
 

 

 
 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ 
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(පළමුවැනි සැසිවාරය) 
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රාජය ආයතන, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 

ආයතනවල මූලය පාලනය සහ කාර්ලයසාධනය පිළිබඳ 
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ුන්ත්රවන වාර්ලතාව 

 
 

 

 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපති  

ගරු ලසන්ත්රත අලගියවන්ත්රන මහතා විසින්ත්ර ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
 

මුද්රණය කිරීමට පාර්ලියේන්ත්රුව නියම කයළේ 2017 යනාවැේබර්ල 13 දින  
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පටුන 
 
  පිටු 

අංකය 
 1. සභාපතිවරයායේ සටහන  

 2. විමර්ලශනය කරන ලද ආයතන පිළිබඳ සංඛ්යා සටහන  

 3. යපාු නිරීක්ෂණ, නිගමන හා නිර්ලයද්ශ  

 4. 2015 ගිණුේ වර්ලෂයේ ඉහළ සාධන මට්ටමක් අත්කරගත් 

ආයතන 

 

 5. එක් එක් ආයතනයන්ත්ර යවනුයවන්ත්ර වන වියශේෂිත නිරීක්ෂණ  

 i රජයේ වියශේෂිත වියදේ ඒකක  

 ii රජයේ අමාතයාංශ  

 iii රජයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රු  

 iv දිසේික් යල්කේ කාර්ලයාල  

 v පළාත් සභා අරමුදල්  

 vi පළාත් සභා වියශේෂිත වියදේ ඒකක, අමාතයාංශ, 
යදපාර්ලතයේන්ත්රු 

 

 vii පළාත් සභා ප්රඥප්ති මඟින්ත්ර පිහිටවූ ආයතන  

 viii පළාත් පාලන ආයතන  

 i මහ නගර සභා  

 ii නගර සභා  

 iii ප්රායද්ශීය සභා  

   

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( 1 ) 

 

සභාපතිවරයාගේ සටහන 

අටවැනි පාර්ලීමේන්තුමේ පළමු සැසිවාරය සඳහා රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාව මේ දක්වා ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්ලතා ත්රිත්වය මඟින්ත (අුරු වාර්ලතාව සමඟ) 

කාරක සභා විෂය පථයට ගැමනන 842 ක් පමණ වන සමස්ත ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 

ආයතන 107 ක විගණන වාර්ලතා විමර්ලශන 87 සිදුකර එහි නිරීක්ෂණ මමම 

උත්තරීතර සභාව මවත වාර්ලතා කර ඇති අතර 2017 ජනවාරි සිට 2017 මැයි දක්වා 

විමර්ලශනයට භාජනය කළ ආයතන 37 ක නිර්ලමේශ ඇුලත් වාර්ලතාවක් ඉදිරිමේදි 

සභාගත කිරීමට ද නියමිතව ඇත. 

1978 නව ආණ්ඩු ක්රම වයවස්ථාව ක්රියාත්මක කිරීමමන්ත පසු මතෝරා පත් කරගන්තනා 

ලද පාර්ලිමේන්තු 08 ක් ුළ ආයතන 230 ක පමණ විමර්ලශන සිදුකර වාර්ලතා 34 ක් 

ඉදිරිපත් කර ඇත. අටවන පාර්ලිමේන්තුමේ පළමු සැසිවාරය ුල දි ආයතන 120 

ක් සේබන්තධමයන්ත විමර්ලශන 117 ක් පවත්වා වාර්ලතා 04 ක් සභාගත කිරීමට කටයුු 

කිරීම, කාරක සභාමේ අරමුණු යේ සාධනීය මට්ටමකට පැමිණ ඇති බවට 

සාක්ියකි.  

මකමස් මවතත්, රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ අධීක්ෂණයට යටත් සියළු 

ආයතන ආවරණය වන පරිදි කාලානුරූපී ඇගයීමේ වැඩසටහනක අවශයතාවය 

පූර්ලව කමිටු වාර්ලතා මඟින්ත අවධාරණය කර ඇත. 

ඒ අනුව 2017 ආරේභමේ රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා ඉතිහාසමේ මුල් වරට 

එම කාරක සභාමේ අධීක්ෂණයට ලක්වන සියළු ආයතන ආවරණය වන පරිදි දීප 

වයාප්ත පරිගණක ජාලගත ඇගයීේ වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීමට හැකිවිය. 

එමගින්ත ආයතන ඉදිරිපත් කරනු ලබන දත්ත හා මතාරුරු, විගණකාධිපතිවරයා 

විසින්ත කරනු ලබන පරීක්ෂා කිරීමකින්ත පසු කාරක සභාමේ අවධානයට ලක් කිරීම 

මගින්ත කාරක සභා කටයුු කාර්ලයක්ෂමව ඉටුකිරීම මූික අමප්ක්ෂාව විය. ඒ අනුව 

සියළු වියදේ ඒකක ඇුලත් වන පරිදි 2015 ගිණුේ වර්ලෂය පදනේ කර විමශ්ිත 

වියදේ ඒකක, අමාතයාංශ, මදපාර්ලතමේන්තු, දිස්ත්රික් මල්කේ කාර්ලයාල, සියලුම 

පළාත් සභා ආයතන සහ සියලුම පලාත් පාලන ආයතන ආවරණය වන පරිදි දියත් 

කරන ලද ඇගයීේ වැඩසටහන සාර්ලථකව නිම කිරීමට හැකිවීම වාර්ලතා කරනුමේ 

නිහතමානී සුටකිනි. 

රජගේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා ක්රියාවලිගයහි දැනට හඳුනාගෙන ඇති 

අභිගයෝෙ 

විමර්ශනය සඳහා ගයාදා ෙන්නා වාර්තා කාලීන ගනාවීම. 

කාරක සභාව ඉදිරියට යේ ආයතනයක් කැඳවීමට තීරණය කළ පසු ඒ සඳහා අදාළ 

කරගත යුු වන්තමන්ත එම ආයතනයට අදාළ මමමතක් සලකා බලා මනාමැති 

විගණකාධිපතිවරයාමේ වාර්ලතා පදනේ කරමගන මතාරුරු කැඳවිම සහ ඒ අනුව 



 

( 2 ) 

 

විමර්ලශනය සිදු කිරීමයි. ඒ සමඟම අදාළ ආයතනවල වර්ලතමාන කාර්ලය සාධනය, 

රජමේ නියමයන්තට අනුකූල මනාවන කටයුු සහ ආර්ලික මනාවන ගණුමදනු හා 

මූලය අක්රමිකතා පිළිබඳව විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ලතා 

සටහන්ත ද සැලකිල්ලට භාජනය මකමර්ල. 

මමහිදී පූර්ලව ගිණුේ කාරක සභා රැස්වීේවලදි ආයතනයට අදාළව නිකුත් කර ඇති 

නිර්ලමේශ සහ කැඳවා ඇති වාර්ලතා යමක් ඇත්නේ ඒ පිළිබඳව ප්රගති 

සමාමලෝචනයක් ද සිදු මකමර්ල. 

මේ අනුව වර්ලතමානමේ කැඳවනු ලබන විමර්ලශනවලදි වසර 6 ක් මහෝ ඊට වැඩි 

කලක් ගත වී ඇති කරුණු පිළිබඳව විමර්ලශන කිරීමට කාරක සභාවට සිදුවූ අවස්ථා 

දක්නට ලැබුණු අතර පූර්ලව කාරක සභාවලදි නියම කළ වාර්ලතා ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබීම, ඊට වගකිව යුු නිලධාරීන්ත මස්වමයන්ත විශ්රාම මගාස් සිටීම, අදාළ 

මතාරුරු මසායා ගත මනාහැකි බවට වාර්ලතා කිරීේ ද බහුලව දක්නට ලැබුණි. 

එවැනි අවස්ථාවලදි කාරක සභාව මමන්තම ආයතන ද අපහසුතාවයට පත්වන 

අවස්ථා දක්නට ලැබුණි. 

දැනට අනුගමනය කරන ක්රියාවිය දිගින්ත දිගට සිදුවුවමහාත් එම ප්රමාදය ද ඒ අනුව 

පවතින බැවින්ත කාරක සභාමේ කාලය යාවත්කාීන හා ඵලදායි කරුණු මකමරහි 

මයාමු කිරීමට මනාහැකිමේ. 

ඉදිරි වැඩපිළිගවල  

(අ)  පරිෙණක ජාලෙත ඇෙයිම් වැඩසටහන පුළුල් කිරිම. 

රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ මගමපන්තවීම යටමත් දැනට ක්රියාත්මක වන 

පරිගණක ජාලගත විගණන වාර්ලතා ක්රමය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරිමට අවශය 

පුළුල් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුේ මකමර්ල. 

මේ සඳහා දැනට භාවිතා කරනු ලබන ප්රශ්ණාවි මඟින්ත සැලසුේ කිරීම, මූලය 

පාලනය, අභයන්තතර පාලනය පිළිබඳ විධි විධාන, රජය සු මේපලවල ආරක්ෂාව, 

ගිණුේ ඉදිරිපත් කිරීම, මපාත්පත් හා මල්ඛ්න පවත්වා ගැනීම, අභයන්තතර හා බාහිර 

විගණන වැඩපිළිමවල, කාර්ලය සාධන වාර්ලතා සකස් කිරීම වැනි කරුණු 

සේබන්තධමයන්ත පනවා ඇති විධිවිධාන සඳහා අනුගත වන ආකාරය විමසා බැමල්. 

මමම වැඩ සටහන 2017 සහ 2018 වර්ලෂවල සිට පහත සඳහන්ත කරුණු ද ආවරණය 

වන පරිදි පුළුල් මලස ක්රියාත්මක කිරීමට අමප්ක්ෂා මකමර්ල. 

(i)  රාජය මස්වමේ ගුණාත්මකභාවය වර්ලධනය කිරිම, (රාජය පරිපාලන 

අමාතයාංශය විසින්ත හඳුන්තවාමදනු ලබන පැහැදිි මලස මැනිය හැකි 

නිර්ලණායකයන්ත අළුතින්ත හඳුන්තවා දීමට අමප්ක්ෂා මකමර්ල.) 



 

( 3 ) 

 

(ii) දිස්ත්රික් පරිපාලනය විසින්ත ඉටුකළ යුු අතයාවශය මස්වා මැනිය හැකි 

නිර්ලණායකයන්ත නියම කිරීම. (උදා: ස්වර්ලණ භුමි ඔප්පු ප්රදානය, ඉඩේ 

නිරවුල් කිරීම ආදිය (ස්වමේශ කටයුු අමාතයාංශය විසින්ත නිශ්චය කළ 

යුුමේ.) 

(iii) පළාත් පාලන ආයතන විසින්ත ඉටුකරනු ලබන ප්රමුඛ් මස්වා ඇගයීම සදහා 

මිනුේ දර්ලශකයක් හඳුන්තවා දීම (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාංශය 

විසින්ත ක්රියාත්මක කළ යුුමේ.) 

(iv)  විගණකාධිපති, මුදල් අමාතයාංශය සහ රජමේ ඵලදායිතා කාර්ලයාංශය 

වැනි ආයතන මගින්ත දැනට හඳුන්තවා දී ඇති නිර්ලණායකයන්තට අතිමර්ලකව 

හඳුනාගත් නව ක්මෂ්ත්ර ඔසම්ස් මැනිය හැකි නිර්ලණායක අලුතින්ත හඳුන්තවා 

දීම. 

2017 වර්ලෂමේ දත්ත පදනේ කරමගන ක්රියාත්මක කිරීමට මයෝජිත ඇගැයුේ 

ක්රියාවිමේදී, 

i. දැනටමත් විධි විධාන මයාදා ඇති නව නිර්ලණායකයන්ත ඇත්නේ ඒවා අළුතින්ත 

හඳුනා ගැනීම 

ii. විමශ්ිත ආයතනවල ක්රියාකාරීත්වය මැන බැීම සඳහා විමශ්ිත ඇගැයීේ 

ප්රශ්නාවි හඳුන්තවාදීමට අවධානය මයාමු කිරීම. (උදා: දිස්ත්රික් මල්කේ 

කාර්ලයාල සහ සංවර්ලධන වයාපෘතී ක්රියාත්මක කරන ආයතන) 

2018 වසර සඳහා මයාදා ගැනීමට අමප්ක්ිත ප්රශ්නාවිය පුළුල් කිරීම සහ නව 

ප්රමේශ හඳුනා ගැනීමේ අරමුණින්ත පහත ආයතන නිමයෝජනය වන පරිදි කමිටුවක් 

පත් කිරීමට කටයුු කර ඇති අතර සංමශෝධිත ප්රශ්ණාවිය 2018 ජනවාරි 01 දින 

සිට එය ක්රියාත්මක කිරීමට අමප්ක්ෂා මකමර්ල.  

➢ රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

➢ ජනාධිපති මල්කේ කාර්ලයාලය 

➢ මුදල් අමාතයාංශය 

➢ රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාංශය 

➢ ස්වමේශ කටයුු අමාතයාංශය 

➢ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාංශය 
➢ විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුව 

❖ මමම කමිටුමේ කටයුු මනාපමාව ආරේභ කර රාජය ආයතන මවත 

නිකුත් කළ යුු නව උපමදස් හා චක්රමල්ඛ් ආදිය මේ නේ 2017 මදසැේබර්ල 

මුල් සතිය ුල ඒවා නිකුත් කිරීම. 



 

( 4 ) 

 

❖ ඇගැයීේ ප්රශ්නාවිය තවදුරටත් පුළුල් කිරීමමන්ත පසුව, මපෞේගික 

අංශමේ මපාදු සමාගේ වල ප්රධාන විධායක නිලධාරීන්ත විසින්ත අනුගතවීේ 

පිළිබඳ වාර්ලිකව ලබාමදන අනුකූලතා සහතිකයට සමාන සහතිකයක් තම 

වාර්ලික කාර්ලය සාධන වාර්ලතා සමඟ ඉදිරිපත් කරන මලස රාජය 

ආයතනවලට නියම කිරීම. 

මමම වැඩපිළිමවල මගින්ත රාජය ආයතනයකින්ත අමප්ක්ිත යහපත් ප්රතිඵල ස්ථාවර 

මට්ටමකින්ත තහවුරු වී ආයතනමේ කාර්ලය සාධනමේ ප්රගතියක් නිරායාසමයන්තම 

මගාඩනැමගනු ඇතැයි අමප්ක්ෂා මකමර්ල. 

මමම වැඩසටහන ශක්තිමත් කිරීම ුින්ත රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ 

අධීක්ෂණයට යටත් වන ආයතන 842 ක වාර්ලික විගණනයන්ත මමන්තම ක්රමවත් 

වාර්ලතා කිරීමේ වැඩ සටහනක් ද ස්ථාපිත කළ හැකිවනු ඇත.  

එමගින්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කරන වාර්ලතා, අක්රමිකතා හා දූෂණ 

වංචා, අනාර්ලික ගනුමදනු, ආදායේ අහිමිවීේ, මුදලට අගය මැනීේ වැනි නිශ්ිත 

වැදගත්කමකින්ත යුත් කරුණුවලට පමණක් සීමා කළ හැකි වන අතර, එම වාර්ලතා 

ප්රමාණමයන්ත හා සංඛ්යාත්මක වශමයන්ත අු ප්රමාණයක් විය හැකි බැවින්ත කාරක 

සභාමේ වැඩි අවධානයක් ඒ සදහා ලබා දිය හැකි මේ.  

(ආ)  පාර්ලිගම්න්ුව ගවත විෙණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා යාවත්කාලීන ගලස 

ලබා ෙැනිම. 

දැනට ක්රියාත්මක කරන පරිගණක ජාල ගත වැඩ සටහනට අනුගාමී මලස පසුගිය 

වසරට අදාළ වාර්ලතා ඊලඟ වසමර්ල අවසානයට මපර යන පදනම මත ලබාගැනීම 

සදහා දැනට අනුගමනය කරන ක්රමමේදය සංමශෝධනය කළ යුුව ඇත. 

මේ සඳහා විමශ්ෂ වැදගත් කමකින්ත යුත් පාර්ලිමේන්තුවට වාර්ලතා කළ යුු මට්ටමේ 

කරුණු සේබන්තධව මුල් විගණන විමසුමේ සිට මාස 4 ක් වැනි නිශ්ිත කාල 

සීමාවක් ුල පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකි වැඩසටහනක් සැකසීමද එම 

වාර්ලතා කාණ්ඩඩ වශමයන්ත ලබා ගැනීම ප්රමාද වන අවස්ථාවලදී තනි වාර්ලතා මලස 

රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව මවත ඉදිරිපත් කිරීම ුින්ත කාරක සභාමේ 

කටයුු වඩාත් ඵලදායී හා කාීන පදනමක් මත පවත්වා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. 

දැනට රාජය ආයතන කාණ්ඩඩ 5 ක් මලස වර්ලීකරණය කර ඉදිරිපත් කර ඇති 

ප්රශ්නාවි පහ 2017 සහ 2018 වර්ලෂ වලදී පුළුල් කර ඇගයීමේ ක්රියාවිය 

තවදුරටත් ශක්තිමත් කළ හැකි වනු ඇතැයි කාරක සභාව අදහස් කර සිටී. 

  



 

( 5 ) 

 

 

රජගේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

විමර්ශනය කරනු ලබන ආයතන පිළිබඳ සංඛ්යා සටහන 

 ආයතන 

සංඛ්යාව 

01 රජමේ විමශ්ිත වියදේ ඒකක 18 

02 රජමේ අමාතයාංශ 50 

03 රජමේ මදපාර්ලතමේන්තු 91 

04 දිස්ත්රික් මල්කේ කාර්ලයාල 25 

05 පළාත් සභා අරමුදල් 09 

06 පළාත් සභා අමාතයාංශ 45 

07 පළාත් සභා විමශ්ිත වියදේ ඒකක සහ මදපාර්ලතමේන්තු 213 

08 පළාත් සභා අධිකාරි/ වයවස්ථාපිත ආයතන 45 

09 මහ නගර සභා 23 

10 නගර සභා 41 

11 ප්රාමේශීය සභා 271 

 එකුව 831 
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ගපාදු නිරීක්ෂණ, නිෙමන හා නිර්ගේශ  

ආයතනවල කාර්යසාධන වර්ීකරණය 

ආයතන වර්ලගය 

ල
කු

ණු
 3

0
ට

 අ
ු

 

ල
කු

ණු
 3

0
ත්

 5
0
ත්

 අ
ත

ර
 

ල
කු

ණු
 5

0
ත්

 7
0
ත්

 අ
ත

ර
 

ල
කු

ණු
 7

0
ත්

 1
0
0
ත්

 අ
ත

ර
 

මු
ළු

 ආ
ය

ත
න

 ග
ණ

න
 

විමශ්ිත වියදේ ඒකක 00 00 09 09 18 

රජමේ අමාතයාංශ 01 04 16 29 50 

රජමේ මදපාර්ලතමේන්තු 00 04 30 57 91 

දිස්ත්රික් මල්කේ කාර්ලයාල 00 01 07 17 25 

පළාත් සභා අරමුදල් 00 00 04 05 09 

පළාත් සභා අමාතයාංශ / 

මදපාර්ලතමේන්තු / 

විමශ්ිත වියදේ ඒකක 

01 30 72 155 258 

පළාත් සභා ප්රඥප්ති මගින්ත 

පිහිටවූ අධිකාරි 
06 15 19 05 45 

මහනගර සභා 00 04 13 06 23 

නගරසභා 00  02 29 10 41 

ප්රාමේශීය සභා 02 41 181 47 271 

මුළු ආයතන ගණන 10 101 380 340 831 
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2015 මුදල් වර්ෂගේ දත්ත පදනම් කරෙත් ඇෙයීම් මත රාජය ආයතන, පළාත් 

සභා ආයතන සහ පළාත් පාලන ආයතන දක්වා ඇති කාර්ය සාධන මට්ටගම් 

සාමානය අෙයන් 

 
ආයතන වර්ෙය 

කාර්ය සාධනගේ 

සාමානය අෙයන්  

01 රජමේ විමශ්ිත වියදේ ඒකක  72.28 

02 රජමේ අමාතයාංශ  71.24 

03 රජමේ මදපාර්ලතමේන්තු  73.93 

04 දිස්ත්රික් මල්කේ කාර්ලයාල 72.40 

05 පළාත් සභා අරමුදල්  75.44 

06 පළාත් සභා අමාතයාංශ  72.07 

07 පළාත් සභා විමශ්ිත වියදේ ඒකක  79.31 

08 පළත් සභා මදපාර්ලතමේන්තු  72.34 

09 පළාත් සභා ප්රඥප්ති/ අධිකාරි ගිණුේ  51.18 

10 මහ නගර සභා  61.85 

11 නගර සභා  65.59 

12 ප්රාමේශීය සභා  61.29 
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2015 මුදල් වර්ෂය පදනම් කරෙත් ඇෙයීම් මත දිවයිගන් දිසරික්ක අනුව 

පළාත්පාලන ආයතන විසින් ලබාෙත් කාර්ය සාධනගේ සමසරත මට්ටම් 

දැක්ගවන සටහන 

දිසරික්කය 

පළාත් පාලන 

ආයතන 

සංඛ්යාව 

ලබා ෙත් 

සාමානයය 

මඩකලපුව 12 73.04 

ගේපහ 19 71.21 

කෑගල්ල 12 67.46 

කළුතර 16 66.41 

මමාණරාගල 10 66.2 

යාපනය 17 65.53 

මහනුවර 21 65.48 

නුවරඑළිය 8 64.81 

අේපාර 19 64.55 

බදුල්ල 18 63.44 

කුරුණෑගල 21 62.98 

මාතර 16 62.34 

හේබන්තමතාට 16 62.34 

මන්තනාරම 5 61.3 

වවුනියාව 5 60.1 

ගාල්ල 19 58.89 

මකාළඹ 13 58.73 

මාතමල් 13 57.46 

රත්නපුර 17 56.35 

අනුරාධපුර 19 55.92 

පුත්තලම 12 55.63 

කිිමනාච්චිය 3 53.5 

මුලතිේ 4 52.75 

මපාමළාන්තනරුව 7 51.07 

ත්රීකුණාමලය 13 48.77 
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2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා වූ ඇෙැයීම් ප්රතිඵල අනුව කාරක සභාව පහත කරුණු 

නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

❖ ආයතන සියල්ල එක්ව ගත්කල මූලය හා කාර්ලය සාධන නියමයන්තට 

අනුගතවීම 67.57% ක ේටමක විය. මමයින්ත ගමය වනුමේ සමස්තයක් 

මලස 1/3 ක් අදාළ නියමයන්තට අනුගත මනාවීමේ ප්රවණතාවයකි. 

