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1981 අංක 17 දරණ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මකොමසාරිස ්පනමේ 

18 වන වගන්තිය යටමේ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මකොමසාරිස්මේ 

වාර්තාව - 2013  

 

හැඳින්වීම. 

කාලාන්තරයක් පුරා පැවත එන ප්රජාාතන්්රවාී  රාජායයන්ි  පුරවැියයන්  ේශපපාලනයයන් 

ේකේරි  අවයාසහගත සහ අවිප්වාසී හැඟීමකින් යුක්ත වීම වර්තමානේේ පවතින ේලෝක වයාප්ත 

සංියශධියකි. තම ජීවිත ේකේරි  බලපාන තීරණ ගැනීමට ේපර තම අයිතීන් සැලකිල්ලට ගැනීම ේහෝ 

ප්රධාාන ගැටු  විමසා බැීමම ේහෝ ේන කරන බව මහජානතාව අවධාාරණය කරති. වුහු  ේලෝකේේ කවර 

ේහෝ ස්ථානයක මිනිසුන් විියන් සටන් කර  ඒ ේවනුේවන් මියැේෙමින් ලබා ගන්නා ප්රජාාතන්්රවාි  රාජායය 

නැමති ේමවලම ේහලා ෙකිමින් විේේචනය කරති. අපේේ ප්රජාාතාන්්රික තයතන  සංරක්යණය කය යු  

නිධාානයන් වැනි ය. ේමම පශධාතිය වුහන් උේෙසා ක්රියාමකමක කරවිය හැකි බවට විප්වාසයක් පාලකයන් 

 ල නැවත ජානිත කිරීම ඉතා වැෙගමකය. 

 

පාලිත පක්යේේ එකඟමකවය වැෙගමක අංගයක් වන අතර සමස්ත පාලන ක්රියාවලිය  ල ියයල්ලන් 

අතර අශවිතීය විප්වාසයක් නිපුණමකවේයන් පරිපූර්ණ පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස්වරේයකු ේකේරි  පවතී. 

රජාය හා පාලිතයන් අතර ඇති වන තරුහල්වලට ධානාමකමක විසඳුේ ේසවීේේී  පාර්ලිේේන්  

ේක මසාරිස්වරේයකු වඩාමක විවෘතව කටයු  කය යු  ය. පැන නැගි ගැටු වලට ේෙපාර්පවේේම 

විප්වාසනීයමකවය මත විසඳුේ ේසවීමට හැකි  අවිප්වාසේයන් ේහෝ අධධාර්යේයන් ේත ර  අවංක අතරමැි  

භූමිකාවක්  ල  කටයු  කය යු ය. උොහරණයක් වපේයන්  ේත ර රු සඳහා ඇති නිෙහස ක්රියාමකමක 

වීම පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් භූමිකාවට වටිනා ප්රතිබශධායක් වන අතර එමගින් පාර්ලිේේන්  

ේක මසාරිස්වරයා  රජාය සහ සෑම මට්ටමකම ජානතාව යා කරන සේබන්ධාකයක් බවට පමක කර 

අනාගතේේ වඩා පුු ල් භූමිකාවක් ේග ඩනැගීම සඳහා අනර්ඝ පෙනමක් සපයයි. 

 

අධිකරණය මගින් යුක්තිය පියඳීමේේ ප්රතිවාී  ්රමය  කාේලෝිතත  පහසුේවන් ප්රේේප විය හැකි 

ේහෝ මුලයමය වපේයන් පකයතාවැ’ති එකක් ේලසට ජානතාව විියන් ේබ ේහෝ විට ේන ෙකින බව ේේ වන 

විටමක විෙයමාන වී හමාර ය. අධිකරණ පශධාතිේේ පිරිවැය බදු ේගවන ජානතාවට ෙ විපාල බරකි. තරුහල් 

විසඳීම සඳහා වඩා උිතත ්රමයක් තිියය යු ය. පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස්වරයා විියන් ාාවිත කරනු ලබන 

