණි. සමීය ේෂණය වාර්තායේ නිර්යද්  මාස 6 ව ල යහ  ක්රි ාත්මක 

කර යනොතිබුණි. අලාභහානි සම්බන්ධය න් ද්.යර. අුකව මාස 06 කට යපර කටුතව  කර 

යනොතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාල ක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වයේ යනොවන 

වාහන නිරීේෂණය  වි . ය තන  සව  මාස 6ේ ව   යහ  අපහරණය  යනොකල ගර්හිත 

වාහන වි .   ය තන ට අොල වාහන අළුත්වැඩි ා යල්ඛ්න ේ  ාවත්කාලීනව පවත්වා 

යනොතිබුණි. ස්ථාවර වත්කම් යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. පාරියභ ගික 

රවය යල්ඛ්න   ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. හානි පිළිබඳ යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීයම් බදු යල්ඛ්න  

 ාවත්කාලීනව පවත්වා යනොතිබුණි. ජාතික රතිපත්තිවලට අුකූලලව කසල 

ක මනාකරණය සැලැස්මේ සකස් කර යනොතිබුණි. සභා බලරයද් යේ කසල යවන්කර 

ලබා ගැනීමේ සිදු යනොයේ. කසල අපහරණය  කිරීම/ කසල ක මනාකරණය  කිරීම සඳහා 
සභාව විධිමත් වැඩ පිළියවලේ ක්රි ාත්මක කර යනොතිබුණී.    

යදවැනි ලංය ොටා ලං: ලං46.00  

මහා නගර සභා යඥා පනයත් 272 වගන්ති / නගර සභා යඥා පනයත් 157 වගන්ති / 
රායද්ය   සභා පනයත් 126 වගන්ති  අුකව අව රු වයවස්ථා පනවා 

යනොතිබුණි. ය තන  පිළිබඳව මහජන ාට අව ය යතොරව රු ලබාදීම සඳහා යවේ 

අඩවි ේ නිර්මාණය  කර පවත්වායගන යගොස ් යනොතිබුණි. ය තනයේ පවත්වායගන 
 ුක ලබන යවේ අඩවි  මගින් මහජන ාට පැමිණිමේ යහ  ර ාසා සටහන් කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව සලසා දී යනොතිබුණි. යගොඩනැගිමේ අ ුගම්පත සභාවට ලැබී සති ේ ඇව ලත 
එ යඹන ප ද් සැලසුම් කමිුවවට එ  ඉදිරිපත් කර යනොතිබුණි. හුගනාගත් තිරසර 

  



ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදි ජනරජයේ නවවැනි පාර්මේයම්න්ව යේ යතවැනි සභාවාර  
 පරිගණයක යතොරව රු ක මනාකරණය පද්ධති  මඟින් රාජය ය තන ඇගයීම 

(2020 ද්ෙල් වර්ෂ ) පිළිබඳ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි වාර්තාව 
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අරද්ණු ඉලේක ලඟා කර ගැනීම මැන බැලීම සඳහා කාර්  සාධන ඉලේක නි ම කර 
යනොතිබුණි. රාජය පරිපාලන විධි විධාන අුකව නිසි පරිදි සකස් කරුක ලැබූ මානව සම්පත් 

සැලැස්මේ පිළිය ල කර යනොතිබුණි. සකස් කරන ලෙ මානව සම්පත් සැලැස්ම මගින් 

එේ යසේවක කු සඳහා අවම ව ය න් වර්ෂ කට පැ  12 ක අතියර්ක පුල්හුණුවේ නි ම 

කර යනොතිබුණි. සමස්ථ කාර්  මණ්ඩල ට ඇව  ත්ව කාර්  සාධන ගිවිසුම් සකස් කර 

ගිවිසුම් ගතව යනොතිබුණි. අ වැ  චක්රයල්ඛ් ට අුකව අවම ව ය න් නිමවුම් ෙර් ක 

ව නේ හුගනායගන යල්ඛ්න ගත කර යනොතිබුණි. ය තන  විසින් ඉුවකරුක ලබන 

කාර්  භාර  හා සම්බන්ධිතව රධාන කාර්  ෙර් ක 03ේ හුගනායගන 

යනොතිබුණි. 2018.07.19 දිනැති අාක 2018/ඉ- ප ාත් පාලන - 01 ෙරන ප ාත් පාලන 
චක්රයල්ඛ්  රකාරව පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යසේවාවන් අ ුගම් කිරීමට 
අවස්ථාවේ සලසා යනොතිබුණි. පුල්රවැසි න්ට අන්තර්ජාල  හරහා යගීරම් සිදු කිරීයම් 

පහසුකම් සලසා යනොතිබුණි. ජනතා හිතවාදි යසේවාවේ ලබාදීම සඳහා ‘’යපරුව 

කාර් ාල’’ හා පාරියභ ගික යසේවා මධයස්ථාන හුගන්වා දී යනොතිබුණි.    

 

 

  

 

  