❖ කාර්ලය සාධනය නියමයන්තට අනුගතවීම 90% ක් මහෝ ඊට වැඩි අගයක් 

ලබාගත් ආයතන සංඛ්යාව 58 ක් වූ අතර එය සමස්ත ආයතන 842 න්ත 7% 

ක ප්රමාණයකි. 

❖ කාර්ලය සාධන නියමයන්තට අනුගතවීම 60% ට වඩා අු ආයතන සංඛ්යාව 

240 විය. එය සමස්ත ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 29% ට ආසන්තන ප්රමාණයකි. 

❖ සමස්ත ආයතන එක්ව ගත්කල 60% ට වඩා අුමවන්ත අනුගතවීේ මපන්තවූ 

විෂය ක්මෂ්ත්ර සංඛ්යාව 15 ක් වු අතර එය මුළු විෂය ක්මෂ්ත්ර සංඛ්යාමවන්ත 

10% ක ප්රතිශතයකි.  

2015 වර්ලෂමේ ඇගයීේ අනුව ඉහළ කාර්ලය සාධනයක් මපන්තවා ඇති ආයතන 

ඇගැයීමට ලක් කිරීමත්, දුර්ලවල ආයතනවල ප්රධාන ගණන්තදීමේ සහ ගණන්ත දීමේ 

නිලධාරීන්ත දැනුවත් කිරීමත්, සමස්තයක් වශමයන්ත දුර්ලවලතා මපන්තවා ඇති විෂය 

ක්මෂ්ත්රයන්ත හඳුනාමගන ඒවා වැඩිදියුණු කර ගැනීම සඳහා වගකිව යුු නිලධාරීන්ත 

දැනුවත් කිරීමට කාරක සභාව විසින්ත පියවර ගනු ඇත. 

රජගේ අමාතයාංශ 

01. සරථාවර වත්කම් ගල්ඛ්න යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගෙන යාම දුර්වල 

මට්ටමක විය. 

2015 වර්ලෂමේ විමර්ලශනයට අනුව අමාතයාංශ 50 අුරින්ත 28 ක ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්න නිසියාකාරව නඩත්ු කර මනාමැති අතර එය මුළු ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 

ප්රතිශතයක් මලස 57% කි. 

02. පරිෙණක මෘදුකාංෙ පිළිබඳ වත්කම් ගල්ඛ්න පවත්වා ෙැනීම ඉතා දුර්වල 

මට්ටමක විය. 

විමර්ලශනයට ලක් වූ අමාතයාංශ අුරින්ත 65% ක් (ආයතන වශමයන්ත 32) 

යාවත්කාීන කරන ලද මෘදුකාංග පිළිබඳ මතාග මල්ඛ්න පවත්වා නැති බව 

මහළිදරේ වී ඇති අතර ඉන්ත ආයතන 18ක් කිසිදු මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් 

මනාමැත. 
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03. වාර්ික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ සහ නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කිරීගම් දුර්වලතා 

අමාතයාංශ 50 අතරින්ත 23 ක් එනේ, 47%ක වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමික්ෂණයක් මඟින්ත 

මහළි වූ, ඌණතා, අතිරික්ත සහ මවනත් කරුණු පිළිබඳව ලබාදුන්ත නිර්ලමේශ 

ක්රියාත්මක කිරීම දුර්ලවල මට්ටමක විය. 

04. කාර්ය සාධන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීගම් දුර්වලතා 

2015 වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලය සාධන වාර්ලතා නියමිත දින වකවානු ුළ 

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් මනාකළ අමාතයාංශ සංඛ්යාව 24 ක් වු අතර එය 

ප්රතිශතයක් මලස 49% කි. 

රජගේ විගශරිත වියදම් ඒකක 

01. විමශ්ිත වියදේ ඒකක අුරින්ත 44%ක් පමණ වන ආයතන ප්රමාණයක 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්න නිසි පරිදි නඩත්ු කර මනාතිබුණි. 

02. සමස්ත ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 56% ක්, පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග 

පිළිබඳ වත්කේ මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

03. ආයතනයක් විසින්ත පවත්වා ගත යුු පාු හා හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය මුළු 

ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 44% ක් පවත්වා මගන මගාස් මනාතිබුණි. 

04. වර්ලෂ අවසානමේ පැවැත්විය යුු වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ 

සේබන්තධමයන්ත ලබාදුන්ත නිර්ලමේශ මාස 06 ක් ුළ ක්රියාත්මක කර අවසන්ත 

මනාකරන ලද ආයතන 09 ක් විය. එය සමස්ත ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 47% ක් විය. 

05. විමශ්ිත වියදේ ඒකක 14 ක්, එනේ 74% ක ප්රමාණයක් පාර්ලිමේන්තුවට 

කාර්ලය සාධන වාර්ලතා නිශ්ිත කාල වකවානුව ුළ ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

රජගේ ගදපාර්තගම්න්ු 

01. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවා අවම වශමයන්ත වසරකට වාර 

03 ක් මහෝ රැස්වීේ මනාපැවැත්වූ මදපාර්ලතමේන්තු සංඛ්යාව 19 ක් වූ අතර එනේ 

සමස්ත මදපාර්ලතමේන්තු සංඛ්යාමවන්ත 20%කි. 

02. මදපාර්ලතමේන්තු 61 ක් ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි නඩත්ු 

මනාකරන බව නිරීක්ෂණය වූ අතර එය ප්රතිශතයක් වශමයන්ත 64% ක අගයකි. මේ 

අුරින්ත ආයතන 09 ක් ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් කිසිමස්ත් පවත්වා මනාතිබුණි. 

03. මදපාර්ලතමේන්තු 21 ක් පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ මතාග 

මල්ඛ්නය පවත්වා මනාමැති අතර, මදපාර්ලතමේන්තු 62 ක් මමම මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීන කර පවත්වා මනාතිබුණි. 
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04. මුළු මදපාර්ලතමේන්තු සංඛ්යාමවන්ත 47% ක ප්රතිශතයක් විගණන විමසුේ 

සඳහා මාසයක කාලයක් ුල පිළිුරු ලබාදීමට අමපාමහාසත් වී ඇති අතර එවැනි 

ආයතන 45 ක් වූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

05. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ මගින්ත අනාවරණය වූ කරුණු මාස 06 ක් ුළ දී 

මහෝ නිරාකරණය මනාකරන ලද මදපාර්ලතමේන්තු සංඛ්යාව 48 කි. එය මුළු 

ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 51% කි. 

06. 2015 වසර සඳහා වන කාර්ලය සාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනට 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් මනාකරන ලද ආයතන සංඛ්යාව 62 කි. එය 

ප්රතිශතයක් වශමයන්ත 65% ක ඉහළ අගයකි. 

07. බැංකු ගිණුේ ප්රකාශවල මනාසැසඳූ බැර හා හර සටහන්ත දක්වා ඇති 

එමමන්තම මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ වසර 2 ක් ඉක්මවූ මශ්ෂ පවත්වා මගන යන 

මදපාර්ලතමේන්තු සංඛ්යාව ඉහළ ප්රතිශතයක පැවුණි. 

පළාත් සභා අමාතයාංශ/ ගදපාර්තගම්න්ු/ විගශරිත වියදම් ඒකක 

01. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවා අවම වශමයන්ත වසරක් ුළ 

කමිටු වාර 03 ක් මහෝ පවත්වා මනාමැති ආයතන සංඛ්යාව 59 කි. එය මුළු ආයතන 

සංඛ්යාමවන්ත 33% කි. 

02. ආයතන 106 ක් සඳහා නිසි පරිදි නඩත්ු කරන ලද පරිගණක හා 

පරිගණක උපාංග පිළිබඳ මල්ඛ්නයක් පවත්වා මගන මගාස් මනාතිබුණු අතර එය 

ප්රතිශතාත්මකව 43% කි. 

03. ආයතන 143 ක් සඳහා නිශ්ි ත ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් නඩත්ු කර 

මනාමැති බව නිරීක්ෂණය වූ අතර එය මුළු ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 56% කි. 

04. 2015 වර්ලෂයට අදාළව කාර්ලය සාධන වාර්ලතා පළාත් සභාමේ සභාගත කිරීම 

සඳහා කටයුු කර මනාතිබු ආයතන සංඛ්යාව 68 කි. එය සමස්ත ආයතන 

සංඛ්යාමවන්ත 30% කි. 

05. 2015 වසර මවනුමවන්ත නියමිත පරිදි වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබු ආයතන 107 කි. මමය ප්රතිශතයක් වශමයන්ත 52% ක ප්රමාණයකි. 

06. පළාත් සභා අමාතයාංශ, මදපාර්ලතමේන්තු හා විමශ්ිත වියදේ ඒකක 

අුරින්ත ආයතන 89 ක් විගණන විමසුේ සඳහා සාධාරණ කාලයක් ුළ (මාසයක් 

ුළ) ප්රතිචාර දක්වා මනාමැති අතර එය ප්රතිශතයක් මලස 38% කි. 

07. ආයතන 93 ක් තැන්තපු නිසි පරිදි ඈවර කිරීමකින්ත මතාරව වසර 02 ට වැඩි 

කාලයක් රඳවාමගන තිබුණි. එය මුළු ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 42% කි. 
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08. නියමිත කාලය ුළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා අදාළ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබු ආයතන සංඛ්යාව 46 ක් වන අතර එය 

19% ක ප්රතිශතයකි. 

පළාත් සභා අධිකාරි හා වයවසරථාපිත ආයතන 

01. ආයතන කටයුු විධිමත්ව පවත්වා මගන යාම සඳහා පැවැත්විය යුු 

අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේ ආයතන 09 ක හැර අමනකුත් ආයතනවල ඉතා දුර්ලවල 

මට්ටමක විය. එවැනි දුර්ලවලතා මපන්තවූ ආයතන ප්රතිශතය 75%ක ඉහළ මට්ටමක 

පැවුණි. 

02. විගණන විමසුේ සඳහා නිශ්ි ත කාලයක් ුළ ප්රතිචාර මනාදැක්වූ ආයතන 

33% ක ප්රතිශතයක පැවුණි. 

03. 2015 වර්ලෂය සඳහා නියමිත කාලය ුළ ගිණුේ ඉදිරිපත් කර මනාතිබූ 

ආයතනවල ප්රතිශතය 50% කි. 

04. වර්ලෂ අවසානමේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගිණුේ සඳහා විගණකාධිපතිවරයා 

විසින්ත ලබාමදන විගණන මතය, තත්ත්වාගණන මට්ටමට මහෝ ලඟාවිමට 

මනාහැකිවූ ආයතන සංඛ්යාව 25% ක් පමණ ඉහළ මට්ටමක විය. 

05. ආයතනයන්ත සු වාහන නඩත්ු මල්ඛ්න නිසි පරිදි පවත්වා ගැනීමද, 

ගර්ලහිත වාහන හා යන්තමත්රෝපකරණ සාධාරණ කාලයක් ුළ බැහැර කිරීමද නිසි 

පරිදි මනාකරන ආයතන සංඛ්යාව ප්රතිශතාත්මකව 40% කි. 

06. නියමිත කාලය ුල කාර්ලය සාධන වාර්ලතා පළාත් සභාව මවත ඉදිරිපත් 

මනාකළ ආයතන සංඛ්යාව ප්රතිශතාත්මකව 44% ක් විය. 

මහ නෙර සභා 

01. මහ නගර සභා අුරින්ත 14 ක් එනේ, දළ වශමයන්ත 2/3 ක ප්රමාණයක් 

විගණන විමසුේ සඳහා සාධාරණ කාලයක් ුළදී (මාසයක කාලයක්) පිළිුරු 

සපයා මනාමැති බව නිරීක්ෂණය විය. 

02. මහ නගර සභා සියල්ලම පාමහ් සංවිධිත සැලසුේ සකසා අනුමත කර 

ගැනීමක් සිදුකර මනාමැති බව නිරීක්ෂණය විය. 

03. සමාමලෝිත 2015 වර්ලෂමේ මහනගර සභා 10 ක් ක්රියාකාරී සැලැසුේ නිසි 

කාල රාමුවක් ුල සකසා අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. එය මුළු ආයතන 

සංඛ්යාමවන්ත 45% ක පමණ මේ. 
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04. ප්රසේපාදන සැලසුේ සකස් කර අනුමත කරවා ගැනීම ඉතා දුර්ලවල මට්ටමක 

පැවති අතර ප්රසේපාදන සැලසුේ නිසි පරිදි සකස් මනාකළ ආයතන සංඛ්යාව, මුළු 

ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 82% ක් විය. 

05. වසර 05 කට වරක් සිදුකළ යුු වරිපනේ තක්මස්රු කිරීේ මනාකළ 

ආයතන ප්රමාණය, මුළු ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 59%ක ප්රමාණයක් විය. 

06. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා බිල්කල ආදායමමන්ත 70% ක් මහෝ ලබාගත 

මනාහැකිවූ මහ නගර සභා ප්රමාණය ප්රතිශතයක් වශමයන්ත 54% ක් විය. 

නෙර සභා 

01. නියමිත කාලය ුළදී මූලය ප්රකාශන ඉදිරිපත් මනාකළ ආයතන සංඛ්යාව 

09ක් විය. එය ප්රතිශතයක් වශමයන්ත 21% ක් විය. 

02. විගණකාධිපතිවරයාමේ විගණන විමසුේ හා අභයන්තතර විගණන විමසුේ 

සඳහා නිශ්ිත කාලයක් ුළ ප්රතිචාර දැක්වීම දුර්ලවල මට්ටමක පැවති අතර එවැනි 

ආයතනයන්තමේ ප්රතිශතය 60% කි. 

03. නගර සභා 21 ක් ුල නිසි පරිදි සකස් කළ විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටු ක්රියාත්මක මනාවීය. මමය මුළු ආයතන සංඛ්යාව හා සසඳන කල 58%ක 

ප්රමාණයකි. 

04. නගර සභා 24 ක ගර්ලහිත වාහන නිසි පරිදි බැහැර කිරීම නිශ්ිත කාලයක් 

ුල සිදුකර මනාතිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. එය ප්රතිශතයක් මලස 66% ක 

අගයකි. 

05. නගර සභා විශාල ප්රමාණයක ආදායේ රැස් කිරීේ වර්ලෂමේ ඉලක්කයන්ත හා 

සසැඳීමේදී 70% ට වඩා අු ප්රමාණයක පැවුණි. 

ප්රාගේශීය සභා 

01. ප්රාමේශීය සභා 67ක් නියමිත දින වකවානු ුල ගිණුේ ඉදිරිපත් කිරීමට 

අසමත්ව ඇත. මමය සලකා බලන ලද 271 ක් වූ මුළු ආයතන සංඛ්යාමවන්ත 25%කි. 

02. ඉදිරි සැලැස්මක් සකස් කර මනාමැති ආයතන සංඛ්යාව 127 කි. එය 

ප්රතිශතයක් වශමයන්ත 47% කි. 

03. වරිපනේ අයකිරීම සදහා මේපල වර්ලෂ 05 කට වරක් මහෝ තක්මස්රු 

මනාකළ ප්රාමේශීය සභා සංඛ්යාව 238කි. එය ප්රතිශතයක් වශමයන්ත 88%කි. 

04. තම ආයතනය විසින්ත නිරවුල් කළ යුු බැරකේ වසරකට පසුවද නිරවුල් 

කර මනාමැති ආයතන සංඛ්යාව 192කි. එය 71%ක ප්රතිශතයකි. 
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05. ප්රාමේශීය සභා 200 කට ආසන්තන ප්රමාණයක් වසරක් සඳහා ඉලක්ක ගත 

කල ආදායමමන්ත 70% ක් මහෝ ළඟාකර මගන මනාතිබුණි. මමය මුළු ආයතන 

සංඛ්යාමවන්ත 75% කි. 

06. ප්රාමේශීය සභා විශාල ප්රමාණයක වයාපාර බදු අයකිරීේ ඉතා දුර්ලවල 

මට්ටමක පැවති අතර, අයකර ගැනීේ පිළිබඳ නීතිමය කටයුු කිරීමද ඉතා දුර්ලවල 

විය. 

2015 ගිණුම් වර්ෂගේ ඉහළ සාධන මට්ටමක් අත්කරෙත් ආයතන 

2015 මුදල් වර්ලෂමේ ගිණුේ පදනේ කරමගන මූලය හා කාර්ලය සාධන නියමයන්ත හා 

අනුගතවීේ පිළිබඳව සිදුකළ ඇගයීේ වැඩසටහන අනුව එක් එක් කාණ්ඩඩමේ 

ආයතන අතරින්ත ඉහල කාර්ලයසාධනයක් මපන්තවූ ආයතන (සියළුම ආයතනවලට 

නිමයෝජනයක් ලැමබන පරිදි අදාළ කාණ්ඩඩමයන්ත මතෝරා ගත් ආයතන සංඛ්යාව 

තීරණය කර ඇත) 

 ආයතනය මට්ටම 

ප්රතිශතයක් 

ගලස (%) 

අ. විගශරිත වියදම් ඒකක  

 විගණකාධිපති මදපාර්ලතමේන්තුව  99 

 අග්රාමාතය කාර්ලයාලය 

මැතිවරණ මදපාර්ලතමේන්තුව 

රාජය මස්වා මකාමිසේ සභාව 

මුදල් මකාමිසම 

අධිකරණ මස්වා මකාමිසේ සභාව 

ජනාධිපති මල්කේ කාර්ලයාලය  
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ආ. රජගේ අමාතයාංශ  

 තැපැල්, තැපැල් මස්වා හා මුස්ිේ ආගමික කටයුු 

අමාතයාංශය 
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 කර්ලමාන්තත හා වාණිජ කටයුු අමාතයාංශය 

ඛ්නිජ මතල් සේපත් සංවර්ලධන අමාතයාංශය 

 90 
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සංවර්ලධන අමාතයාංශය 
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ඇ. රජගේ ගදපාර්තගම්න්ු  

 ජාතික අයවැය මදපාර්ලතමේන්තුව  98 

 සංවර්ලධන මූලය මදපාර්ලතමේන්තුව  97 



 

( 15 ) 

 

 නීති කටයුු මදපාර්ලතමේන්තුව  95 

 රාජය ගිණුේ මදපාර්ලතමේන්තුව  95 

 සමාගේ මරජිස්රාර්ල මදපාර්ලතමේන්තුව  95 

 අධයාපන ප්රකාශන මදපාර්ලතමේන්තුව   94 

ඈ. දිසරික් ගල්කම් කාර්යාල  

 ගේපහ දිස්ත්රික් මල්කේ කාර්ලයාලය  95 

 පුත්තලම දිස්ත්රික් මල්කේ කාර්ලයාලය  87 

 කිිමනාච්චි දිස්ත්රික් මල්කේ කාර්ලයාලය  84 

ඉ. පළාත් සභා අරමුදල්  

 මධයම පළාත් සභාව  95 

 සබරගමුව පළාත් සභාව  85 

ඊ. පළාත් සභා අමාතයාංශ  

 ප්රධාන හා පළාත් පාලන අමාතයාංශය - උුරු පළාත් 

සභාව 

100 

 මසෞඛ්ය හා මේශීය වවදය අමාතයාංශය - උුරු පළාත් 

සභාව 

100 

 මසෞඛ්ය හා මේශීය වවදය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, 

කාන්තතා කටයුු අමාතයාංශය-ඌව පලාත 
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පරිසර කටයුු, ජලසේපාදන හා ජලාපවහන හා 

සංචාරක කටයුු අමාතයාංශය - බස්නාහිර පළාත 
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උ. පළාත් සභා විගශරිත වියදම් ඒකක  

 නිමයෝජය ප්රධාන මල්කේ (මූලය) කාර්ලයාලය - 

නැමගනහිර පළාත් සභාව  

100 

 ප්රධාන මල්කේ කාර්ලයාලය - නැමගනහිර පළාත් සභාව 100 

 නිමයෝජය ප්රධාන මල්කේ (මුලය) කාර්ලයාලය - උුරු 

පලාත් සභාව 

100 

 නිමයෝජය ප්රධාන මල්කේ (සැලසුේ) කාර්ලයාලය - 

නැමගනහිර පළාත් සභාව 

100 

 නිමයෝජය ප්රධාන මල්කේ (මූලය) කාර්ලයාලය - ඌව පළාත් 

සභාව 

100 

 නිමයෝජය ප්රධාන මල්කේ (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්ලයාලය - 

නැමගනහිර පළාත් සභාව 

100 

 ආණ්ඩුකාර මල්කේ කාර්ලයාලය - නැමගනහිර පළාත් 
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 සමුපකාර මස්වක මකාමිෂන්ත සභාව - ඌව පළාත් සභාව 100 

 මසෞඛ්ය මස්වා මදපාර්ලතමේන්තුව - උුරු පළාත් සභාව 100 
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 I. මහනෙර සභා  

   කුමවල මහ නගර සභාව  83 

   මඩකලපුව මහ නගර සභාව  77 

 II. නෙර සභා  

   එරාවූර්ල නගර සභාව  86.5 

   කාත්තන්තකුඩි නගර සභාව  86 

   තලවකැමල් ිඳුල නගර සභාව  83.5 

   මිනුවන්තමගාඩ නගර සභාව  80.5 

 III. ප්රාගේශීය සභා  

   පස්බාමේ මකෝරමළ් ප්රාමේශීය සභාව  83.5 

   මැදගම ප්රාමේශීය සභාව  83 

   අරයේපති ප්රාමේශීය සභාව  81 

   ගිගමුව ප්රාමේශීය සභාව  81 



 

( 17 ) 

 

   මහඔය ප්රාමේශීය සභාව  80.5 

   මීරිගම ප්රාමේශීය සභාව  80 

   හපුතමල් ප්රාමේශීය සභාව   80 

  ජා ඇල ප්රාමේශීය සභාව  79 

  බියගම ප්රාමේශීය සභාව  78 

  තලාව ප්රාමේශීය සභාව  77 

  නල්ූර්ල ප්රාමේශීය සභාව  75.5 

  මාිේබඩ ප්රාමේශීය සභාව  74 

  ලුණුගේමවමහර ප්රාමේශීය සභාව  73.5 

දිසරික්ක පදනම මත ගතෝරාෙත් පළාත් පාලන ආයතන  

   පානදුර නගර සභාව  77.5 

  පන්තනල ප්රාමේශීය සභාව  73.5 

  බලංමගාඩ නගර සභාව  73 

   දඹුල්ල මහ නගර සභාව  71.5 

   වැිවිටිය දිවිුර ප්රාමේශීය සභාව  70.5 

   වවුනියා දකුණ මදමළ ප්රාමේශීය සභාව  69 

   මන්තනාරම ප්රාමේශීය සභාව  67 

   නාත්තන්තඩිය ප්රාමේශීය සභාව  67 

   ඇලහැර ප්රාමේශීය සභාව  65.5 

   පච්චමචයිපල්මලයි ප්රාමේශීය සභාව  62 

   කමරයිුමරයිපත්ු ප්රාමේශීය සභාව  61.5 

   ත්රිකුණාමලය නගරය සහ කඩවත් ප්රාමේශීය සභාව  60.5 

 

  



 

( 18 ) 

 

ඇෙයීමට ලක් කරන ලද එක් එක් ආයතනය සඳහා වන විගශරිත නිරීක්ෂණ 

රජගේ විගශරි ත වියදම් ඒකක, අමාතයාංශ, ගදපාර්තගම්න්ු හා දිසරික් ගල්කම් කාර්යාල  

ආවරණය කරනු ලැබූ ආයතන සංඛ්යාව 202කි. 