විකල්ප තරුහල් විසඳීේේ ්රමය  ල වඩා පුු ල් සංකල්ප ඒකරාි  කිරීමට සැලකිය යු  විාවයතාවක් 

පවතින අතර නිපුණතාවේයන් පරිපූර්ණ පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස්වරයා තරුහල් විසඳීම සඳහා  
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මග ේපන්වා ී මට හැකි අවස්ථා පිළිබඳ ේස යා බැලිය යු ය. පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් තයතනය නව 

ප්රජාාතන්්රවාී  රජායයන්ි  නිෙහේස  ජාන්රිය තරක්යකේයකි. ජානතාව තරක්යා කරන පුශගලයාේේ 

භූමිකාව පිළිබඳ නව ිතන්තනයක් සඳහා උනන්දු කරවීම වැෙගමක ය. ේශපපාලනික  සමාජීය  තර්ථික සහ 

සංස්කෘතික පරිසරය විියන් පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස්වරයාේේ කටයු  ේකේරි  සෘජු බලපෑමක් කරනු 

ලැේේ. 

 

පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස ්තයතනය  ඊට උපකාරී වන මූලිකාංග  නකින් සමන්විත ය. එනේ  

ේමේහයුේ කටයු වල ස්වාධීනව නිරත වීම  තරුහල් විසඳීේේී  නමයශීලලි වීම සහ කාර්යබලයට යටමකව 

මහජානයා සහ සංවිධාාන සමග විප්වාසේයන් කටයු  කිරීම ේේ. ේමම තයතනයට  එය ක්රියාමකමක වන 

ගතික සමාජා පරිසරය  ල කිිය කේලක නිප්චලව ියටිය ේන හැකි ය. එය සංවර්ධානය විය යු  අතර සමාජා 

පරිසරයට අනුගතව හැඩ ගැියය යු  ය. 

 

විවිධා සේප්රොයයන් හා තයතන ේන සලකා ේල ව පුරා රටවල් විියන් පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස ්

කාර්යාලය වැනි උපේශපන තයතන පිි ටුවා ඇති බව අවධාානයට ලක් කය යු ය. තම කාර්යයන් ඉටු 

කිරීේේී  පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් තයතනය සපුරාලිය යු  ේක න්ේශිය කිි පයක් ෙ තිේේ. එම 

කාර්යයන්  පුරවැියයා රජාය සමග කටයු  කිරීේේී  වු ට ේහෝ ඇයට රැකවරණය සැලසීමමක  රජාේේ 

ක්රියාකාරකේ පාලනය කිරීමමක යන අේනය නයව බැඳුනු වගීමේ ශවිමකවේයන් සමන්විත ේේ.  

 

සෑම සමාජායකම රජායයන් ඒකාධිපතිමකවයක් ෙරයි. උොහරණයක් වපේයන්  සාමය හා තරක්යාව 

බලාමකමක කිරීේේී  ේප ලිියය විියන් නීතයානුකූලව ප්රච්ඩඩමකවය  ේය ො ගැනීම මත ඒකාධිපතිමකවය 

ප්රකට කරනු ලැේේ. තවෙ  රජාය විියන් ේස වා සපයන අවස්ථාවලී ෙ ඒකාධිපතිමකවයක් ක්රියාමකමක කරනු 

ලැේේ. ඇතැේ විේටක  වයවස්ථාව මගින් වුහනට ේබ ේහෝ බලපෑේ කය හැකි බලතල ලබා ේෙන අතර 

නිරන්තරේයන් වයාප්ත වන  අති සංීමර්ණ නිලබලවාී  සංවිධාාන  ල ියදු කරනු ලබන පාලන කටයු  

සඳහා ප්රවීණයන් විපාල සං්යාවක් වුහන් ස ව ියටිති. ේකටිේයන් ෙක්වේත මක  සෑම සමාජායකම 

රජායයන් යනු ඉතා වැෙගමක බල උල්පමක ය. එේහමක ඇතැේ අෙයතන සමාජායන්ි  එවැනි බලවමක 

රජායයන්ේගන් ේත රව කටයු  කය ේන හැකිය. 