මමම ප්රශ්නාවිය ආයතනය පිළිබඳව මූික මතාරුරු හැර පහත සදහන්ත විෂය 

මක්ෂ්ත්රයන්ත ආවරණය වන පරිදි සැකසු ප්රධාන කරුණු 25ක් ඔස්මස් විමසනු ලබන නිශ්ිත 

කරුණු 57කින්ත සමන්තවිත විය. 

අංකය විෂයය ගක්ෂරරය විමසිල්ලට භාජනය කර ඇති කරුණු 
ප්රශරන 

සංඛ්යාව 

01 සැලසුේකරණය 

i වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම  

ii වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 03 

iii වාර්ලික මුලය සැලැස්ම  

02 
අභයන්තතර පාලන 

විධිවිධාන මයදීම 

i වාර්ලික මූලය බලතල පැවරීම 04 

ii අභයන්තතර විගණන සැලැසම් 

iii කළමනාකරණ හා විගණන කේටු 

රැස්විේ පැවැත්විම 

03 
මානව සේපත් 

කළමනාකරණය 

i අනුමත කාර්ලයය මණ්ඩඩලය ුල 

කටයුු කිරීම 

02 

ii නිශ්ිත කාර්ලයයන්ත පැවරුේ කිරීම  

04 
රාජය සේපත් 

කළමනාකරණය 

i ආයතනය සු නිශ්ිත මේපල 

පිළිබඳ මල්ඛ්න පවත්වාමගන යාම 

 

ii ආයතනය සු චංචල මේපල 

පවත්වාමගන යාම (වාහනද 

ඇුළුව) 

09 

iii අමනකුත් රාජය මේපල (ගබඩා 

ආදිය) 

 

iv බැංකු ගිණුේ  

05 
රාජය ආදායේ 

කළමනාකරණය 

i ආදායේ රැස්කිරීම 02 

ii ආදායේ ගිණුේ ගත කිරීම  

06 
රාජය වියදේ 

කළමනාකරණය 

i නියමිත ප්රතිපාදන සීමාුල කටයුු 

කිරීම 

 

ii ප්රතිපාදන උපමයෝජනය 06 

iii අග්රිම සීමා ුල කටයුු කිරීම  

07 අමනකුත් රාජය මූලය 

ක්රියාකාරකේ 

i රජමේ නිලධාරීන්තට අත්තිකාරේ 

ගිණුම 

10 

ii වාණිජ අත්තිකාරේ ගිණුම 

iii මපාදු තැන්තපත් ගිණුම 



 

( 19 ) 

 

08 මපාත්පත් මල්ඛ්න 

යාවත්කාීකව 

පවත්වාගැනීම 

සෑම ආයතනයක්ම විසින්ත වාර්ලිකව 

පවත්වාමගන යා යුු මූික 

මල්ඛ්න 10 ක් සේබන්තධව ප්රගතිය 

10 

09 ගිණුේ ඉදිරිපත් කිරීම සෑම ආයතනයක් විසින්තම වාර්ලිකව 

ඉදිරිපත් කළ යුු ගිණුේ 8 ක් 

සේබන්තධව කාර්ලය සාධනය විමසීම 

08 

10 විගණනය සඳහා 

ප්රතිචාර දැක්විම 

i අභයන්තතර විගණන විමසුේ සදහා 

වන ප්රතිචාර 

02 

ii විගණකාධිපතිවරයාමේ විමසීේ 

පිළිබඳ ප්රතිචාර 

11 කාර්ලය සාධනය පිළිබඳ 

පාර්ලීමේන්තුවට 

වාර්ලතා ඉදිරිපත් කිරීම 

වාර්ලික මූලය හා කාර්ලය සාධන 

වාර්ලතා පාර්ලීමේන්තුවට ඉදිරිපත් 

කිරීම 

01 

  එකුව 57 

 

මමම ප්රශ්නාවිය සැකසීමේදී ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ දැක්මවන විධිවිධාන, රජමේ මුදල් 

මරගුලාසි, භාණ්ඩඩාගාර චක්රමල්ඛ් සහ අමනකුත් අමාතයාංශ විසින්ත නිකුත් කර ඇති 

චක්රමල්ඛ්වල විධිවිධාන මත නිශ්ිතව ඉටුකළ යුු කරුණුවලට පමණක් සීමා කර ඇති 

අතර අමනකුත් පාර්ලශ්වකරුවන්තමේ ක්රියාකාරකේ මත රැ මඳන කරුණු ඇුලත් නැත. 

එමමන්තම පිළිුරු සදහා “ඔේ“ මහෝ “නැත“ යන ආකාරමයන්ත පිළිුරු දිය හැකි විෂය 

කරුණු මත පමණක් ප්රශ්ණ මගානුකර ඇති අතර තම මතයන්ත ඉදිරිපත් කිරීම හා 

මපෞේගික විනිශ්චයන්ත අනුව පිළිුරු සැපයීම වැනි කරුණු බැහැර කර ඇත. 

විගශරිත වියදම් ඒකක 

විෙණකාධිපති ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 99.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි.  

 

 

අල්ලසර ගහෝ දූෂණ ග ෝදනා විමර්ශන ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  
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වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් 

ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ 

ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 

අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත 

හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි.  

මැතිවරණ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන 

මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

මුදල් ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 
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අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා 

බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත 

එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 

වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි.  

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. පරිගණක 

උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් 

පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ කාර්ලයය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව 

විසින්ත පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද මනාතිබුණි. හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස 

තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ 

අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. කාර්ලය 

මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  

අධිකරණ ගසරවා ගකාමිෂන් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 22 ) 

 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා 

වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා 

යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ජාතික අධයාපන ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ජාතික ගපාලිසර ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  



 

( 23 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් 

කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

අමාතය මණ්ඩල කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් 

ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ 

ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 

අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල 

සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ 

කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  



 

( 24 ) 

 

ආණ්ුපක්ෂගේ ප්රධාන සංවිධායක කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා 

විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා 

මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් 

පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය 

බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ 

කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. 2015 ජුනි 24 

දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය 

යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත 

කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුගේ සභානායක කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මතාග මපාත යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 



 

( 25 ) 

 

අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය 

බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර 

මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 

243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් 

පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය 

අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. අග්රිම ගිණුමේ මශ්ෂය භාණ්ඩඩාගාරමේ මපාත් සමඟ ගලපා 

මවනසක්ේ මාසිකව සසඳා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුගේ විපක්ෂනායක කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන 

මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා 

විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා 

මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් 

පවත්වා මනාතිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය 
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ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව 

ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් 

කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.   

  

පාර්ලිගම්න්ු පරිපාලන ගකාමසාරිසර කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 52.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මුදල් මරගුලාසි 135 පරිදි ආයතනය ුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සිදුකර 

මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ප්රමාණවත් පරිදි ආයතනය ුළ සන්තනිමේදනය කර 

මනාතිබුණි. මුලය බලතල පැවරීමේදී සෑම ගනුමදනුවක්ම අවම කරමින්ත නිලධාරීන්ත 

මදමදමනකුමේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා මනාතිබුණි. මාසික මුදල් 

අවශයතා දැක්මවන මුදල් ප්රවාහ සැලසුේ වර්ලෂය ආරේභමේදී භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ 

මදපාර්ලතමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන 

උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය 

කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ 

වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා 

අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ 

ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් 

ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර 

තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය 
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ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි 

තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම 

නිකුත් කර තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

රාජය ගසරවා ගකාමිෂන් සභා කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැසම් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 

3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ 

මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 

වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ශ්රී ලංකා පාර්ලිගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, 



 

( 28 ) 

 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම 

සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. 

ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත.  

ජනාධිපති ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන 

වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන 

සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත 

කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව 

නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. 

මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර 

තිබුණි.  

අග්රාමාතය කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 92.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 

වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල 

බඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 



 

( 29 ) 

 

වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජගේ ගරරෂරඨාධිකරණය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මුදල් මරගුලාසි 135 පරිදි ආයතනය ුළ මූලය බලතල 

පැවරීමක් සිදුකර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ප්රමාණවත් පරිදි ආයතනය ුළ 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. මුලය බලතල පැවරීමේදී සෑම ගනුමදනුවක්ම අවම 

කරමින්ත නිලධාරීන්ත මදමදමනකුමේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු 

කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ 

අවස්ථා විය. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 

0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත 

කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ 

මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  

අමාතයාංශ 

කාිකර්ම අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  



 

( 30 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන 

තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු 

කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ 

අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ 

මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි  

බුේධ ශාසන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව තිබුණි. අනුමත 

සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි සංිත 

වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 

වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  



 

( 31 ) 

 

නෙර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන 

සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. 

ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් 

එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ 

කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය 

සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි.  

ආරක්ෂක අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ 

මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර 



 

( 32 ) 

 

රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

සංවර්ධන උපාය මාර්ෙ හා ජාතයන්තර ගවළඳ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ 

වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය 

බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන 

තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර 

මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික 

සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සෑම වාහනයක් සඳහාම 

මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග 

පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් 



 

( 33 ) 

 

සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

අධයාපන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

කඅනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය 

ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි 

තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන 

වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී 

මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 

අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව 



 

( 34 ) 

 

තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. කාර්ලය 

මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  

මුදල් අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි.  

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් 

සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 

110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට 

වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා 

බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය 

බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර 

රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම 

නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන 

රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි 

තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 



 

( 35 ) 

 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

විගේශ කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ 

වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට 

බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන 

තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු 

ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ 

යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි.   

විගේශ රැකියා අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 88.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ 

අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  



 

( 36 ) 

 

ගසෞඛ්ය, ගපෝෂණ හා ගේශිය වවදය අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික 

සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 

6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත 

ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන 

රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි 

තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා 

කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය 

පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  

උසසර අධයාපන හා මහාමාර්ෙ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව 
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නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ු ල පියවා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික 

ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු 

කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි.  

කඳුරට නවෙම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්රජා සංවර්ධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල 

බඳවාමගන තිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර 

මනාතිබුණි.  

සරවගේශ කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත 

ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ 

දැරීම සිදුව තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා 
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වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර 

තිබුණි.  

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 81.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. රජමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ කාර්ලයය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින්ත පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. අග්රිම ගිණුමේ මශ්ෂය භාණ්ඩඩාගාරමේ මපාත් සමඟ ගලපා 

මවනසක්ේ මාසිකව සසඳා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත 

සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. අග්රිම ගිණුමේ මශ්ෂය භාණ්ඩඩාගාරමේ 

මපාත් සමඟ ගලපා මවනස්කේ මාසිකව සසඳා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 

වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

අභයන්තර කටයුු හා වයඹ සංවර්ධන හා සංසරකෘතික කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 39 ) 

 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය 

ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවා මගන තිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින 

විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

වාරිමාර්ෙ හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 43.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විසර්ලජන ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ 

ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 

අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ 

පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට 



 

( 40 ) 

 

පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත 

අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව තිබුණි. අනුමත 

සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ 

චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග 

අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව 

නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

අධිකරණ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික 

සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 

6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල 

බඳවාමගන තිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත.  



 

( 41 ) 

 

කම්කරු හා වෘත්ීය සමිති සබඳතා අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම 

මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී 

ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 

දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා 

අු කාලයක් ු ලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන 

අනුව භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

ඉඩම් අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස 

තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ 

අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම 

නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

නිතිය හා සාමය සහ දක්ිණ සංවර්ධන අමාතයාංශය 



 

( 42 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මතාග මපාත යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල 

සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සංිත 

වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන 

තිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම 

ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි.  

මහානෙර හා බසරනාහිර සංවර්ධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  



 

( 43 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය 

බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් 

ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර 

තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ 

සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත 

විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩඩාගාර 

මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ජාතික ඒකාබේධතා හා ප්රතිසංධාන අමාතයාංශය 



 

( 44 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 24.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග 

පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පුේගල පඩිනඩි 

මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා නැත. මතාග මපාත යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මුදල් මරගුලාසි 135 පරිදි ආයතනය ුළ මූලය බලතල 

පැවරීමක් සිදුකර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ප්රමාණවත් පරිදි ආයතනය ුළ 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. මුලය බලතල පැවරීමේදී සෑම ගනුමදනුවක්ම අවම 

කරමින්ත නිලධාරීන්ත මදමදමනකුමේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා මනාතිබුණි. 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මාසික මුදල් අවශයතා දැක්මවන මුදල් ප්රවාහ සැලසුේ වර්ලෂය 

ආරේභමේදී භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා 

ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී 

මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

කාර්ලයය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින්ත පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද මනාතිබුණි. හිඟහිටි ණය 

මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් 

ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර 

තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ 

සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. 2015 ජුනි 
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24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය 

යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත 

කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා 

තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. කාර්ලය 

මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ික කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් 

ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර 

මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත 

සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ු ප්රතිසංසරකරණ හා ජනමාධය අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  



 

( 46 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 

3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර 

රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි. 

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. පුේගල පඩිනඩි මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත.  

ඛ්නිජ ගතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. අභයන්තතර 

විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන 

හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ 

යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. 

ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් 

එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු 

කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ 

අවස්ථා විය. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 

0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත 

කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ 



 

( 47 ) 

 

මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත 

සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. 

වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ 

ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 

අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

වරාය හා නාවික කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින 

විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය 

බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 
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භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

තැපැල්, තැපැල් ගසරවා හා මුසරලිම් ආෙමික කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 94.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු 

කර මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල 

සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය 

ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවා මගන තිබුණි.  

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් 

පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ු ලදී අපහරණයන්ත 

කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට 

බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන 

තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි. අභයන්තතර විගණන 

වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

ප්රාථමික කර්මාන්ත අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 36.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  
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විසර්ලජන ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මතාග මපාත 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මාසික මුදල් අවශයතා දැක්මවන 

මුදල් ප්රවාහ සැලසුේ වර්ලෂය ආරේභමේදී භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ු ළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් 

ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ 

ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 

අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. හිඟහිටි 

ණය මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් 

ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර 

තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ 

සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. 2015 ජුනි 

24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය 

යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා 

මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  

බන්ධනාොර ප්රතිසංසරකරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආෙමික 

කටයුු අමාතයංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  



 

( 50 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ු ළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත 

ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත 

කාර්ලය පැවරුේ කර මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම 

නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි.  

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාංශය 



 

( 51 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 93.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

රාජය වයවසාය සංවර්ධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන 

විමසුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මතාග මපාත යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන 

වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ු ලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ 

යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි.  

ග්රාමීය ආර්ික කටයුු පිළිබඳ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  



 

( 52 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විසර්ලජන ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ 

ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 

අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත 

හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ු ලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම 

වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත 

පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව 

තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත 

සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ කාර්ලයය 

සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින්ත පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති 

අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් 

පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

විදයා, තාක්ෂණ හා පර්ගේෂණ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 



 

( 53 ) 

 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති 

අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් 

පවතින මශෂ් නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි.  

නිපුණතා සංවර්ධන හා වාත්ීය පුහුණු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 88.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ කාර්ලයය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින්ත 

පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. 

සමාජ සවිබල ෙැන්විම් හා සුභසාධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ 

යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි.   

විගශරෂ කාර්යභාර්ය අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 39.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විසර්ලජන ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මාසික මුදල් 

අවශයතා දැක්මවන මුදල් ප්රවාහ සැලසුේ වර්ලෂය ආරේභමේදී භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ 



 

( 54 ) 

 

මදපාර්ලතමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර 

විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන 

හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත 

හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව 

තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. රජමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ කාර්ලයය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින්ත පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද 

මනාතිබුණි. හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 

243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් 

පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් 

විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය 

මකාට මනාතිබුණි. අග්රිම ගිණුමේ මශ්ෂය භාණ්ඩඩාගාරමේ මපාත් සමඟ ගලපා මවනසක්ේ 

මාසිකව සසඳා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය 

සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා 

මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  

ක්රීඩා අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 55 ) 

 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ 

අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන 

සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත 

කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා 

යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා 

යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 



 

( 56 ) 

 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

විදුලි සංගේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. හිඟහිටි 

ණය මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව 

මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත 

දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

සං ාරක සංවර්ධන හා ක්රිසරතියානි ආෙමික කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාසික 

මුදල් අවශයතා දැක්මවන මුදල් ප්රවාහ සැලසුේ වර්ලෂය ආරේභමේදී භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ 

මදපාර්ලතමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන 

උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය 



 

( 57 ) 

 

කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ 

වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ 

වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ගසරවා අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා 

ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී 

මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 



 

( 58 ) 

 

ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත 

කාල සීමාව ු ල පියවා මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය 

මශ්ෂ පැවුණි.  

කාන්තා හා ළමා කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ු ළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ගදපාර්තගම්න්ු 

නිතිපති ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන 

මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ 

වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි.  



 

( 59 ) 

 

සිවිල් ආරක්ෂක ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන 

උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය 

කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත 

ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන 

තිබුණි.  

ගවරළ සංරක්ෂණ සහ ගවරළ සම්පත් කළමනාකරණ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ 

අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව 

තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල 

විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට 

බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන 

තිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  



 

( 60 ) 

 

ගොවිජන සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික 

සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 

6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් 

සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව 

නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර 

මගන තිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ි ඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  

ජන ගල්ඛ්න හා සංඛ්යා ගල්ඛ්න ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත 

ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන 

තිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම 

ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 



 

( 61 ) 

 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි.  

කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම 

මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන 

තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි.  

සත්ව නිෂරපාදන හා ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පුේගල 

පඩිනඩි මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විසර්ලජන 

වැය මලජරය මහෝ සිගාස ් වැඩසටහන යටමත් පැවැත්විය යුු පරිගණක මුද්රිත පිටපත 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින 

විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 
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මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව 

තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම 

නිකුත් කර තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

පුරාවිදයා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 46.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන 

මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම 

මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන 

උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය 

කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ 

පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ 

කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. 

අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 



 

( 63 ) 

 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් 

ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර 

තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව 

නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ආයුර්ගේද ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග 

පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  



 

( 64 ) 

 

ගබෞේධ කටයුු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත 

එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී 

මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු 

මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

ගොඩනැඟිලි ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව 

මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත 

දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය 

ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

ක්රිසරතියානි ආෙමික කටයුු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් 

ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 
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කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා 

වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

සමුපකාර සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 81.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මුදල් මරගුලාසි 135 පරිදි ආයතනය ුළ 

මූලය බලතල පැවරීමක් සිදුකර මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට 

බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන 

තිබුණි.  

වාණිජ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 92.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 
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කටයුු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ප්රජාපාදක විගශෝධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ 

වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත 

හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. නියමිත දිනයට 

බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය 

වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන 

අනුව භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

අධිකරණ පරිපාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 67 ) 

 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් 

කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන 

තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා 

කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය 

පැවරුේ කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ 

වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා 

අු කාලයක් ු ලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි.  

සංසරකෘතික කටයුු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා 

විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා 

මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් 

පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය 

බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන 

රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි 

තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය 

අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි.  

ණය සහනදායක මණ්ඩලීය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  



 

( 68 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් සහ 

මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මුලය බලතල පැවරීමේදී 

සෑම ගනුමදනුවක්ම අවම කරමින්ත නිලධාරීන්ත මදමදමනකුමේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි 

බලතල පවරා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල 

විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371ට 

පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

සංවර්ධන මුලය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 97.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

දිවිනැගුම සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ 



 

( 69 ) 

 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත 

හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ු ලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම 

වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත 

පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන 

අනුව භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

අධයාපන ප්රකාශන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 94.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල 

බඳවාමගන තිබුණි.  

විභාෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  



 

( 70 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාසික මුදල් අවශයතා දැක්මවන මුදල් ප්රවාහ සැලසුේ වර්ලෂය ආරේභමේදී 

භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී 

මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම 

වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත 

පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ 

අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ 

ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

සුරාබදු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා 

විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා 

මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී 

මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම 

වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත 

පවත්වා මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල 

කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව 

තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි.   



 

( 71 ) 

 

අපනයන කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

විගේශ සම්පත් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 91.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා 

මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

මූලය ප්රතිපත්ති ගදපාර්තගම්න්ුව 



 

( 72 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු 

කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. 2015 

ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ 

අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන 

තිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

ධීවර හා ජලජ සම්පත් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ු ළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත 

වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත 

සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර 

තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය 

සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  



 

( 73 ) 

 

ආහාර ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ කාර්ලයය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින්ත 

පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371ට 

පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන 

උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය 

කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් 

සිදුවී මනාතිබුණි.  

ආණ්ුගේ රස පරීක්ෂක ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 74 ) 

 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ 

අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත 

වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත 

සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

රජගේ ප්රවෘත්ති ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් 

කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ු ළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර 

විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි.  

රජගේ මුද්රණ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.0  



 

( 75 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පුේගල 

පඩිනඩි මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු 

වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් 

කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. විගණන 

හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ 

ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ 

වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි 

මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව 

මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත 

දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය 

පැවරුේ කර මනාතිබුණි.  

හින්දු ආෙමික හා සංසරකෘතික කටයුු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ 

ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර 
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මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය 

අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි.  

ආෙමන විෙමන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන 

විමසුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ු ළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් 

ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් 

කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව තිබුණි. අනුමත 

සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

ආනයන හා අපනයන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විසර්ලජන 

වැය මලජරය මහෝ සිගාස ් වැඩසටහන යටමත් පැවැත්විය යුු පරිගණක මුද්රිත පිටපත 
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යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි මතාග මපාත යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර 

විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන 

හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

ගතාරුරු තාක්ෂණ හා කළමනාකරණ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ 

මනාතිබුණි  

ගේශීය ආදායම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 78 ) 

 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පුේගල 

පඩිනඩි මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික 

සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 

6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත 

ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර 

මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

වාරිමාර්ෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විසර්ලජන ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන 

වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී 

මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 
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අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ 

පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා 

බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත 

ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන 

තිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 

දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර 

මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ 

මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය 

මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

කම්කරු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත 

එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ඉඩම් ගකාමසාරිසර ජනරාල් ගදපාර්තගම්න්ුව 



 

( 80 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව 

මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත 

දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

ඉඩම් නිරවුල් කිරීගම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම 

මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර 

වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

 

ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  



 

( 81 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

නීති ගකාමිෂන් සභා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන 

මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ 

වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා 

අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ 

ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල 

විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර 

මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 

243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් 

පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 



 

( 82 ) 

 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය 

අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය 

සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

නීති කටයුු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 95.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

නීති ගකටුම්පත් සම්පාදක ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 81.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

විෙණන කළමනාකරණ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  
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වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී 

මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු 

මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

කළමනාකරණ ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ 

යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි.  

මිනිසරබල හා රැකීරක්ෂා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පුේගල 

පඩිනඩි මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන 

විමසුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් 

ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 



 

( 84 ) 

 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී 

මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු 

මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ 

ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. 

ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

මිනුම් ඒකක, ප්රමිති හා ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පුේගල 

පඩිනඩි මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා 

ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා 

බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත 

ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන 



 

( 85 ) 

 

තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම 

නිකුත් කර තිබුණි. අග්රිම ගිණුමේ මශ්ෂය භාණ්ඩඩාගාරමේ මපාත් සමඟ ගලපා මවනස්කේ 

මාසිකව සසඳා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය 

සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය 

මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

කාලගුණ විදයා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විසර්ලජන 

වැය මලජරය මහෝ සිගාස ් වැඩසටහන යටමත් පැවැත්විය යුු පරිගණක මුද්රිත පිටපත 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ගමෝටර් රථ ප්රවාහන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 



 

( 86 ) 

 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති 

අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් 

පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. අග්රිම ගිණුමේ මශ්ෂය භාණ්ඩඩාගාරමේ මපාත් සමඟ ගලපා මවනස්කේ 

මාසිකව සසඳා මනාතිබුණි.  

මුසරලිම් ආෙමික හා සංසරකෘතික කටයුු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත 

හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව 

තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් 
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ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත.  

ජාතික අයවැය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 98.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර 

මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ජාතික ගල්ඛ්නාරක්ෂක ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත 

අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත 
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ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන 

තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

ජාතික උේභිත උදයාන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ 

ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 

අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල 

බඳවාමගන තිබුණි.  

ජාතික ප්රජා ජලසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 47.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මුලය බලතල පැවරීමේදී සෑම 

ගනුමදනුවක්ම අවම කරමින්ත නිලධාරීන්ත මදමදමනකුමේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල 

පවරා මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 



 

( 89 ) 

 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ 

වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ 

වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ 

චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග 

අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව 

මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත 

දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය 

ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවා මගන තිබුණි.  

ජාතික ගකෞුකාොර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී 

මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු 

මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි.  



 

( 90 ) 

 

ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන 

මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අභයන්තතර 

විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික 

සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සෑම වාහනයක් සඳහාම 

මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

ජාතික ක්රමසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි.  

ජාතික සත්ගවෝදයාන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පුේගල 



 

( 91 ) 

 

පඩිනඩි මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර 

විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත 

හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. නියමිත දිනයට 

බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය 

වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය 

අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. අග්රිම ගිණුමේ මශ්ෂය භාණ්ඩඩාගාරමේ මපාත් සමඟ ගලපා 

මවනසක්ේ මාසිකව සසඳා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

රාජය භාෂා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම 

මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන 

උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය 

කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 



 

( 92 ) 

 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ 

අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර 

මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

විරාම වැටුප්ත ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු 

වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් 

සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන 

උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය 

කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ 

වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත 

දිනයට බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත 

අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව තිබුණි. අනුමත 

සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 

243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් 

පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් 

විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය 

මකාට මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල 



 

( 93 ) 

 

සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය 

සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

ගපාලිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත 

වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත 

සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට 

බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන 

තිබුණි.  

තැපැල් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත 



 

( 94 ) 

 

ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් 

ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි.  

බන්ධනාොර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග 

පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා 

යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර 

වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව 

මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට 



 

( 95 ) 

 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන 

ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන 

විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර 

තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව 

මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත 

දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය 

පැවරුේ කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට 

බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන 

තිබුණි.  

වයාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන 

වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.    

රාජය වයාපාර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 91.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

රාජය මුදල් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 94.0  



 

( 96 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි.  

මහා භාරකාර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 81.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා 

මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී 

මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු 

මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

ගරජිසරරාර් ජනරාල් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 

නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව 

මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන 

තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 



 

( 97 ) 

 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 

149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

පුේෙලයන් ලියාපදිංචි කිරීගම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. පාර්ලිමේන්තුව 

මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත 

දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික 

සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා 

වියදේ දැරීම සිදුව තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

රබර් සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත 

වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 
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මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත 

ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන 

තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස 

තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ 

අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය 

ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවා මගන තිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර 

මනාතිබුණි.  

සමාජ ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 91.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී 

මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු 

මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර 

මගන තිබුණි.  

ක්රීඩා සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 52.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු 

වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මතාග මපාත යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත 

ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් 
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නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා 

වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ 

මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ු ළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත 

කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. විසර්ලජන ගිණුම 

නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත.   

ශ්රී ලංකා දුම්රිය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 39.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත 

ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා 

බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ 

සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. 2015 ජුනි 

24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය 

යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. රජමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ කාර්ලයය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින්ත පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද මනාතිබුණි. 

හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල 

බඳවාමගන තිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත 

කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී 



 

( 100 ) 

 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය 

බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ 

කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. 

විසර්ලජන ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පුේගල පඩිනඩි මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින 

විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. මු.මර.371ට පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය 

අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. අග්රිම ගිණුමේ මශ්ෂය භාණ්ඩඩාගාරමේ මපාත් සමඟ ගලපා 

මවනසක්ේ මාසිකව සසඳා මනාතිබුණි.  

රාජය ගිණුම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 95.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

මිනින්ගදෝරු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පුේගල 

පඩිනඩි මල්ඛ්නය/ පුේගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ 

කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 



 

( 101 ) 

 

වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි.  

කාර්මික අධයාපන හා පුහුණු කිරීගම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් 

සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 

110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට 

වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා 

බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස 

තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ 

අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය 

ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ 

රඳවා මගන තිබුණි.  

ගප්තෂකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ 

පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ 

කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. 



 

( 102 ) 

 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු 

කර මනාතිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය 

ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව 

ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් 

කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

සමාෙම් ගරජිසරරාර් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 95.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟහිටි ණය මශ්ෂවල කාල විශ්මල්ෂණයක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි.  

ගවළඳ හා ආගයෝජන ප්රතිපත්ති ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

භාණ්ඩාොර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 93.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 103 ) 

 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන 

විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර 

තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ 

සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

තක්ගසරරු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත 

හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. 

බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය 

සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

වනජීවී සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා 

විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 



 

( 104 ) 

 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව 

නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි.  

ශ්රී ලංකාගේ ජාතික බුේධිමය ගේපළ කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මතාග මපාත යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට 

වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත 

විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

ගරරෂරඨාධිකරණගේ ගරජිසරරාර් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 105 ) 

 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ 

අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි සංිත වාහන සඳහා වදනික 

ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන 

පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 

243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් 

පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා 

කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා 

බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත 

ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන 

තිබුණි. ආදායේ වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය 

අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි.  



 

( 106 ) 

 

ශ්රී ලංකා යුධ හමුදාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ 

අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ දැරීම සිදුව 

තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි.  

ශ්රී ලංකා ගර්ගුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත 

ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. 

වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ 

අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත 

වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම 

වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත 

පවත්වා මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව 

මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ 

ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම 

සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. 

ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. කාර්ලය මණ්ඩඩලමේ සියළු මදනා මවත ිඛිත කාර්ලය පැවරුේ කර 



 

( 107 ) 

 

මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක 

උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදේ 

දැරීම සිදුව තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. 

ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් 

එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩඩාගාර 

මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට මනාතිබුණි. මු.මර.371ට 

පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි.   

දිසරික් ගල්කම් කාර්යාල 

අනුරාධපුර දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග 

පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල 

සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 



 

( 108 ) 

 

මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

අම්පාර දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව 

තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

බදුල්ල දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම 

මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ 

විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන 

උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය 

කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 



 

( 109 ) 

 

කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී 

අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ 

ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ 

මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු 

සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

මඩකලපුව දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. රජමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

කාර්ලයය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින්ත පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 

243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් 

පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට 

බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන 

තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත 

ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි.  

ගකාළඹ දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  
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ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මුදල් 

මපාත මහෝ සිගාස් පරිගණක වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන විට සිහිවටන මුදල් මපාත මහෝ 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මතාග මපාත යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ 

මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ 

ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ 

වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය 

මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

ොල්ල දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර 



 

( 111 ) 

 

මනාතිබුණි. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී 

මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු 

මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා 

මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු 

කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව 

කටයුු කර මනාතිබුණි.  

ෙම්පහ දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 95.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු 

කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ 

මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

හම්බන්ගතාට දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු 

කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් 

ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර 



 

( 112 ) 

 

තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව 

නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල 

බඳවාමගන තිබුණි.  

යාපනය දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා 

විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා 

මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාහනයක් ගර්ලහිත 

වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි 

වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් 

ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය 

ලබාමගන මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

කළුතර දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට 

වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ 

ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ 

මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව 

භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 



 

( 113 ) 

 

වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

මහනුවර දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා 

විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩඩාගාර 

මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට මනාතිබුණි. මු.මර.371 

ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. 

වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ 

අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. විසර්ලජන ගිණුම 

නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත.  

කෑෙල්ල දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම 



 

( 114 ) 

 

වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට 

වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.   

කිලිගනාච්චචි දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ 

මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ු ළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන 

විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර 

තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371ට 

පටහැනි මලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා තත්කාර්ලයය අුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබුණි. අග්රිම 

ගිණුමේ මශ්ෂය භාණ්ඩඩාගාරමේ මපාත් සමඟ ගලපා මවනස්කේ මාසිකව සසඳා 

මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර 

එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

කුරුණෑෙල දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 



 

( 115 ) 

 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ 

පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩඩාගාර 

මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට මනාතිබුණි. මු.මර.371 

ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. 

පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන 

වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව 

ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. විසර්ලජන ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. රජමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත.  

මන්නාරම දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මුදල් 

මපාත මහෝ සිගාස් පරිගණක වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන විට සිහිවටන මුදල් මපාත මහෝ 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් සහ මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

මාසික මුදල් අවශයතා දැක්මවන මුදල් ප්රවාහ සැලසුේ වර්ලෂය ආරේභමේදී භාණ්ඩඩාගාර 

මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත 

ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. 

අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ු ළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ 

අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත 

කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත 

අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත 

වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ු ලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත 



 

( 116 ) 

 

විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත 

කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන 

තිබුණි.  

මාතගල් දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ 

මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ු ළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ 

යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි.  

මාතර දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් 



 

( 117 ) 

 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන 

අනුව භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

ගමාණරාෙල දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ 

අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම 

අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි.  

මුලතිේ දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු 

වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මතාග මපාත යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ු ළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් 

ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටු අවම වශමයන්ත රැස්වීේ වාර 3ක් වත් පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ 

ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ 

අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 



 

( 118 ) 

 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සෑම වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා 

ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී 

මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. 2015 ජුනි 24 දිනැති අංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ්ය ප්රකාරව 

0015 දරන ගිණුේ අංකය යටමත් පවතින මශ්ෂ නිවැරදි තැන්තපත් වර්ලග අනුව ගිණුේගත 

කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර 

මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි.  

නුවරඑළිය දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි 

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී 

එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර 

මනාතිබූ අවස්ථා විය. අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉකුත් 

වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ 

අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන 

අනුව භාණ්ඩඩාගාර මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට 

මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව 

ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳ 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත.  



 

( 119 ) 

 

ගපාගළාන්නරුව දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂ්ක්රිය වී මහෝ ඌන 

උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය 

කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ 

ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 

ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.මර.215 ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව 

නිකුත් කළ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි.  

පුත්තලම දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 87.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට 

ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ 

සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. 

අනුමත සීමාවන්ත ඉක්මවා බැඳීේ ඇතිකර මගන තිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි.  

රත්නපුර දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

වාහනයක් ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ 

අවස්ථා විය. නියමිත දිනයට බැංකු සැසඳුේ පිළිමයල කිරීමක් සිදුවී මනාතිබුණි. බැංකු 



 

( 120 ) 

 

සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත 

මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් 

කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට මුදල් මපාමත් පැවති මශ්ෂය අදාල චක්රමල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩඩාගාර 

මමමහයුේ මදපාර්ලතමේන්තුවට නියමිත දිනට මේෂණය මකාට මනාතිබුණි. අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල බඳවාමගන තිබුණි.  

ත්රීකුණාමලය දිසර ි ක් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. අභයන්තතර 

විගණන වාර්ලතා මසක් ුළ විගණකාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වත්කේ 

නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා 

කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය 

වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු 

ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වත්කේ අනුරුවලට ලක්වීමමන්ත අලාභයක් සිදුවී ඇති 

විට වර්ලෂයකට අු කාලයක් ුලදී එම අලාභ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.103 සිට 110 දක්වා වූ 

මරගුලාසි ප්රකාරව කටයුු කර මනාතිබුණි. සංිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන්ත 

හා මාසික සාරාංශ වාර්ලතා විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ු ලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. සෑම 

වාහනයක් සඳහාම මලාේ මපාත් පවත්වා ගනිමින්ත ඒවා යාවත්කාීන පදනමක් මත 

පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ 

අක්රිය බැංකු ගිණුේ නිරවුල් කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශවින්ත අනාවරණය වූ 

ගැලපුේ කළ යුුව තිබූ මශ්ෂ සේබන්තධමයන්ත මු.මර.ප්රකාරව මාසයක් ුළ නිරවුල් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟ ණය මශ්ෂ පැවුණි. මපාදු 

තැන්තපත් ගිණුමේ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු සේබන්තධමයන්ත මු.මර.571 ප්රකාරව කටයුු කර 

මනාතිබුණි. ඉකුත් වර්ලෂවලදී මවනත් ආයතන විසින්ත විවිධ කාර්ලයයන්ත ඉටුකිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්ලයයන්ත ඉටු මනාකර තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවාමගන තිබුණි. ආදායේ 

වශමයන්ත එකු කළ මුදල් අදාළ ආදායේ සංමක්තවලට බැර මනාමකාට මපාදු තැන්තපත් 

ගිණුමේ රඳවා තිබූ අවස්ථා විය. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. මු.මර.371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම නියමිත කාල සීමාව ුල පියවා මනාතිබුණි. පාර්ලිමේන්තුව මවත 

ඉදිරිපත් කළ යුු සමමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන කාර්ලයය සාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට 



 

( 121 ) 

 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට 

බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන 

තිබුණි.  

වවුනියාව දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිගණක උපාංග හා 

මෘදුකාංග පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත ඉදිරිපත් කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුළ 

පිළිුරු සපයා මනාතිබුණි. වත්කේ නිෂක්්රිය වී මහෝ ඌන උපමයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුළ අළුත්වැඩියා කර මහෝ අපහරණය කර මහෝ මනාතිබුණි වාර්ලික 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණමයන්ත අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ලමේශද 

අමනකුත් නිර්ලමේශද නියමිත කාල වකවානු ුළ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනයක් 

ගර්ලහිත වී මාස 6කට වඩා අු කාලයක් ුලදී අපහරණයන්ත කර මනාතිබූ අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේදී මහෝ ඊට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එමින්ත තිබූ අක්රිය බැංකු ගිණුේ 

නිරවුල් කර මනාතිබුණි. ඉදිරි වර්ලෂමේ වියදේ කිරීමේ අමප්ක්ෂාමවන්ත සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ වියදේ මලස තැන්තපත් ගිණුමේ එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.මර.215 

ප්රකාරව භාණ්ඩඩාගාරමේ අනුමැතිය ලබාමගන මනාතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 149 

වයවස්ථාව ප්රකාර රාජය ආදායමට බැර මනාකර එම ආදායේ මාසයකට වැඩි කාලයක් 

මපාදු තැන්තපත් ගිණුමේ රඳවා මගන තිබුණි. අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ලය මණ්ඩඩල 

බඳවාමගන තිබුණි.  

 

පළාත් සභා-පළාත් සභා අරමුදල් 

මමම ප්රශ්නාවිය සමස්ථ පළාත් සභා අරමුදල මමමහයවිමේ කාර්ලයක්ෂමතාවය මැන 

බැීම සඳහා සකස් කර ඇති අතර ප්රධාන විෂය ක්මෂත්්ර 16ක් ඔස්මස් විමසනු ලබන 

නිශ්ිත කරුණු 23 කින්ත සමන්තවිත මේ. එහි විගණනය සදහා මතාරුරු ලබාගැනිමට 

විමසා ඇති කරුණු 1 හැර ඉතිරි කරුණු 22 ක් ඇගයිේ සදහා ලකුණු ලබාදිමට සලකා 

බැමල්. 

අංකය විෂයය ගක්ෂරරය විමසා ඇති කරුණු ප්රශරණ සංඛ්යාව 

01 සැලසුේකරණය i ආදායේ හා වියදේ සැලසුේකරණය 05 

ii සංවර්ලධන වැඩ සැලසුේ 

02 අභයන්තතර පාලන විධිවිධාන මයදීම i මූලය බලතල පැවරීම 03 

ii අභයන්තතර විගණන වැඩ සටහන්ත 



 

( 122 ) 

 

iii විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

03 රාජය සේපත් කළමනාකරණය i පළාත් සභාව සු නිශ්චල මේපල 06 

ii පළාත් සභාව සු චංචල මේපල 

iii බැංකු ගිණුේ 

04 පළාත් සභාමේ විධිවිධානවලට 

අනුකූලවිම 

i අමාතය මණ්ඩඩල තීරණ සදහා 

ආණ්ඩුකාරවරයාමේ අනුමැතිය 

02 

ii රජමේ තිරණ ආණ්ඩුකාරවරයාමේ 

අනුමැතිමයන්ත ක්රියාත්මක කිරිම 

05 අමනකුත් මූලය ක්රියාකාරකේ පළාත් පාලන ආයතන ආදායේ මුදාහැරීම 01 

06 ගිණුේ ඉදිරිපත් කිරීම පළාත් සභා අරමුදල් ගිණුම 01 

07 විගණනය සදහා ප්රතිචාර දැක්විම විගණන මතය 01 

08 කාර්ලය සාධනය වාර්ලතා කිරීම i කාර්ලය සාධන වාර්ලතා පළාත් සභාව මවත 

ඉදිරිපත් කිරීම 

03 

 

ii රාජය ගිණුේ කාරක සභා වාර්ලතා සභාගත 

කිරිම 

iii විගණකාධිපති වාර්ලතා සභාගත කිරීම 

  එකුව 22 

 

පළාත් සභා අරමුදල් 

මධයම පළාත් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 95.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මුදල් මකාමිසම විසින්ත නියම කර ඇති පරිදි පුනරාවර්ලතන හා ප්රාේධන වැය මයෝජනා 

නියමිත දිනයන්ත ුල ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු ඉඩේ හඳුනාමගන 

අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු මගාඩනැගිි 

හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු 

යන්තමත්රෝපකරණ හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් 

සභාව සු ීබු හා කාර්ලයාල උපකරණ හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු වාහන හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි.  