 

යටමක වැියයාේේ භූමිකාව  ල  පුශගලයා රාජාය ප්රතිපමකති ක්රියාමකමක කිරීම හා ගැේටයි. වු   

බලපෑේ කය හැකි පක්තිමමක ඒකාධිකාරි රජාේේ අතවැියයකු බවට පමක ේවයි. ේමි  ප්රතිලලයක් වපේයන්  

රජාේේ කටයු  හමුේේ තමා බල රි ත බවක් පුශගලයාට නිරන්තරේයන් හැඟී යයි. රජාය තම බල 

ඒකාධිපතිමකවය  ලින් තමාට එේරි ව වැරි  සහගත ේලස ක්රියා කර ඇති බව අේයකුට හැඟන විට  ඊට 

එේරි ව පියවර ගත හැකි ්රේමෝපායයන්ට ප්රේේප මාධායයක් තිීමම ඉතා වැෙගමක ය. රජාය හා රාජාය 
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නිලධාාරි පාර්පවේේ අනිිය හැියරීමට එේරි ව තමාට රැකවරණය ලබා ි ය හැකි තයතනයක් ේකේරි  

විප්වාසය තැීමමට වු ට හැකියාව තිියය යු  ය. 

 

පුශගලයාට රැකවරණය ේෙමින් රජාය ේමේහයවීේේ වගීමම ෙරන අධිකාරියක් වන පාර්ලිේේන්  

ේක මසාරිස්වරයාට ප්රජාාතන්්රවාෙය  ල වැෙගමක භූමිකාවක් පැවරී තිේේ. 

 

එේස ම අේනකුමක නිේයෝජිතායතනෙ එකම ඉලක්ක හඹායන බව සහ සාර්ථක රජායක් තම 

සංවිධාානේේ පැවැමකම සහ කාර්යයන්ට වඩා වැඩි යමක් මත යැේපන බව  පාර්ලිේේන්  

ේක මසාරිස්වරයා ෙැනුවමකව ියටිය යු ය. සාධාාරණ සමාජා ්රමයක් උේෙසා පාර්ලිේේන්  

ේක මසාරිස්වරයාේේ ොයකමකවය ේබේහවින් ම වැෙගමක ය. ේකතරේ වැෙගමකෙ යමක  වර්තමානේේ  

පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස්වරයකු ේන මැති සාධාාරණ සමාජා ්රමයක් ු ේෙක් පරිකල්පනයක් පමණක් ම  

වනු ඇත. 

 

පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මකොමසාරිස් කාර්යාලය පිහිටුවීම. 

ශ්රී ලංකාේේ වේඩ්ස්ස්මන් කාර්යාලයක අවපයතාව පිළිබඳව ප්රථම වරට සාක්ඡාාවට ාාජානය 

වූේේ 1966 ජානවාරි මාසේේ පැවති අේනිි ග තියයානු විනිසුරුවන්ේේ සේේේලනේේී  ය. 

 

පරිපාලන කටයු  පිළිබඳ පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් ධූරය (වේඩ්ස්ස්මන්) සථ්ාපනය කිරීම සෙහා 

1978 ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාී  ජානරජාේේ ත්ඩක්්රම වයවස්ථාේේ 166 වන වගන්තිේයන් 

පාර්ලිේේන් වට බලය පවරා ේෙනු ලැීමය. එම ධූරය ස්ථාපනය කරමින් එම ධූරේේ බලතල  වගීමේ හා 

කාර්යයන් අර්ථ නිරූපනය කය 1981 අංක 17 ෙරන පරිපාලන කටයු  පිළිබඳ පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස ්

පනත පාර්ලිේේන් ව විියන් සේමත කරනු ලැීමය. මූලික අයිතිවාියකේ උල්ලංඝනය කිරීේ පිළිබඳව ේහෝ 