 

( 123 ) 

 

නැගෙනහිර පළාත් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් සභා අරමුදමල් ගිණුේ සේබන්තධව විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක්/ 

මතයන්ත ප්රකාශ මනාකිරීම ලබා දී තිබුණි. පළාත් සභාමේ මූලය හා පරිපාලන කටයුු සඳහා 

අදාළ වන එමහත් පළාත් සභා මල්කේවරුන්ත ඍජුව අමතා මනාමැති චක්රමල්ඛ්වල වන 

අතයාවශය කරුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාමේ අනුමැතිමයන්ත ක්රියාත්මක කිරීමට පියවර 

මගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලය සාධන වාර්ලතාව නියමිත දින ුල 

පළාත් සභාව මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. පලාත් සභා අරමුදල සේබන්තධමයන්ත වන 

ගිණුේ නියමිත දින මහෝ ඊට මපර විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

උුරු මැද පළාත් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පලාත් සභා අරමුදල සේබන්තධමයන්ත වන ගිණුේ නියමිත දින මහෝ ඊට මපර විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභා අරමුදමල් ගිණුේ සේබන්තධව 

විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක්/ මතයන්ත ප්රකාශ මනාකිරීම ලබා දී තිබුණි. 

පළාත් සභාමේ සියළුම අමාතයාංශ/ මදපාර්ලතමේන්තු හා ආයතන ආවරණය වන පරිදි 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට පළාත් පාලන ආයතනවලට මගවිය යුු උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්ු මාස 6කට 

වඩා වැඩි කාලයක් රඳවා මගන තිබුණි.  

වයඹ පළාත් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් සභා අරමුදමල් ගිණුේ සේබන්තධව විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක්/ 

මතයන්ත ප්රකාශ මනාකිරීම ලබා දී තිබුණි. පළාත් සභාව සු ඉඩේ හඳුනාමගන අරමුදමල් 

ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු මගාඩනැගිි හඳුනාමගන 

අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු යන්තමත්රෝපකරණ 

හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු ීබු හා 

කාර්ලයාල උපකරණ හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් 

සභාව සු වාහන හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පලාත් 

සභා අරමුදල සේබන්තධමයන්ත වන ගිණුේ නියමිත දින මහෝ ඊට මපර විගණකාධිපති මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  



 

( 124 ) 

 

උුරු පළාත් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් සභා අරමුදමල් ගිණුේ සේබන්තධව විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක්/ 

මතයන්ත ප්රකාශ මනාකිරීම ලබා දී තිබුණි. මුදල් මකාමිසම විසින්ත නියම කර ඇති පරිදි 

පුනරාවර්ලතන හා ප්රාේධන වැය මයෝජනා නියමිත දිනයන්ත ුල ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

පළාත් ආයතනවල සතය හා ඉලක්ක ගත ආදායේ හා වියදේ වාර්ලතාවන්ත නියමිත දිනයන්ත 

ුළ මුදල් මකාමිසම මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාමේ සියළුම අමාතයාංශ/ 

මදපාර්ලතමේන්තු හා ආයතන ආවරණය වන පරිදි විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් 

ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු ඉඩේ හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් සභා අරමුදමල් ගිණුේ සේබන්තධව විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක්/ 

මතයන්ත ප්රකාශ මනාකිරීම ලබා දී තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලය සාධන 

වාර්ලතාව නියමිත දින ුල පළාත් සභාව මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානයට පළාත් පාලන ආයතනවලට මගවිය යුු උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්ු  

මාස 6කට වඩා වැඩි කාලයක් රඳවා මගන තිබුණි.  

දකුණු පළාත් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් සභා අරමුදමල් ගිණුේ සේබන්තධව විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක්/ 

මතයන්ත ප්රකාශ මනාකිරීම ලබා දී තිබුණි. පළාත් සභා අරමුදලට අදාළ බැංකු ගිණුේ සඳහා 

වන බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව නියමිත දිනයන්ත ුළ පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු ඉඩේ හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු මගාඩනැගිි හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් 

කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු යන්තමත්රෝපකරණ හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු ීබු හා කාර්ලයාල උපකරණ හඳුනාමගන 

අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු වාහන හඳුනාමගන 

අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පලාත් සභා අරමුදල සේබන්තධමයන්ත වන 

ගිණුේ නියමිත දින මහෝ ඊට මපර විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. පළාත් 



 

( 125 ) 

 

සභාමේ සියළුම අමාතයාංශ/ මදපාර්ලතමේන්තු හා ආයතන ආවරණය වන පරිදි විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

පළාත් පාලන ආයතනවලට මගවිය යුු උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්ු මාස 6කට වඩා වැඩි 

කාලයක් රඳවා මගන තිබුණි.   

ඌව පළාත් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් සභා අරමුදමල් ගිණුේ සේබන්තධව විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක්/ 

මතයන්ත ප්රකාශ මනාකිරීම ලබා දී තිබුණි. මුදල් මකාමිසම විසින්ත නියම කර ඇති පරිදි 

පුනරාවර්ලතන හා ප්රාේධන වැය මයෝජනා නියමිත දිනයන්ත ුල ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලය සාධන වාර්ලතාව නියමිත දින ුල පළාත් සභාව මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත් පරිදි 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු ඉඩේ හඳුනාමගන අරමුදමල් 

ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු මගාඩනැගිි හඳුනාමගන 

අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු යන්තමත්රෝපකරණ 

හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු ීබු හා 

කාර්ලයාල උපකරණ හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් 

සභාව සු වාහන හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට පළාත් පාලන ආයතනවලට මගවිය යුු උසාවි දඩ හා 

මුේදර ගාස්ු මාස 6කට වඩා වැඩි කාලයක් රඳවා මගන තිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් සභා අරමුදමල් ගිණුේ සේබන්තධව විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක්/ 

මතයන්ත ප්රකාශ මනාකිරීම ලබා දී තිබුණි. පළාත් සභාව සු ඉඩේ හඳුනාමගන අරමුදමල් 

ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු මගාඩනැගිි හඳුනාමගන 

අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු යන්තමත්රෝපකරණ 

හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභාව සු ීබු හා 

කාර්ලයාල උපකරණ හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් 

සභාව සු වාහන හඳුනාමගන අරමුදමල් ගිණුේවලට ඇුළත් කර මනාතිබුණි.  

පළාත් සභා විගශරිත වියදම් ඒකක, අමාතයාංශ සහ ගදපාර්තගම්න්ු 



 

( 126 ) 

 

මමම ප්රශ්නාවියට ආයතනය පිිබද මූික මතාරුරු හැර පහත සදහන්ත විෂය 

මක්ෂ්ත්රයන්ත ආවරණය වන පරිදි සැකසු මූික කරුණු 09ක් ඔස්මස් විමසනු ලබන නිශ්ි ත 

ප්රශ්න 53 කින්ත සමන්තවිත මේ. 

අංක විෂය ගක්ෂරරය විමසා ඇති කරුණු ප්රශරණ සංඛ්යාව 

01 සැලසුේකරණය i ක්රියාකාරී සැලැස්ම 02 

  ii වාර්ලික ප්රතිපාදන 

සැලැස්ම 

02 අභයන්තතර පාලන විධි 

විධාන මයදිම 

i මූලය බලතල පැවරීම 03  

ii විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටු 

03 රාජය/පළාත් සභා සේපත් 

කළමනාකරණය 

i නිශච්ල වත්කේ පාලනය 17 

ii වාහන ඇුලු චංචල 

මේපල 

iii භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ 

iv බැංකු ගිණුේ මමමහයවිම 

04 රාජය/පළාත් සභා වියදේ 

කළමනාකරණය 

i ප්රතිපාදන ුල කටයුු 

කිරීම 

ii අග්රිම පාලනය 

05 

05 අමනකුත් මූලය 

ක්රියාකාරකේ 
i පළාත් සභා මස්වක 

අත්තිකාරේ ගිණුම 

ii වාණිජ අත්තිකාරේ ගිණුම 

iii මපාදු තැන්තපත් ගිණුේ 

11 

06 මපාත්පත් මල්ඛ්න 

යාවත්කාිනව 

පවත්වාමගන යාම 

 එක් එක් ආයතනයක් විසින්ත 

පවත්වාගත යුු මල්ඛ්න 10 

ක් 

10 

07 ගිණුේ ඉදිරිපත් කිරීම i විසර්ලජන ගිණුේ  03 

ii අත්තිකාරේ ගිණුේ 

iii ආදායේ ගිණුේ 



 

( 127 ) 

 

08 විගණනය සදහා ප්රතිචාර විගණන විමසුේ සදහා 

ප්රතිචාර 

01 

 

09 කාර්ලය සාධනය පිිබද 

වාර්ලතා ඉදිරිපත් කිරීම 

කාර්ලය සාධන වාර්ලතාව 01 

  එකුව 53 

 

මධයම පළාත 

මධයම පළාත් ප්රධාන හා අධයාපන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන 

වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් කෘිකර්ම සුළු වාරිමාර්ෙ සත්ව නිෂරපාදන හා ගසෞඛ්ය ගොවිජන සංවර්ධන 

මිරිදිය ධීවර හා පරිසර කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  



 

( 128 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් ගසෞඛ්ය, ගේශීය වවදය, සමාජ සුභසාධන සහ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක 

ගසරවා කටයුු පිළිබඳ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.  



 

( 129 ) 

 

මධයම පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන ප්රවාහන, විදුලිබල හා බලශක්ති සහ නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන 

ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය 

කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් ක්රීඩා, ගයෞවන කටයුු, වනිතා, ග්රාමීය සංවර්ධන හා කර්මාන්ත 

අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් 

ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට 

වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 



 

( 130 ) 

 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි.  

මධයම පළාත් කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා 

ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වාහන අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් 

විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ු ළ 

මූලය බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල 

විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි.  
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මධයම පළාත් සත්ව නිෂරපාදන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික 

සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා 

මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

මධයම පළාත් ආයුර්ගේද ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 91.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය 

කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය.  

මධයම පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 



 

( 132 ) 

 

මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ 

පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

 මධයම පළාත් සංසරකෘතික කටයුු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ 

අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට 

අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ 

වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට 

වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 
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පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා 

නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 

දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

මධයම පළාත් ඉංජිගන්රු ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා 

ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් ගසෞඛ්ය ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  
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මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ 

නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් නිවාස ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා 

හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ 

සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන හා වයාපාර ප්රවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ 

වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට 



 

( 135 ) 

 

වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා 

මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි.  

මධයම පළාත් වාරිමාර්ෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 81.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත 

දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන 

සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් ඉඩම් ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ 

සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් 

කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 

6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 



 

( 136 ) 

 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.   

  

මධයම පළාත් ආදායම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ 

මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති 

අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් ග්රාමීය සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 
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අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ 

වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට 

වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා 

විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස ්කළ 

යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි.  

මධයම පළාත් සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 96.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් ක්රීඩා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. වර්ලෂයට අදාළ පළාත් 

සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 
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වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු 

මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

මධයම පළාත් ගප්තෂකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. වර්ලෂයට අදාළ පළාත් 

සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල 

අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු 

ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ 

ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත 

සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් 

ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 
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එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි.  

මධයම පළාත් ගවළඳ වාණිජ හා සං ාරක ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, 

මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වාහන 

අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් ප්රවාහන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු 

මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 140 ) 

 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා 

හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි.  

මධයම පළාත් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන 

අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන 

ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු 

මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.     

මධයම පළාත් ආණ්ුකාර කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  



 

( 141 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ 

සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

මධයම පළාත් රාජය ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. උප පත්රිකා මපාත් 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත 

දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන 

සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත 

නැගෙනහිර පළාත් ප්රධාන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 87.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  
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ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට 

සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම 

අත්තිකාරේ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ 

මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් අධයාපන, සංසරකෘතික කටයුු, ක්රීඩා සහ ගයෞවන කටයුු 

අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 88.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් කෘිකර්ම සුළු වාරිමාර්ෙ සත්ව නිෂරපාදන හා ගසෞඛ්ය ගොවිජන 

සංවර්ධන මිරිදිය ධීවර හා පරිසර කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 91.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ 

ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් 

සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ගසෞඛ්ය, ගේශීය වවදය, සමාජ ගසරවා, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක හා 

ග්රාමීය ආර්ික අමාතයංශය 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 87.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන, ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන, නිපුණතා සහ වෘත්ීය 

සංවර්ධන, කාන්තා කටයුු සහ ජල සැපයුම් අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. වාහන 

අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 92.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 



 

( 144 ) 

 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් සත්ව නිෂරපාදන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් 

කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ගොඩනැඟිලි ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල 

විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ 

පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 



 

( 145 ) 

 

යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට 

වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. වාහන 

අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.   

නැගෙනහිර පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ 

මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. පළාත් සභා 

නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 

දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ගසෞඛ්ය ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල 

විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන 

විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 
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මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ගේශීය වවදය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවවත්වා මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. ආයතනය සුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් අභයන්තර විෙණන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත 

දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ 

මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති 

අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 
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තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් වාරිමාර්ෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ආයතනය සුව මාස 

6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ඉඩම් පරිපාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 96.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 148 ) 

 

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ගමෝටර්රථ ප්රවාහන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 92.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 



 

( 149 ) 

 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි 

පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය 

කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල 

අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ග්රාමීය සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ 

පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය.  

නැගෙනහිර පළාත් ග්රාමීය කර්මාන්ත ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 150 ) 

 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ 

වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.  

නැගෙනහිර පළාත් සමාජ ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 34.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට 

වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. වාහන 

අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස ්කළ 

යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.  

නැගෙනහිර පළාත් ක්රීඩා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 91.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 151 ) 

 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (පරිපාලන) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත 

දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (ඉංජිගන්රු ගසරවා) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (මුදල්) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  



 

( 152 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (පුේෙල සහ පුහුණු) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (සැලසුම්) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු 

මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. 

පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ 

මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 



 

( 153 ) 

 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ුකාර ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 99.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් රාජය ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට 

සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත 

උුරු මැද පළාත් ප්රධාන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 154 ) 

 

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. වර්ලෂයට අදාළ පළාත් 

සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල 

බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර 

මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා 

මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් කෘිකර්ම අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු 

ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 



 

( 155 ) 

 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත 

කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් සමූපකාර අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව ආයතනය ුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම 

ආයතනය ුල විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් ගසෞඛ්ය අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 
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සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ 

මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ 

ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. 

වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන 

හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් වාර්මාර්ෙ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. බු වට්මටෝරු 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුළ මූලය 

බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 

තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

උුරු මැද පළාත් කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  



 

( 157 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට 

වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්ත ුල සකස ් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් 

භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් සත්ව නිෂරපාදන හා ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා 

හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 



 

( 158 ) 

 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන 

ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ 

අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් ආයුර්ගේද ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 47.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිමභෝජය ද්රවය 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා 

මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වාහන අළුත්වැඩියා, මලාේ 

මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

උුරු මැද පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 48.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 159 ) 

 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් 

ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත 

සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් 

ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. 

වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන 

හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් සංසරකෘතික ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුළ මූලය බලතල 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු 

පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය 



 

( 160 ) 

 

රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත 

එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය.  

උුරු මැද පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට 

පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල 

සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්ත ුල සකස ් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් ඉංජිගන්රු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 
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වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත 

වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් ගසෞඛ්ය ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ 

වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනය 

සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. හඳුනා මනාගත් 

බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.   

උුරු මැද පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  
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ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි.   

උුරු මැද පළාත් අභයන්තර විෙණන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය 

ුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල 

විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් වාරිමාර්ෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 



 

( 163 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු 

මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් ඉඩම් ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. පරිමභෝජය ද්රවය මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ු ළ මූලය බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය 

බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ 

මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති 

අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. වර්ලෂමේ ශුේධ 



 

( 164 ) 

 

ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන 

විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ 

පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් සැලසුම් හා ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා 



 

( 165 ) 

 

හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර 

පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා 

ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් ආදායම් ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුළ 



 

( 166 ) 

 

මූලය බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල 

විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට 

වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් ග්රාමීය සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිමභෝජය ද්රවය මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා 

හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ඇතැේ 

වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් සමාජ ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 
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ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා 

සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

උුරු මැද පළාත් ක්රීඩා කටයුු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු 

මනාකල අවස්ථා විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර 

පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 
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වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා 

මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික 

සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ 

ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.   

උුරු මැද පළාත් ආණ්ුකාර කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 



 

( 169 ) 

 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ 

ගිණුේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

 උුරු මැද පළාත් රාජය ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික 

සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වාහන 

අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ 

නියමිත දිනයන්ත ුල සකස ් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි.  

වයඹ පළාත 

වයඹ පළාත් ප්රධාන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 48.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 



 

( 170 ) 

 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් කෘිකර්ම, ඉඩම්, වාර්මාර්ෙ, මත්සය, සත්ව නිෂරපාදන, සහ ගසෞඛ්ය සහ 

කෘිකර්ම සංවර්ධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. 



 

( 171 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන 

විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි.  

වයඹ පළාත් අධයාපන, සංසරකෘතික සහ කලා කටයුු, ක්රීඩා සහ ගයෞවන සහ ගතාරුරු 

තාක්ෂණ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 
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නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි.  

වයඹ පළාත් ගසෞඛ්ය, ගේශීය වවදය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සහ කාන්තා කටයුු 

අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 44.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.   

වයඹ පළාත් ප්රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා ගවළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, කාර්මාන්ත හා 

ග්රාමීය සංවර්ධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 35.0  
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අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් 

හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා 

වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය 

කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය 

වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. වාහන අළුත්වැඩියා, 

මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර 

වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා 

විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන 

විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි.  

වයඹ පළාත් කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 174 ) 

 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

වයඹ පළාත් සත්ව නිෂරපාදන හා ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 43.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන 



 

( 175 ) 

 

විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි.  

වයඹ පළාත් ආයුර්ගේද ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 46.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 



 

( 176 ) 

 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

වයඹ පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 47.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. වාහන 

අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන 

විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි.  

වයඹ පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 45.0  



 

( 177 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. මසක් ු ළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට 

වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත 

මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු 

ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම 

අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය 

විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.   

වයඹ පළාත් ඉංජිගන්රු ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 44.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල 



 

( 178 ) 

 

අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු 

ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම 

අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය 

විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් ගසෞඛ්ය ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 38.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ 

පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින 

වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන 

අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන 

අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු 

ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර 

මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ 

ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් 

බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 



 

( 179 ) 

 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සුව 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි.  

වයඹ පළාත් නිවාස හා ඉදිකිරීම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 48.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. බු වට්මටෝරු 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා 

හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර 

වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා 

විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

වයඹ පළාත් අභයන්තර විෙණන ගදපාර්තගම්න්ුව 



 

( 180 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 31.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට 

පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. වාහන අළුත්වැඩියා, මලාේ 

මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල 

සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ 

ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් 

මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් වාරිමාර්ෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 32.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 181 ) 

 

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් 

හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා 

හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල 

සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් ඉඩම් ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 46.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් 

හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 



 

( 182 ) 

 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ 

සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 39.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා 

මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වාහනවලට අදාළ 

ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින 



 

( 183 ) 

 

වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන 

අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ 

මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති 

අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල 

බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර 

මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ 

ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් 

බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් ප්රතිපත්ති සම්පාදන හා සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීගම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 48.8  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක 

සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත 

මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු 

ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය 



 

( 184 ) 

 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 41.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන 

විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි.  



 

( 185 ) 

 

වයඹ පළාත් ආදායම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 33.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුළ මූලය බලතල 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

වයඹ පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 33.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් 
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හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පළාත් මූලය 

රීති ප්රකාරව ආයතනය ුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල 

පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත 

දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන 

විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 

6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන 

විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් කුඩා කර්මාන්ත ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 41.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 
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එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල 

අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු 

ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම 

අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය 

විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

වයඹ පළාත් ගසෞඛ්ය ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 44.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල 

අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු 

ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම 

අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය 

විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 



 

( 188 ) 

 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

වයඹ පළාත් ගප්තෂකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 40.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන 

විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ 

විය.  

වයඹ පළාත් ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.0  



 

( 189 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල 

අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ 

නියමිත දිනයන්ත ුල සකස ් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය 

අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. 

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත.  

වයඹ පළාත් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 



 

( 190 ) 

 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. 

වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් ආණ්ුකාර කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 19.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ු ළ මූලය බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය 

බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පරිමභෝජය ද්රවය මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප 

පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට 

පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 



 

( 191 ) 

 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත 

මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු 

ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම 

අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය 

විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් 

භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් රාජය ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 46.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් 

ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට 

වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 
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සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත 

උුරු පළාත් ප්රධාන අමාතයාංශය - පළාත් පාලන 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් අධයාපන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට 

මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට 

පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

උුරු පළාත් ධීවර අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  
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ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන 

අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය 

වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි.  

උුරු පළාත් ගසෞඛ්ය සහ ගේශීය වවදය අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු 

මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

උුරු පළාත් කෘිකර්ම අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත 

කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 



 

( 194 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ 

මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් සත්ව නිෂරපාදන හා ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 99.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් ගොඩනැගිලි ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 88.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු 

හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 



 

( 195 ) 

 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 93.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් 

කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ආයතනය 

සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. 

පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ 

මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් ගසෞඛ්ය ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 
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මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

   

උුරු පළාත් ගේශීය වවදය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 94.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් කර්මාන්ත ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ 

සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු 

හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල 

සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් වාරිමාර්ෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.   

උුරු පළාත් ඉඩම් පරිපාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 91.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත 

සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් 

ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 



 

( 198 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් ගමෝටර් රථ ප්රවාහන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල 

අවස්ථා විය. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 87.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් ආදායම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 94.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 



 

( 199 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 95.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් ග්රාමීය සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් 

ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් 

භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් සමාජ ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  



 

( 200 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් ක්රීඩා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා 

මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වාහන අළුත්වැඩියා, 

මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත 

සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් 

ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ 

මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති 

අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  



 

( 201 ) 

 

උුරු පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (ඉංජිගන්රු) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 95.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (මුදල්) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (පුේෙල පුහුණු) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත 

දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන 

විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  



 

( 202 ) 

 

උුරු පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (සැලසුම්) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.   

උුරු පළාත් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ 

දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් 

භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.    

උුරු පළාත් ආණ්ුකාර ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 87.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා 

මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 



 

( 203 ) 

 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් සමූපකාර ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 94.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

උුරු පළාත් රාජය ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත 

කර මනාතිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත 

සබරෙමුව පළාත් ප්රධාන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 
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ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා 

පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. වාහන 

අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස ්කළ 

යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා 

මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. 

වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

සබරෙමුව පළාත් අධයාපන, ගතාරුරු තාක්ෂණ සහ සංසරකෘතික කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පළාත් සභා 

නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 

දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ 

වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ 

මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත 

මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 

6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 
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සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.   

සබරෙමුව පළාත් ඉඩම්, පළාත් වාරිමාර්ෙ, කෘිකාර්මික, සත්ව නිෂරපාදන, සත්ව ගසෞඛ්ය 

සහ ධීවර අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත 

මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 

6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වර්ලෂයට අදාළ 

පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. 

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

  

සබරෙමුව පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන, ග්රාමීය යටිතල පහසුකම්, සං ාරක, ක්රීඩා සහ ගයෞවන 

කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන 



 

( 206 ) 

 

මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් 

කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ු ල සකස් කර මනාතිබුණි. හඳුනා මනාගත් 

බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

  

  

සබරෙමුව පළාත් සමාජ සුබසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, ග්රාමීය සංවර්ධන සහ ග්රාමීය 

කර්මාන්ත අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 

6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය 

කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.   

සබරෙමුව පළාත් කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 



 

( 207 ) 

 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ 

වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ 

සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට 

වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ 

ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය.  

සබරෙමුව පළාත් සත්ව නිෂරපාදන හා ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර 

පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි 

පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් 



 

( 208 ) 

 

මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.  

සබරෙමුව පළාත් ආයුර්ගේද ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් 

මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර 

පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය 

ුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල 

විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 



 

( 209 ) 

 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා 

ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ 

සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

සබරෙමුව පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ 

මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා 

නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. මසක් ුළ 

මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වාහන 

අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 
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පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.   

සබරෙමුව පළාත් ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ 

පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

සබරෙමුව පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 92.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.   

සබරෙමුව පළාත් අභයන්තර විෙණන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 94.0  
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අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා 

සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත් ඉඩම් ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි 

පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් 

මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.  

සබරෙමුව පළාත් පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  



 

( 212 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට 

සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල 

බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර 

මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක හා සමාජගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන 

අපහරණය මනාකර පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය 

අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ 

ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් 

සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

සබරෙමුව පළාත් ආදායම් ගදපාර්තගම්න්ුව 



 

( 213 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. පළාත් 

සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 

31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්ත ුල සකස ් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි.   

සබරෙමුව පළාත් ක්රීඩා සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පරිමභෝජය ද්රවය මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 

කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත් ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  
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අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව 

පවත්වා මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

සබරෙමුව පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (ඉංජිගන්රු ගසරවා) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ 

සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා 

වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින 
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මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි.   

සබරෙමුව පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (මූලය කළමනාකරණ) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 

6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් 

භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.   

සබරෙමුව පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (පුේෙල සහ පුහුණු) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 



 

( 216 ) 

 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත 

දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවවත්වා මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු 

මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.   

සබරෙමුව පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (සැලසුම්) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් 

විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර 

නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත 

දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ 

මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති 

අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල 

බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර 

මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. ඇතැේ 

වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි.   

සබරෙමුව පළාත් ආණ්ුකාර කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ 

සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ඇතැේ 
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වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත් සමූපකාර ගසරවක ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා 

පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා 

මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වාහන අළුත්වැඩියා, මලාේ 

මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල 

බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර 

මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. ඇතැේ 

වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත් රාජය ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් 



 

( 219 ) 

 

මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.  

දකුණු පළාත 

දකුණු පළාත් ප්රධාන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ 

මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි 

පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් 

මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. වර්ලෂමේ 

ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් කෘිකර්ම, වාරිමාර්ෙ, ගොවිජන සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන, 

ආහාර සැපයුම් හා ගබදාහැරීම් සහ ගවළඳ හා සමූපකාර සංවර්ධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 



 

( 220 ) 

 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.  

දකුණු පළාත් අධයාපන, ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන, මහාමාර්ෙ හා ප්රවෘත්ති අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා 

හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ 

සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර 

පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් 

මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සඳහා විගණන 

හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් ධීවර සත්ව නිෂරපාදන හා සංවර්ධන, පරිසර කටයුු, ග්රාමීය කර්මාන්ත, 

විදුලිබල හා ග්රාමීය වු යටිතල පහසුකම් අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 87.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 221 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. මනාපියවූ 

අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් ක්රීඩා ගයෞවන කටයුු, ග්රාම සංවර්ධන, සංසරකෘතික හා කලා කටයුු, සමාජ 

සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසරවා, වනිතා කටයුු, ෙෘහ ආර්ික, නිවාස හා 

ඉදිකිරීම් සහ මිනිසර බල හා රැකී රක්ෂා අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්ත ුල සකස ් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය 

විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ 

සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

දකුණු පළාත් කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 



 

( 222 ) 

 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ 

සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර 

පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් සත්ව නිෂරපාදන හා ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ඇතැේ වැය විෂයන්ත 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ 

අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ 

සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර 

පැවුණි.  

දකුණු පළාත් ආයුර්ගේද ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 223 ) 

 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. 

දකුණු පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් 

හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල 

අවස්ථා විය. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 42.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ු ළ මූලය බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය 

බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව 
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මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. වාහන 

අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය 

වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. බු 

වට්මටෝරු මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පරිමභෝජය ද්රවය 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ 

පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර 

මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට 

පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල 

සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත 

සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් 

ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 



 

( 225 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.  

දකුණු පළාත් නිවාස ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් 

හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ 

නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන 

ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් 

බැංකු බැර පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය 
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සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි.  

දකුණු පළාත් අභයන්තර විෙණන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි 

පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් 

මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ඇතැේ 

වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.  

දකුණු පළාත් වාරිමාර්ෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත 

දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන 

විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල 

අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ 

නියමිත දිනයන්ත ුල සකස ්කර මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 
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මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

දකුණු පළාත් ඉඩම් ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු 

මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාළ ධාවන 

සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ 

අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 



 

( 228 ) 

 

ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි.  

දකුණු පළාත් ගමෝටර් රථ ප්රවාහන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. වර්ලෂයට අදාළ පළාත් 

සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු 

මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 

6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් 

භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් 

මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් ආදායම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 



 

( 229 ) 

 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වාහන 

අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් පරිවාස හා සමාජ සුභසාධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත 

සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් 

ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ 

සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි.  

දකුණු පළාත් සැලසුම් ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම 

ආයතනය ුල විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 
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විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

දකුණු පළාත් ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 81.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ 

මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට 

පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ 

අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත 

මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි.  

දකුණු පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (ඉංජිගන්රු ගසරවා) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර 

පැවුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක 

හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 



 

( 231 ) 

 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

දකුණු පළාත් ආණ්ුකාර කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.   

දකුණු පළාත් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ඇතැේ 

වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන 

හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 



 

( 232 ) 

 

තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

දකුණු පළාත් රාජය ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත 

කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ඌව පළාත 

ඌව පළාත් කෘිකර්ම,වාර්මාර්ෙ, සත්ව නිශරපාදන සහ ගේශීය ධීවර කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 93.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු 

හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් මුදල් සහ සැලසුම්, නීතිය සහ සාමය, අධයාපන, පළාත් පාලන, බලශක්ති සහ 

ගොඩනැගිලි සහ ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සහ ඉඩම් අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 88.0  



 

( 233 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් 

හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් ගසෞඛ්ය,ගේශීය වවදය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සහ කාන්තා කටයුු 

අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන, නිවාස ජල සම්පාදන,පාරිගභෝගික කටයුු සහ සමූපකාර 

සහ ආහාර සැපයුම් සහ ගබදාහැරීම් අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් ක්රීඩා සහ ගයෞවන කටයුු, සං ාරක, ප්රවාහන, සංසරකෘතික කටයුු සහ 

ඇඟළුම් සහ කුඩා කර්මාන්ත අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  



 

( 234 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාපවතින වාහන පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන 

අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් 

බැංකු බැර පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය 

විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 91.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල 

සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. 

ආයතනය සුව සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.   

ඌව පළාත් ආයුර්ගේද ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 87.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 235 ) 

 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

ඌව පළාත් සමූපකාර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ 

අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට 

අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් සත්ව නිෂරපාදන හා ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.   

ඌව පළාත් අභයන්තර විෙණන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 97.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වාහනවලට අදාළ 

ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන මගාස් 

මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ 

ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු 

මනාකල අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල 
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කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි.  

ඌව පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත 

මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ 

සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

ඌව පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  



 

( 237 ) 

 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ 

අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට 

අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් වාරිමාර්ෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 95.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.   

ඌව පළාත් ඉඩම් ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. උප පත්රිකා මපාත් 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ 

නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන 

දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් 

හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 92.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත 

පැවුණි.  

ඌව පළාත් ආදායම් ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 87.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවවත්වා මනාතිබුණි. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුළ මූලය 

බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වාහනවලට 

අදාළ ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වාමගන 

මගාස් මනාතිබුණි. වාහන අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් මනාකළ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල 
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අවස්ථා විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ආයතනය සුව 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට 

වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් 

මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු 

පැවුණි.  

ඌව පළාත් සමාජ ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින 

ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් 

භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (ඉංජිගන්රු ගසරවා) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැසම් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 



 

( 240 ) 

 

පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ 

ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

ඌව පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (පරිපාලන) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 91.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි 

යාවත්පකාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ 

යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු 

මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (මුදල්) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (පුේෙල සහ පුහුණු) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 



 

( 241 ) 

 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල 

බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර 

මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් 

කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

ඌව පළාත් නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (සැලසුම්) 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය.  

ඌව පළාත් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්ත ුල සකස ් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි.  

 ඌව පළාත් ආණ්ුකාර කාර්යාලය 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. 

ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව සන්තනිමේදනය කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම 

මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. 

වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් රාජය ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාහන අළුත්වැඩියා, මලාේ මපාත්වල ඇුළත් 

මනාකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ 

මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස ්

කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත් සමූපකාර ගසරවක ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 100.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  
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වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත 

බසරනාහිර පළාත් කෘිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ෙ, සත්ව නිශරපාදන සහ ගසෞඛ්ය සහ ගොවිජන 

අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 92.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත 

කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් අධයාපන, සංසරකෘතික සහ කලා, ක්රීඩා සහ ගයෞවන කටයුු සහ 

ගතාරුරු තාක්ෂණ අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් 

කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා 

මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා 

නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 

දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.   



 

( 244 ) 

 

බසරනාහිර පළාත් ගසෞඛ්ය, ගේශිය වවදය, සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක 

ගසරවා, කාන්තා කටයුු සහ උපගේශන කටයුු අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.   

බසරනාහිර පළාත් පළාත් පාලන, ආර්ික ප්රවර්ධන, විදුලි හා බලශක්ති, පාරිසරික කටයුු, 

ජලසම්පාදන සහ කසල පවහන සහ සං ාරක අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 97.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය.   

බසරනාහිර පළාත් පළාත් ධීවර, මාර්ෙ, ප්රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන, ගවගළඳ, නිවාස හා 

ඉදිකිරීම්, පළාත් යටිතලපහසුකම්, කර්මාන්ත සහ ග්රාමීය සංවර්ධන අමාතයාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට 

පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 



 

( 245 ) 

 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 89.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ 

මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය රීති අනුව 

කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි.  

බසරනාහිර පළාත් සත්ව නිෂරපාදන සහ ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ුළ 

ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ 

වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස ්කළ 

යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථා 
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නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් ආයුර්ගේද ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් 

ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.   

බසරනාහිර පළාත් වයාපාර නාම ගරජිසරරාර් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව 

පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර 

පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් 

සසඳා මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  
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අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ පළාත් සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් කර නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. මසක් ු ළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත 

කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. මසක් ුළ මහෝ 

විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. භාණ්ඩඩ සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. 

හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක 

සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ 

නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර 

වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා 

විය.  

බසරනාහිර පළාත් ගසෞඛ්ය ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 



 

( 248 ) 

 

වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් 

බැංකු හර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි.  

බසරනාහිර පළාත් නිවාස ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි 

පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු 

පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත පළාත් මූලය 

රීති අනුව කටයුු මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් කර්මාන්ත ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ 

සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.   



 

( 249 ) 

 

බසරනාහිර පළාත් වාරිමාර්ෙ ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්පකාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. ආයතනමේ ඉන්තධන ඇනවුේ නිකුත් කිරීමේ මල්ඛ්නයක් විධිමත්ව 

පවත්වා මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් ඉඩම් ගකාමසාරිසර ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. 

මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.   

බසරනාහිර පළාත් ගමෝටර් රථ ප්රවාහන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ 

අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි.  



 

( 250 ) 

 

බසරනාහිර පළාත් පරිවාස සහ ළමාරක්ෂක ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. වර්ලෂයට අදාළ පළාත් 

සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. වසරකට 

වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන පැවුණි. 

ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය මනාකර 

පැවුණි. ආයතනයට අදාල බැංකු ගිණුේ සඳහා සකස් කළ යුු බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ 

නියමිත දිනයන්ත ුල සකස් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව 

පවත්වා නැත.  

බසරනාහිර පළාත් ආදායම් ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිමභෝජය ද්රවය මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා 

නිරීක්ෂණය විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර පැවුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ තත්කාර්ලය අුරු 

අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ 

අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් සමාජ ගසරවා ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  



 

( 251 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග 

මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 

6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ 

මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. තැන්තපුවලට 

අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්ුව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා 

පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ආයතනමේ වාහනවලට සිදුවූ අනුරු හා 

හානි පාු පිළිබඳ මල්ඛ්නමේ ඇුළත් කර මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල 

මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. 

තැන්තපුවලට අදාළ කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

බසරනාහිර පළාත් ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 97.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් 

රාජය මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් සභා ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.0  



 

( 252 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය 

මස්වමේ නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.   

බසරනාහිර පළාත් ආණ්ුකාර ගල්කම් කාර්යාලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 88.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර 

පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් සමූපකාර ගසරවක ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 85.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව වාර්ලික ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව 

නියමිත දිනයන්ත ුළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම 

මශ්ෂවලට අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. තැන්තපුවලට අදාළ 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් ඉංජිගන්රු කාර්යාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  



 

( 253 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු සේබන්තධමයන්ත 

කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකුත්වූ තැන්තපු පැවුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා 

නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත.  

බසරනාහිර පළාත් රාජය ගසරවා ගකාමිසම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය.  

පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ පවත්වා ඒවාමේ වාර්ලතා පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව 

විගණකාධිපති මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට අදාළව කාල 

විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි.  

පලාත් සභා ප්රඥප්තති මගින් පිහිටුවා ඇති අධිකාරි හා වයවසරථාපිත ආයතන 

මමම ප්රශ්නාවියට ආයතනය සේබන්තධව විමසා ඇති මූික මතාරුරු හැර පහත සදහන්ත 

විෂයය මක්ෂ්ත්රයන්ත ආවරණය වන පරිදි මූික කරුණු 16ක් ඔස්මස් විමසා ඇති ප්රශ්ණ 29 

කින්ත සමන්තවිත මේ. 

අංකය විෂයය ගක්ෂරරය විමසා ඇති කරුණු ප්රශරන සංඛ්යාව 

01 සැලසුේකරණය i සංයුක්ත සැලැස්ම 04 

  ii ක්රියාකාරි සැලැස්ම 

  iii අයවැය මල්ඛ්නය 

  iv ප්රසේපාදන සැලැස්ම 

02 අභයන්තතර පාලන 

විධිවිධාන මයදීම 

i අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්විේ 

හා සමාමලෝචනයන්ත 

07 

  ii මූලය බලතල පැවරීම 
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  Iii විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටු 

03

  

මානව සේපත් 

කළමනාකරණය 

මානව සේපත් සංවර්ලධනය  

01 

04 රාජය සේපත් 

කළමනාකරණය 

i ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 13 

ii භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණය 

iii ජංගම වත්කේ-වාහන 

iv බැංකු ගිණුේ මමමහයවිම 

05 ගිණුේ ඉදිරිපත් කිරීම i මූලය ප්රකාශන ඉදිරිපත් 

කිරීම 

02 

 ii විගණන මතය 

06 විගණනය සදහා 

ප්රතිචාර දැක්විම 

විගණන විමසුේ සදහා 

ප්රතිචාර දැක්විම 

01 

07 කාර්ලයය සාධනය 

වාර්ලතා කිරීම 

කාර්ලය සාධන වාර්ලතා 

ඉදිරිපත් කිරීම 

     01 

  එකුව 29 

 

මධයම පළාත 

මධයම පළාත් සමූපකාර ගසරවක ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේ වාර්ලතා 

මල්ඛ්නගත කිරීම විධිමත් මල්ඛ්නයක් පවත්වා මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මභෞතික හා මූලය කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල 

රැස්වීේවලදී මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ 

මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට 

අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් 



 

( 255 ) 

 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. සංිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත, 

මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට අදාල මලාේ මපාත් නිසි පරිදි කාීනව පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් මනාවීය.  

මධයම පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත 

සැලැස්මක් සකස ්කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා 

වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ිත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. යාවත්කාීන 

කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වසරකට වැඩි 

කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් 

ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය. 

මධයම පළාත් ප්රාගේශීය ආර්ික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේ වාර්ලතා මල්ඛ්නගත කිරීම විධිමත් 

මල්ඛ්නයක් පවත්වා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම 

වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය 

සඳහා ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි 

පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් මනාවීය.  

මධයම පළාත් මාර්ෙසරථ මී ගසරවා අධිකාරිය 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන 

ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය.  

නැගෙනහිර පළාත 

නැගෙනහිර පළාත් සමූපකාර ගසරවක ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේ වාර්ලතා 

මල්ඛ්නගත කිරීම විධිමත් මල්ඛ්නයක් පවත්වා මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මභෞතික හා මූලය කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල 

රැස්වීේවලදී මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ 

මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි පරිදි 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් නිවාස අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 82.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත 

සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම 

වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි.  

නැගෙනහිර පළාත් ගපර පාසල් අධයාපන කාර්යාංශය 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 36.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම 

වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස ්මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සංිත වාහනවලට අදාල 

වදනික ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට අදාල මලාේ මපාත් නිසි 

පරිදි කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන 

මල්ඛ්නයක් මනාවීය. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය 

බැංකු ගිණුේ පැවුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන 

දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු 

ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය. 

නැගෙනහිර පළාත් මාර්ෙසරථ මී ප්රවාහන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 84.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල 

ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ 

පැවුණි.  

උුරු මැද පළාත 

උුරු මැද පළාත් සමූපකාර ගසරවක ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 45.0  



 

( 258 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේ වාර්ලතා 

මල්ඛ්නගත කිරීම විධිමත් මල්ඛ්නයක් පවත්වා මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මභෞතික හා මූලය කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල 

රැස්වීේවලදී මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ 

මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට 

අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මානව 

සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරක් 

ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා 

වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ිත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. යාවත්කාීන 

කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන යන්ගරෝපකරණ කාර්යාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 21.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මභෞතික හා මූලය කාර්ලයසාධනය 

සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මමමහයුේ 

පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික 

මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට 

සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. 

යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

සංිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට 



 

( 259 ) 

 

අදාල මලාේ මපාත් නිසි පරිදි කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි 

පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් මනාවීය. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. ආයතනමේ ජංගම බැංකු ගිණුේවලට 

අදාලව බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්තට පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. මගවීම සඳහා 

බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය.  

උුරු මැද පළාත් පූර්ව ළමා අධයාපන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මභෞතික හා මූලය කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල 

රැස්වීේවලදී මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ 

මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා 

නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය.  

උුරු මැද පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 37.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේ වාර්ලතා 

මල්ඛ්නගත කිරීම විධිමත් මල්ඛ්නයක් පවත්වා මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 



 

( 260 ) 

 

මභෞතික හා මූලය කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල 

රැස්වීේවලදී මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ 

මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට 

මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා ප්රමාණවත් 

වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. 

වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව 

අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති 

වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුල විධිමත් මූලය 

බලතල පැවරීමක් සිදුකර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත් පරිදි 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් පුසරතකාල ගසරවා මණ්ඩලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 18.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත 

සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 

3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. 

යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

සංිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට 

අදාල මලාේ මපාත් නිසි පරිදි කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි 

පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් මනාවීය. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. ආයතනමේ ජංගම බැංකු ගිණුේවලට 

අදාලව බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්තට පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. මගවීම සඳහා 

බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 



 

( 261 ) 

 

උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුල විධිමත් මූලය 

බලතල පැවරීමක් සිදුකර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත් පරිදි 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 20.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේ වාර්ලතා මල්ඛ්නගත කිරීම විධිමත් 

මල්ඛ්නයක් පවත්වා මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මභෞතික හා මූලය 

කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල 

රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල 

සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 

3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. 

යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

ජංගම බැංකු ගිණුේවලට අදාලව බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත දිනයන්තට පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ 

පැවුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව 

ආයතනය ුල විධිමත් මූලය බලතල පැවරීමක් සිදුකර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම 

ආයතනය ුල විධිමත් පරිදි සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි.  

උුරු මැද පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  



 

( 262 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල 

සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස ් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ 

ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. 

බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය.  

උුරු මැද පළාත් මාර්ෙසරථ මී ගසරවා අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ 

සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට 

මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. 

යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට 

අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් මනාවීය. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි.  

වයඹ පළාත 

වයඹ පළාත් සමූපකාර ගසරවක ගකාමිෂන් සභාව 



 

( 263 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 22.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල 

ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා 

ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ 

පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව 

අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ 

සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සංිත වාහනවලට අදාල වදනික 

ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට අදාල මලාේ මපාත් නිසි පරිදි 

කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

මනාවීය. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. 

මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් 

තිබුණි. ආයතනමේ ජංගම බැංකු ගිණුේවලට අදාලව බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්තට පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර 

මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 

6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. 

බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය.  

වයඹ පළාත් සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු බව කාරක සභාව අවධාරණය 

කරයි.  

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට 

මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් 



 

( 264 ) 

 

ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් පූර්ව ළමා අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 29.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාළ විසර්ලජන ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. වර්ලෂයට අදාළ පළාත් 

සභා නිලධාරින්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුම නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර නැත. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පරිගණක හා උපාංග මල්ඛ්නය 

නිසි පරිදි යාවත්කාීනව පවත්වා නැත. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුළ මූලය 

බලතල පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත්ව 

සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ වාර්ලික ප්රසේපාදන සැලැස්ම 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතාව නියමිත දිනයන්ත ු ළ ප්රධාන මල්කේ මවත ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

මසක් ුළ මහෝ විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු මනාසැපයූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාපවතින වාහන 

පැවුණි. ආයතනය සුව මාස 6කට වඩා කාලයක සිට පවතින ගර්ලහිත වාහන අපහරණය 

මනාකර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට මපර වර්ලෂවල සිට පැවත එන වාහන අනුරු 

සේබන්තධමයන්ත කටයුු අවසන්ත මනාකල අවස්ථා විය. ආයතනය සුව සමාමලෝිත 

වර්ලෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැංකු ගිණුමක්/ ගිණුේ පැවුණි. භාණ්ඩඩ සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් පැවුණි. තැන්තපත් කළත් උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හඳුනා මනාගත් බැංකු හර පැවුණි. හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර පැවුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

තත්කාර්ලය අුරු අග්රිම අත්තිකාරේ පැවුණි. වර්ලෂමේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදේ දැරූ 

අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. ඇතැේ වැය විෂයන්ත සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. පළාත් සභා නිලධාරීන්ත සඳහා වන අත්තිකාරේ ගිණුමේ 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට පසු වර්ලෂමේ මැයි 31 දින වන විටත් ආවරණය කර මනාගත් සීමා 

මනාපිළිපැදීේ විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන පළාත් රාජය මස්වමේ 

නිලධාරීන්තමේ අත්තිකාරේ ගිණුමේ හිඟ මශ්ෂ පැවුණි. මනාපියවූ අග්රිම මශ්ෂවලට 

අදාළව කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. අග්රිම මශ්ෂයට අදාළව 

මදපාර්ලතමේන්තු මපාත් හා පළාත් භාණ්ඩඩාගාර මපාත් සසඳා මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂමේ අවසාන දින මුදල් මපාමත් මනාපියවූ මශ්ෂයන්ත පැවුණි. තැන්තපුවලට අදාළ 

කාල විශ්මල්ෂණයක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකුත්වූ 

තැන්තපු පැවුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කර 

මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 39.0  



 

( 265 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේ වාර්ලතා මල්ඛ්නගත කිරීම විධිමත් 

මල්ඛ්නයක් පවත්වා මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මභෞතික හා මූලය 

කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල 

රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල 

සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස ් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි 

මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන 

මගාස් තිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් 

මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට 

වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. 

මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය.  

වයඹ ජනකලා පදනම 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 42.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ 

සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති 

දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන 



 

( 266 ) 

 

සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් 

ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා 

වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ිත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. යාවත්කාීන 

කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. ආයතනමේ 

වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි 

පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් මනාවීය. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි 

පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර සටහන්ත විය.  

වයඹ පළාත් මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 37.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මභෞතික හා මූලය කාර්ලයසාධනය 

සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ 

පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 

3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. 

යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වැඩි 

කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් 

ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව 

මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 

බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 



 

( 267 ) 

 

බැංකු බැර සටහන්ත විය. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත් පරිදි සන්තනිමේදනය 

කර මනාතිබුණි.  

වයඹ පළාත් කර්මාන්ත ගසරවා කාර්යාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 46.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ 

ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ිත ගිණුේ 

පවත්වාමගන මගාස ්තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි 

පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

මනාවීය. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. 

මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් 

තිබුණි. ආයතනමේ ජංගම බැංකු ගිණුේවලට අදාලව බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්තට පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර 

මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 

6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. 

බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය. 

වයඹ පළාත් යන්ගරෝපකරණ අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත 

සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම 

වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති 

මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි.  

වයඹ පළාත් ප්රාගේශීය සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 48.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ 

ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ිත ගිණුේ 

පවත්වාමගන මගාස ් තිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා 

නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා 

තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන 

මගාස් තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු 

ගිණුේ පැවුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය.  

වයඹ පළාත් මාර්ෙසරථ මී ප්රවාහන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 46.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේ වාර්ලතා මල්ඛ්නගත කිරීම විධිමත් 

මල්ඛ්නයක් පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට 

මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැසම් 

එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි 

කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. වසරකට වැඩි කාලයක සිට 



 

( 269 ) 

 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ු ල අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි 

පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු 

බැර සටහන්ත විය.  

සබරෙමුව පළාත 

සබරෙමුව පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා 

ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ 

පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. සංිත වාහනවලට අදාල වදනික 

ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට අදාල මලාේ මපාත් නිසි පරිදි 

කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

මනාවීය. ආයතනමේ ජංගම බැංකු ගිණුේවලට අදාලව බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්තට පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 

බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි.  

සබරෙමුව පළාත් යන්ගරෝපකරණ අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් 

ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. සංිත 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට අදාල 

මලාේ මපාත් නිසි පරිදි කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන 



 

( 270 ) 

 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වැඩි කාලයක සිට 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ 

මචක්පත් විය.  

සබරෙමුව පළාත් මාර්ෙසරථ මී ප්රවාහන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල 

ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා 

ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ 

පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස ්

මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් මනාවීය. වසරකට 

වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි 

කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි.  

දකුණු පළාත 

දකුණු පළාත් සමූපකාර ගසරවක ගකාමිෂන් සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 90.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 
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සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට 

මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් 

ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුල විධිමත් මූලය බලතල පැවරීමක් 

සිදුකර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත් පරිදි සන්තනිමේදනය කර 

මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ 

සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම 

වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති 

මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් 

මනාතිබුණි. ආයතනමේ ජංගම බැංකු ගිණුේවලට අදාලව බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ නියමිත 

දිනයන්තට පිළිමයල කර මනාතිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුල විධිමත් 

මූලය බලතල පැවරීමක් සිදුකර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත් 

පරිදි සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි.  

දකුණු පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 28.0 
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අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ 

කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් 

ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට 

මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැසම් 

එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ 

ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස ්මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වැඩි කාලයක සිට 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ු ල අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස ්තිබුණි. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මචක්පත් විය.  

දකුණු පළාත් මාර්ෙසරථ මී ප්රවාහන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය 

මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ 

පැවුණි. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන 

දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු 

ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය.  

දකුණු පළාත් රුහුණු සං ාරක කාර්යාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.0  



 

( 273 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ 

ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා 

නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. පළාත් 

මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුල විධිමත් මූලය බලතල පැවරීමක් සිදුකර මනාතිබුණි. 

මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත් පරිදි සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි.  

ඌව පළාත 

ඌව පළාත් මාර්ෙසරථ මී ගසරවා අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 38.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මභෞතික හා මූලය කාර්ලයසාධනය 

සාකච්චඡාවට භාජනය කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මමමහයුේ 

පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික 

මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට 

සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය මල්ඛ්නය 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. 

සංිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට 

අදාල මලාේ මපාත් නිසි පරිදි කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වැඩි කාලයක සිට 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ු ල අපහරණය 



 

( 274 ) 

 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි 

පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ පැවුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ුල 

විධිමත් මූලය බලතල පැවරීමක් සිදුකර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල 

විධිමත් පරිදි සන්තනිමේදනය කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත 

බසරනාහිර පළාත් ගසෞන්දර්ය නිගක්තනය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී 

මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල 

රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල 

සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස ් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා 

නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

මනාවීය. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය. 

බසරනාහිර පළාත් කෘි ගසරවා අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා ප්රමාණවත් 

වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව 

අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ 



 

( 275 ) 

 

මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. සංිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට අදාල මලාේ මපාත් නිසි පරිදි කාීනව 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

මනාවීය. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. 

මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් 

තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය අවසානයට නිසි පරිදි ඈවර මනාකල අක්රීය බැංකු ගිණුේ 

පැවුණි.  

බසරනාහිර පළාත් ආර්ික ප්රවර්ධන කාර්යාංශය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ 

ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන 

මල්ඛ්නයක් මනාවීය. ආයතනමේ ජංගම බැංකු ගිණුේවලට අදාලව බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ 

නියමිත දිනයන්තට පිළිමයල කර මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ 

සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති 

දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන 

සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. මානව 

සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරක් 

ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි 
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පවත්වා මනාතිබුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය.  

බසරනාහිර පළාත් ගතාරුරු සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මමමහයුේ පිළිබඳ 

කාර්ලයසාධනය සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් 

ප්රවාහ පිළිබඳ සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ 

ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් 

පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් මාර්ෙ සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ 

පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව 

අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස ් තිබුණි. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් මාර්ෙසරථ මී ප්රවාහන අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 
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ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත 

කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල 

ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ 

පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ පැවුණි. යාවත්කාීන කරන ලද ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස් මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් නිසි පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් සං ාරක මණ්ඩලය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 33.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාල 

කාර්ලයසාධන වාර්ලතා නියමිත දිනට මපර සභාගත කිරීමට එම වාර්ලතා අමාතයාංශය මවත 

ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැස්වීේවලදී මාසික මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ 

සාකච්චඡා කර මනාතිබුණි. මානව සේපත් සංවර්ලධනය සඳහා ප්රමාණවත් වැඩසටහනක් 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි 

කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. යාවත්කාීන කරන ලද 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නයක් පවත්වාමගන මගාස ්මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාළ 

භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ වාර්ලතා නිසි පරිදි පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සංිත වාහනවලට අදාල 

වදනික ධාවන සටහන්ත, මාසික සාරාංශ හා සියළුම වාහවලට අදාල මලාේ මපාත් නිසි 

පරිදි කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනමේ වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් නිසි 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාලව නිසි පරිදි පවත්වාමගන යන ඉන්තධන 

මල්ඛ්නයක් මනාවීය. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන 

රඳවා තිබුනි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. ආයතනමේ ජංගම බැංකු ගිණුේවලට අදාලව බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශ නියමිත දිනයන්තට පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මගවීම සඳහා බැංකුව මවත ඉදිරිපත් 

මනාකල මාස 6 ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු 

හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු 



 

( 278 ) 

 

බැර සටහන්ත විය. පළාත් මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය ු ල විධිමත් මූලය බලතල පැවරීමක් 

සිදුකර මනාතිබුණි. මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුල විධිමත් පරිදි සන්තනිමේදනය කර 

මනාතිබුණි.  

බසරනාහිර පළාත් අපද්රවය කළමනාකරණ අධිකාරිය 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 42.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

ඉදිරිපත් කළ ගිණුේ ප්රකාශ සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයා විසින්ත අහිතකර මතයක් 

පලකිරීම මහෝ මතය ප්රකාශ කිරීමක් කර මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට ප්රමාද කර තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂමේ අයවැය 

මල්ඛ්නය නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාල ප්රසේපාදන සැලැස්ම එම වසමර්ල ජනවාරි 31 දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති මශ්ෂ පැවුණි. වසරක් ඉක්මවූ ණයහිමි මශ්ෂ 

පැවුණි. මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනිශ්ි ත ගිණුේ පවත්වාමගන මගාස් 

තිබුණි. වසරකට වැඩි කාලයක සිට ධාවන තත්ත්වමේ මනාමැති වාහන රඳවා තිබුනි. මාස 

6කට වැඩි කාලයක් ුල අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන පවත්වාමගන මගාස් තිබුණි. 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධධි මනාවූ මචක්පත් විය. බැංකු ප්රකාශන දිනයට මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු හර සටහන්ත තිබුණි. බැංකු ප්රකාශන දිනට මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැංකු බැර සටහන්ත විය.   

පළාත් පාලන ආයතන 

මමම ප්රශ්නාවියට ආයතනය සේබන්තධව විමසා ඇති මූික මතාරුරු හැර පහත සදහන්ත 

විෂයය මක්ෂ්ත්රයන්ත ආවරණය වන පරිදි මූික කරුණු 18ක් ඔස්මස් විමසා ඇති ප්රශ්ණ 57 

කින්ත සමන්තවිත මේ. 

අංකය විෂයය ගක්ෂරරය විමසා ඇති කරුණු ප්රශරණ සංඛ්යාව 

01  

  

සැලසුේකරණය 
i සමුච්චිත සැලැස්ම 

04 

 ii ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

 iii අයවැය 

 Iv ප්රසේපාදන සැලැස්ම 

02 අභයන්තතර පාලන 

විධිවිධාන 

විගණන කළමනාකරණ 

කමිටු 

01 

03 i භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණය 12 



 

( 279 ) 

 

 සේපත් 

කළමනාකරණය 

ii බැංකු ගිණුේ 

මමමහයවිම 

 iii වාහන පාලනය 

04 ආදායේ 

කළමනාකරණය 

i සමස්ත ආදායේ එකුමේ 

ප්රගතිය 

     12 

 ii වරිපනේ අයකිරීම 

 iii බදුකුි අයකිරීම 

 iv වයාපාර බදු හා බලපත්ර 

05 වියදේ 

කළමනාකරණය 
මනාපියවූ බැරකේ 

01 

06 මපාත්පත් මල්ඛ්න 

යාවත්කාින කිරීම 
පවත්වා ගත යුු මල්ඛ්න 

22 

07 ගිණුේ ඉදිරිපත් කිරීම i ගිණුේ ඉදිරිපත් කිරීම           02 

 ii විගණන මතය 

08 විගණනය සදහා 

ප්රතිචාර දැක්විම 

විගණන විමසුේ සදහා 

පිළිුරු ලබාදිම 

     01 

09 කාර්ලය සාධනය වාර්ලතා 

කිරීම 
අපද්රවය බැහැර කිරීම 

      02 

        එකුව      57 

මහනෙර සභා 

අක්කරපත්ුව මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය 

යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 



 

( 280 ) 

 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

අනුරාධපුර මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 



 

( 281 ) 

 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල 

තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

බදුල්ල මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 48.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ආයතනය සු 

මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

බණ්ඩාරගවල මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 



 

( 282 ) 

 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි.  

මඩකලපුව මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ගකාළඹ මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 44.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 



 

( 283 ) 

 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ 

සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 

ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වාහනවලට 

අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

දඹුල්ල මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් 

බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 

6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 
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ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගදහිවල - ෙල්කිසරස මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 39.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා 

එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු 

දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ 

මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 
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කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ොල්ල මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ෙම්පහ මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ 



 

( 286 ) 

 

මාස 6 ු ල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල 

තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

හම්බන්ගතාට මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

යාපනය මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 287 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

කුගවල මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

කල්මුගන් මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ 



 

( 288 ) 

 

මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු 

මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

නුවර මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත 

වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය 

යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 
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ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කුරුණෑෙල මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මාතගල් මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 
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මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මාතර මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

ගමාරටුව මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 
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වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල 

මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

මීෙමුව මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 
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විය. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

නුවරඑළිය මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

රත්නපුර මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 



 

( 293 ) 

 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු 

ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර 

මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ගකෝට්ගට් මහනෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා 

එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 
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මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

නෙර සභා 

අම්බලන්ගොඩ නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වාහනවලට අදාල 

වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

අම්පාර නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
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සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් 

එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

බලන්ගොඩ නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 
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මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගේරුවල නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත 

දිනයන්ත ු ල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගබාරලැසරෙමුව නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ 



 

( 297 ) 

 

මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු 

මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල 

තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

 ාවකච්චගච්චරි නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

හලාවත නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  



 

( 298 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ඇඹිලිපිටිය නෙරසභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 



 

( 299 ) 

 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

එරාවුර් නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

ෙම්ගපාළ නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 



 

( 300 ) 

 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

හපුතගල් නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  



 

( 301 ) 

 

හැටන් දික්ඔය නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා 

සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

හික්කුව නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත 

වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 



 

( 302 ) 

 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගහාරණ නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාල වදනික 

ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ජා-ඇල නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් 



 

( 303 ) 

 

බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

කුෙන්නාව නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු සැසඳුේ 

ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

කළුතර නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 



 

( 304 ) 

 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන 

හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි.  

කාත්තන්කුඩි නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 86.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කටුනායක සීදුව නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 
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මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල 

තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

කෑෙල්ල නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. බු වට්මටෝරු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කැසරබෑව නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.5  
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අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

කින්නියා නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ 

සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 



 

( 307 ) 

 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගකාගළාන්නාව නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු 

වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කුලියාපිටිය නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.5  



 

( 308 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මහරෙම නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 



 

( 309 ) 

 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික 

ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මන්නාරම නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට 

අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මිනුවන්ගොඩ නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 



 

( 310 ) 

 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

නාවලපිටිය නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් 

එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා 

බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

පානදුර නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 



 

( 311 ) 

 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු 

මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

පෑලියගොඩ නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගප්තදුරුුුව නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 



 

( 312 ) 

 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පුත්තලම නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 



 

( 313 ) 

 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

සීතාවකපුර නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

තලවකැගල් - ලිඳුල නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 



 

( 314 ) 

 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

තංෙල්ල නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ත්රීකුණාමලය නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 41.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 315 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ 

සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා 

ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වැල්වටිුගරයි නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය.  

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ බදු 
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මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර 

ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වවුනියාව නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ 

හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වත්තල මාගබෝල නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 
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වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

වත්ගත්ෙම නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය 

කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

වැලිෙම නෙර සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සධානය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය 

කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් 

කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු 

මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 



 

( 318 ) 

 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ප්රාගේශීය සභා 

අේදලායිග නායි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

අෙලවත්ත ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.5  



 

( 319 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල 

මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

අක්කරපුත්ව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 



 

( 320 ) 

 

6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

අක්මීමන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 47.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වාහනවලට 

අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප 

පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි 

පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  
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අකුරන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු 

සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

අකුරැසරස ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 
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යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

අලේව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත 

දිනයන්ත ු ල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

අලයාවඩගවම්බු ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 



 

( 323 ) 

 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ 

සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා 

මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

අඹෙමුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

අම්බලන්ගොඩ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 324 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 

6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

අම්බලන්ගතාට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

අඹන්ෙඟගකෝරගල් ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 325 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල 

මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ආනමුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 



 

( 326 ) 

 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

අඟුනුගකාලපැලැසරස ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 
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මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

අරච්චචිකත්ුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

අරනායක ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 



 

( 328 ) 

 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

අරයම්පති ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 81.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

අුරලිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 



 

( 329 ) 

 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

අත්තනෙල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

අයෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  



 

( 330 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික 

ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

බඩල්කුඹුර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 



 

( 331 ) 

 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

බේගේෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

බදුල්ල ප්රාගේශීය සභාව 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

බලන්ගොඩ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 
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වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි 

අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

බලපිටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි.  

බණ්ඩාරෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 334 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර 

ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

බණ්ඩාරගවල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 



 

( 335 ) 

 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගබලිඅත්ත ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගබන්ගතාට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 



 

( 336 ) 

 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

ගේරුවල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

බිබිල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 
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වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය 

යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

බින්ගිරිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 

බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

බියෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 78.0 
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අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුුය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. 

ගබෝගප්ත - ගපෝේදල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  



 

( 339 ) 

 

බුලත්ගකාහුපිටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

බුලත්සිංහල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 



 

( 340 ) 

 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

බුත්තල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

 ාවකච්චගච්චරි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා 



 

( 341 ) 

 

එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් 

බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ග න්කලඩි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

හලාවත ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 342 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

දමන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 
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කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 

6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

දඹුල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 46.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික 

ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය 
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යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

දැරණියෙල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ආයතනයට අදාල 

වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගදහිඕවිට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 345 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා 

මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගදහිඅත්තකන්ඩිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  



 

( 346 ) 

 

ගඩල්ෆර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගදවිනුවර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 



 

( 347 ) 

 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

දික්වැල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  



 

( 348 ) 

 

දිඹුලාෙල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 30.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. විගණන 

විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

දිවුලපිටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 349 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු 

ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ 

සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා 

ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගදාඩන්ගොඩ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 



 

( 350 ) 

 

පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප 

පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

ගදාම්ගප්ත ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස 

අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ඇහැලියගොඩ ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 351 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ඇලහැර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන 

සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ 

මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද 

වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර 

අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් 

කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු 



 

( 352 ) 

 

මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු 

වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ඇල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 



 

( 353 ) 

 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඇල්පිටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර 

ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ 

පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ඇඹිලිපිටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 354 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික 

සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ෙගලන්බිඳුනුවැව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 22.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 



 

( 355 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර 

මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල 

වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ෙගල්ගවල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  



 

( 356 ) 

 

ෙල්ෙමුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය.  

ෙලිෙමුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 81.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 



 

( 357 ) 

 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය.  

ෙල්නෑව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල 

මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ෙම්පහ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 



 

( 358 ) 

 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

ෙඟඉහළ ගකෝරගල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ 

රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල 

මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ෙඟවට  ගකෝරගල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 



 

( 359 ) 

 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගිරිබාව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 40.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 



 

( 360 ) 

 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා 

මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගොඩකගවල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගෙෝමරන්කඩවල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 42.0  



 

( 361 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන 

විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් 

ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් 

සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

හබරාදුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  



 

( 362 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

හක්මන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 



 

( 363 ) 

 

මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

හල්දුම්මුල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය.  

හාලිඇල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 



 

( 364 ) 

 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට 

අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

හම්බන්ගතාට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 45.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 



 

( 365 ) 

 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

හඟුරන්ගකත ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

හපුතගල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 



 

( 366 ) 

 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය.  

හාරිසරපත්ුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

හිඟුරක්ගොඩ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 
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සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර 

මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

ගහෝමාෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ු ලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි 
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කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

ගහාරණ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ 

සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත 

දිනයන්ත ු ල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගහාරේපතාන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 369 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ 

වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත 

වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු 

දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු 

මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් 

බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ඉේබාෙමුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 44.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 



 

( 370 ) 

 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත 

දිනයන්ත ු ල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ඉමදුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනය සු 

මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 
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මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

ඉඹුල්ගප ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ 

සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් ආයතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ඉප ගලෝෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 44.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 



 

( 372 ) 

 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල 

මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ඉරක්කාමම් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් 

එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 
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බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ජා - ඇල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 79.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කහටෙසරදිෙලිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ 

සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 
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මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කහවත්ත ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික 

සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නිවාු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කලවාන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 52.0  



 

( 375 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ 

සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 

ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි.  

කල්පිටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු 

දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. 

වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස 

ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 



 

( 376 ) 

 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කළුතර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 



 

( 377 ) 

 

පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

කළුතවාගලයි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට 

අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි.  

කඹුරුපිටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 



 

( 378 ) 

 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

කන්දකැටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 

6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 



 

( 379 ) 

 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

කන්තගල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 47.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු 

ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි 

අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  



 

( 380 ) 

 

කගරයිනෙර් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කගරයිීේ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ 

සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා 

ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 



 

( 381 ) 

 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කරන්ගදනිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 39.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත 

වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා 

සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත 



 

( 382 ) 

 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

කගරයිච්චචි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල 

මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල 

තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කගරයිුගරයිපත්ු ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.5  



 

( 383 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ 

සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික 

ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කරුවලෙැසරවැව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 39.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 



 

( 384 ) 

 

හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා 

මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි 

පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කටාන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ 

සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කතරෙම ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 385 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කටුවාන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 



 

( 386 ) 

 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාල වදනික 

ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

කයිට්සර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ 

හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත 

හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කැබිතිගොල්ලෑව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.0  



 

( 387 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කෑෙල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 



 

( 388 ) 

 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කැකිරාව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කැලණිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 



 

( 389 ) 

 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කින්නියා ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 48.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු 

මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 



 

( 390 ) 

 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගකාගබයිෙගන් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 



 

( 391 ) 

 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 

බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගකාක්කඩිග ෝගලයි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගකාගළාන්න ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 392 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ 

රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගකාටගපාළ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 



 

( 393 ) 

 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

ගකාටිකාවත්ත මුල්ගල්රියාව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 41.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික 

ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගකාත්මගල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.5  



 

( 394 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික 

ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කුච්ච ගේලි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 42.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 



 

( 395 ) 

 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

කුලියාපිටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 

බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය.  

කුණ්ඩසාගල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 396 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 

බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කුරුණෑෙල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු 



 

( 397 ) 

 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

කුරුවිට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 37.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර 

බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා 

මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ලේෙල පල්ගල්ෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 47.5  
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අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල 

මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ලාහුෙල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 399 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ලංකාපුර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 41.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 

ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 



 

( 400 ) 

 

වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ලුණුෙල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 

6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ලුණුෙම්ගවගහර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 401 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

මැදිරිගිරිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. බු වට්මටෝරු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 
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ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

මුල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි 

අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

මදුරාවල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත 

වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 



 

( 403 ) 

 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය 

යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මහඔය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 80.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ 

අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

මහර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 404 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් 

බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මහියංෙනය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

මහව ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 405 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මාලිම්බඩ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය 

යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. 

වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස 

ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය 



 

( 406 ) 

 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

මන්නාරම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ 

අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු 

දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් 

ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

මාන්ගතයි නැගෙනහිර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 



 

( 407 ) 

 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත 

වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් 

එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක 

කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු 

වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත 

හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

මාන්ගතයි බටහිර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 



 

( 408 ) 

 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා 

මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

මාතගල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

මාතර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 



 

( 409 ) 

 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

මුෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ආයතනයට අදාළ 

ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මාවනැල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  



 

( 410 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා 

ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

මාවතෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 



 

( 411 ) 

 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල 

මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

මැදදුම්බර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 46.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන 

මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ 

වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත 

වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු 

දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු 

මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

මැදෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.0  



 

( 412 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ 

අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මැදවච්චචිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

මීෙහකිවුල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.5  
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අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

මිහින්තගල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 31.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 



 

( 414 ) 

 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

මිනිගප්ත ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මිනුවන්ගොඩ ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 415 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 76.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

මීරිෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 81.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

ගමාණරාෙල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.5  



 

( 416 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගමාරවැව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 48.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 



 

( 417 ) 

 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන 

මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

මුලටියන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

මුසාලි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.5  



 

( 418 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු 

මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ 

සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 

ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

මුතූර් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 



 

( 419 ) 

 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

නාගොඩ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  



 

( 420 ) 

 

නල්ූර් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 75.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා වන 

අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

නාමල්ඔය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ 

රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 



 

( 421 ) 

 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

නානාත්තාන් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 52.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට 

අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

නාරම්මල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 422 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය.  

නාත්තණ්ඩිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් ආයතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 

බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

නාඋල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.5  



 

( 423 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු 

මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල 

මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

    

නවිතන්ගේලි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 



 

( 424 ) 

 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත 

එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි.  

නවෙත්ගත්ෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන 

සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ 

මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද 

වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ 

වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල 

මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. 

වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස 

අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ. 



 

( 425 ) 

 

ගනළුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

නිකවැරටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 



 

( 426 ) 

 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර 

පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

නින්තවුර් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් 

එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

නිවිතිෙල ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 427 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 45.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල 

මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

නියාෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 45.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 



 

( 428 ) 

 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික 

සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

ගනාච්චචියාෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 



 

( 429 ) 

 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා 

ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

නුවරඑළිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 43.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල 

මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

නුවරෙම්පළාත් මැද ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 430 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

නුවරෙම්පළාත නැගෙනහිර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 



 

( 431 ) 

 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ඔඩ්ඩමාවඩි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ 

සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පච්චචිගලයිපල්ගලයි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 432 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පදවි ශ්රී පුර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක 

කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 



 

( 433 ) 

 

පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පදවිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 



 

( 434 ) 

 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පදියතලාව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 33.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ 

වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල 

මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි.  

පලාෙල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා 

එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු 

දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු 

මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර 

මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 



 

( 435 ) 

 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පාලින්දනුවර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර 

ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ 

හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි 

පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 



 

( 436 ) 

 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි.  

පල්ගල්ගපාල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල 

තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

පානදුර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 
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කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

පඬුවසරනුවර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

පන්නල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 
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සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ 

මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

පන්විල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පසරබාගේ ගකෝරගල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 83.5  



 

( 439 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

පසරගොඩ ප්රාගේශීය සභාව - ඌරුගබාක්ක 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

පසරසර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 440 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ 

සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා 

ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. වාහනවලට 

අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පාතදුම්බර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 68.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත 

වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 



 

( 441 ) 

 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

පාතගහරවාහැට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

පැල්මුල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 



 

( 442 ) 

 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 

බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා 

ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පිටබැේදර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල 

මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගප්තදුරුුුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 443 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගපාල්ෙහගවල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ 

උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 



 

( 444 ) 

 

බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගපාල්පිතිෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය 

කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් 

කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු 

මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

පූනෙර් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 47.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය.  

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 



 

( 445 ) 

 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු 

ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගපාුවිල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත 

අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 



 

( 446 ) 

 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

පුදුකුඩිරිප්තපු ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 42.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ු ලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් 

එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක 

කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 



 

( 447 ) 

 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

පූජාපිටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 

6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

පුත්තලම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය 

කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් 

කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය 



 

( 448 ) 

 

ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් 

බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

රාජාංෙනය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 
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වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

රජ්ෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ 

මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

රඹෑව ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 450 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව 

බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ 

සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

රඹුක්කන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 451 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

රත්ගතාට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් 

කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය 

ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා 

එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් 

බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර 

මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 



 

( 452 ) 

 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

රත්නපුර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 44.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු 

මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 



 

( 453 ) 

 

ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

රිදියෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

රිදීමාලියේද ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 



 

( 454 ) 

 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත 

වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

රුවන්වැල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා 

මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන 



 

( 455 ) 

 

විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා 

ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

සමන්ුගරයි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු 

බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 



 

( 456 ) 

 

පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත 

වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ 

සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා 

ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගසරරුවිල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා 

වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා 



 

( 457 ) 

 

සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

සියඹලාන්ුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

සුරියවැව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 



 

( 458 ) 

 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

ගසාරනාගතාට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත 

වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය 

යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

තංෙල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 42.0  



 

( 459 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

තලාව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 77.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 



 

( 460 ) 

 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

තමන්කුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ 

සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

තම්පලකාමම් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 46.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය.  



 

( 461 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික 

සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

තණමල්විල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 



 

( 462 ) 

 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි 

පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත 

හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

තවලම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 43.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ 

සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර 

ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ 

පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා 

මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 



 

( 463 ) 

 

පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

තිහගොඩ ප්රාගේශීය සභාව   

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

තිරප්තපගන් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 



 

( 464 ) 

 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් 

එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

තිරුක්ගකෝවිල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 



 

( 465 ) 

 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ුම්පගන් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ 

කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

ුනුක්කායි ප්රාගේශීය සභාව 
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මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 53.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂය සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. 

සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ 

මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත 

හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

තිසරසමහාරාම ප්රාගේශීය සභාව   

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 49.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 
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සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 

6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික 

සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ 

මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

නෙර සහ කඩවත් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් 
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ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

උඩපළාත් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  



 

( 469 ) 

 

උුබේදාව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා 

අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

උුදුම්බර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 65.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය 



 

( 470 ) 

 

සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන 

අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

උුනුවර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 44.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු 

සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන 

මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  



 

( 471 ) 

 

උහන ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු 

දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

උකුවැල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 43.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 
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මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. නියමිත දිනයන්ත ුල බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිමයල කර මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ඌව පරණෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 55.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා 

ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි 

මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර 



 

( 473 ) 

 

විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

වඩමාරච්චචි නිරිත ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වහගරයි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 
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සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. පාරිමභෝගික 

ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ 

බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වාලච්චග ගනයි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ 

සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා 

ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

වලිකාමම් නැගෙනහිර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 63.0  



 

( 475 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වලිකමාම් දකුණ ප්රාගේශීය සභාව  

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස 

අයකර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  



 

( 476 ) 

 

වලිකාමම් බටහිර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 73.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය.  

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික 

ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වලිකාමම් උුර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 64.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල 

සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප 



 

( 477 ) 

 

පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වලිකමාම් නිරිතදිෙ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 71.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ 

සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා 

ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වේනතිේ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 74.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු 

සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 
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කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

වේනියා උුර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  



 

( 479 ) 

 

වේනියා දකුණ සිංහල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 45.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් 

පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී 

එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා 

එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු 

කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර 

වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා 

වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වේනියා දකුණ ගදමළ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  



 

( 480 ) 

 

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා 

එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් 

බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී 

කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ 

නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. විගණන විමසුේ 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගේලනායි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 



 

( 481 ) 

 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර 

ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගවල්ලාගවලි ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 67.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා 

විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර 

ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට 

අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා 

මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

ගවන්කලාග ඩ්ඩිකුලම් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 56.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 482 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල 

මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණන විමසුේ මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

ගවරුෙල් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 45.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු 



 

( 483 ) 

 

මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු 

අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා 

විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර 

මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් ඇනවුේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත 

හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ 

කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වලල්ලාවිට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 66.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් 

මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ 

මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් 

හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. 

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 



 

( 484 ) 

 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා 

මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

වලපගන් ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය 

යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. 

වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස 

ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ 

කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා 

මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ 

සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 

ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ආයතනයට අදාළ ඉන්තධන මල්ඛ්නයක් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වනාතවිල්ලුව ප්රාගේශීය සභාව 



 

( 485 ) 

 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 52.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂය 

සඳහා වන අයවැය මල්ඛ්නය නියමිත දිනට අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම 

සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු 

මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ 

මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල 

ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. කර්ලමාන්තත හා වයාපාර බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

වරකාගපාළ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 69.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර 

ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 



 

( 486 ) 

 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

වාරියගපාළ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසදුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 

ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය.  

වත්තල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 72.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 487 ) 

 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා 

එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් 

බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ 

අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර 

මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. 

ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. පාරිමභෝගික 

ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

වීරකැටිය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 60.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  
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වැලිෙම ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 58.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ 

වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු 

සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු 

සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 

6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අත්තිකාරේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මණ්ඩඩල තීරණ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර 

විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

වැලිගෙගපාල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 51.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු 

නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය 



 

( 489 ) 

 

යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. 

සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනවලට 

අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල 

කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි 

පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වැලිකන්ද ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 50.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත 

මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව භාණ්ඩඩ මතාග/ සමීක්ෂණ පවත්වා වාර්ලතා 

සකස් කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 



 

( 490 ) 

 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. 

සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

වැලිමඩ ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ 

සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු 

මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු 

පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර 

ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

වැලිවිටිය දිවිුර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 70.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත 

අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ මේපළ සමාමලෝිත 

වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ 



 

( 491 ) 

 

සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත 

බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. 

හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් ආයතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

මචක්පත් විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි.  

වැල්ලවාය ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා 

නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ 

ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මගාඩනැගිි අයදුේපත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල 

මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  



 

( 492 ) 

 

ගවන්නප්තපුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 54.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට 

අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත 

සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන 

සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ 

තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර මනාතිබුණි. 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ මචක්පත් විය. 

බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසදුමේ 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් හර පැවුණි. බැංකු සැසඳුමේ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා මනාගත් බැර විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ලැමබන මචක්පත් හා මුදල් 

ඇනවුේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. බු වට්මටෝරු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. පාරිමභෝගික ද්රවය මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. වීි පහන්ත මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග 

ඉන්තමවන්තටරිය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි.  

විල්ෙමුව ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 



 

( 493 ) 

 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව 

ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු 

කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා 

විය. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර 

බලපත්ර ලබා මනාගත් ආයතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ 

වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ 

මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන 

තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ු ළ මහෝ අපහරණය 

මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ස්ථාවර වත්කේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ 

මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව 

පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් 

සිදු මනාමේ.  

යක්කලමුල්ල ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 62.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

(මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර 

මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා 

මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට 

පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් 
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ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

යටවත්ත ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 57.0  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. සමාමලෝිත 

වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා 

වමරන්තු නිකුත් කිරීමක් කර මනාතිබුණි. මටන්තඩර්ල මත වාර්ලිකව බදු දිය යුු සභාමේ 

මේපළ සමාමලෝිත වර්ලෂය ුලදී එමස් සේපූර්ලණ මලස බදු දී මනාතිබුණි. වාර්ලික 

මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත මේපළ සඳහා එළඹිය යුු ගිවිසුේ සියල්ල පූර්ලණ මලස ඉටුකර 

මනාතිබුණි. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් 

පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දිය යුු මේපළ සමහරක් එමස් බදු මනාදුන්ත අවස්ථා විය. 

දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර 

මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සිටවූ අවස්ථා විය. හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. 

වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. 

වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. වාහනවලට අදාල වදනික 

ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන 

විය. මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. උප පත්රිකා මපාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි.  

යටිනුවර ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 59.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. සමාමලෝිත වර්ලෂය සඳහා 



 

( 495 ) 

 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත දිනට මපර අනුමත කරවාමගන මනාතිබුණි. වර්ලෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායමමන්ත අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය. වාර්ලික මටන්තඩර්ල මත බදු 

දුන්ත සියලු මේපළ සඳහා අයවිය යුු සියළු බදු මුදල් පූර්ලණ මලස අයකර මනාතිබුණි. හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. දීර්ලඝ කාීනව බදු දුන්ත මේපළ 

සියල්ල සඳහා ගිවිසුේ ගත වී කටයුු අවසන්ත කර මනාතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බදු හා මවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීමක් කර මනාතිබුණි. වයාපාර බලපත්ර ලබා මනාගත් 

අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ මනාපියවූ 

බැරකේ තිබුණි. සමීක්ෂණ වාර්ලතාමේ නිර්ලමේශ මාස 6 ුල මහෝ ක්රියාත්මක කර 

මනාතිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් පරිදි පවත්වා 

මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත 

වාහන විය. ආයතනයට අදාල වාහන අළුත්වැඩියා මල්ඛ්නයක් යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ හා මගාඩනැඟිි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

මකාන්තත්රාත් මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයගැති මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ණයහිමි මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. මිනුේ මපාත් යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. මාර්ලග ඉන්තමවන්තටරිය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය 

යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. නු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

ජාතික ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර මනාතිබුණි.  

යටියන්ගතාට ප්රාගේශීය සභාව 

මූලය නීතිරීති හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නියමයන් සඳහා අනුෙතවීගම් ප්රතිශතය - 61.5  

අදාළ කාර්ය සාධන ඇෙයීම ප්රකාරව පහත සඳහන් දුර්වලතා හඳුනාෙනු ලැබ ඇති අතර, 

ඒ ගකගරහි ආයතනගේ විගශරෂ අවධානය ගයාමු විය යුු ය. 

වර්ලෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සේබන්තධමයන්ත විගණකාධිපතිවරයාමේ මතය අහිතකර 

මට්ටමක (මතයක් ප්රකාශ මනාකර සිටීමද ඇුළුව) විය. විගණන විමසුේ සඳහා පිළිුරු 

සැපයීම මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථා විය. සමාමලෝිත වර්ලෂයට අදාලව ප්රසේපාදන 

සැලැස්මක් පිළිමයල කර මනාතිබුණි. හිඟ වරිපනේ අයකර ගැනීම සඳහා වමරන්තු නිකුත් 

කිරීමක් කර මනාතිබුණි. හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුු කර මනාතිබුණි. 

හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුු මනාකළ අවස්ථා විය. වයාපාර බලපත්ර ලබා 

මනාගත් අාායතන සඳහා නු පැවරීමක් සිදු කර මනාතිබුණි. වර්ලෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

මනාපියවූ බැරකේ තිබුණි. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුමේ රැස්වීේ වාර ප්රමාණවත් 

පරිදි පවත්වා මනාතිබුණි. බැංකු සැසඳුමේ මගවීම සඳහා ඉදිරිපත් මනාකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ මචක්පත් විය. බැංකු සැසඳුමේ මගවිේ උපලබ්ධධි මනාවූ මාසයක් ඉක්මවූ මචක්පත් 

විය. වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්ත/ මාසික සාරාංශ හා මලාේ මපාත් 

යාවත්කාීනව පිළිමයල කර මනාතිබුණි. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 

ධාවන තත්ත්වමේ මනාවන වාහන නිරීක්ෂණය විය. ආයතනය සු මාස 6ක් ුළ මහෝ 



 

( 496 ) 

 

අපහරණය මනාකල ගර්ලහිත වාහන විය. හානි පිළිබඳ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා 

මනාතිබුණි. ඉඩේ කට්ටිකර විකිණීමේ බදු මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. 

අනුකූලතා සහතික ලබාදීමේ මල්ඛ්නය යාවත්කාීනව පවත්වා මනාතිබුණි. සභා 

බලප්රමේශමේ කසල මවන්තකර ලබා ගැනීමක් සිදු මනාමේ.  

 