ේවනමක අසාධාාරණ සේබන්ධාේයන් ේහෝ මහජානතාව ේවතින් වේඩ්ස්සම්න්වරයාට සෘජුව ලැේබන 

ේචෝෙනා ේහෝ පැමිණිලි  මහජාන ේපමකසේ පිළිබඳ කාරක සාාවට ෙැනුේ ී මට යටමකව සලකා බැීමමට 

වේඩ්ස්සම්න්වරයාට 1994 අංක 26 ෙරන පරිපාලන කටයු  පිළිබඳ පාර්ලිේේන්  ේක මාසාරිස ්

(සංේපෝධාන) පනතින් අොල මුල් පනේමක 10 වන වගන්තිය සංේපෝධානය කරමින් බලය පවරා තිේේ. 

 

පරීක්යණය අවසානේේි  අොල ේචෝෙනාවට ලක් ුහ රජාේේ නිලධාාරියා විියන් ේගන ඇති තීරණය  

නිර්ේශපය  ක්රියාව ේහෝ ේන කර හැරීම නීතියට පටහැනි වන්ේන් ෙ  අසාධාාරණ ෙ  පීඩාකාරී ෙ  ේන මනා 

ේවනස්කේ ෙක්වන්ේන් ෙ නැතේහ මක වු ේේ අභිමතය අයථා ේලස ාාවිත කිරීමක් ෙ යන්න 

වේඩ්ස්සම්න්වරයා විියන් නිර්ණය කිරීම අවපය ේේ. 
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රජාේේ නිලධාාරියකු විියන් පුශගලයකුේේ මුලික අයිතිවාියකේ කඩකර ඇති බව ේහෝ එවැනි 

නිලධාාරියකුේගන් අසාධාාරණයක් ියදු වී ඇති බව නිිය විමර්පනයකින් පසුව වේඩ්ස්ස්මන්වරයා සෑහීමකට 

පමකවන අවස්ථාවක ඒ සේබන්ධාේයන් වු  විියන් තීරණයක් ගනු ලබයි. 

 

බලපෑමට ලක් වූ පුශගලයාට සහනයක් වපේයන් අොල රාජාය නිලධාාරියාේේ ක්රියාව නැවත 

සලකා බැීමම  නිවැරි  කිරීම  අවලංගු කිරීම ේහෝ ේවනස් කිරිම නිර්ේශප කිරීමට වේඩ්ස්ස්මන්වරයාට 

හැකි අතර  අොල රාජාය නිලධාාරියා අයමකවන තයතනේේ ප්රධාානියා විියන් වේඩ්ස්ස්මන්වරයාේේ නිර්ේශප 

ක්රියාමකමක කිරීම සෙහා වු  ේහෝජානා කරන්නා ුහ පියවර යේ නිප්ිතත කාලයක්  ය වේඩ්ස්සම්න්වරයාට 

ෙැනුේී ම කයයු  ය. 

 

කාීමන  ගුණාමකමක  ේස වාවක් මහජානයාට ලබාී මට රජායට සහ ේවනමක තයතන  

වේඩ්ස්සම්න්වරයා විියන් උනන්දු කරවනු ලබයි. ේමම තයතනේේ එක් වැෙගමකම පක්තියක් වන්ේන් 

යුක්තිය ඉටුකර ගැනීේේ මාර්ගය කරා සාේප්ක්යව වඩාමක ලාාොයි හා ේේගවමක පිරිවැයකින් ේත ර 

ක්රියාවලියක් කරා පැමිණිලිකරුවකුට ේය මු විේේ ඇති හැකියාවයි. ේමි  වටිනාකම වඩාමක වැඩිවන්ේන් 

ේමවන් පැමිණිලිකරුවන් බු තරයක් සමාජාේේ වරප්රසාෙ අක් පන්තියට අයමක වන්නන් ේහයිනි. 

 

පුරවැියයන්ේේ දුක්ගැනවිලි වලට සහනයක් ලබා ේෙන්නාවූමක  වුහන්ේේ මූලික අයිතිවාියකේ 

තරක්යා කරන්නාවූමක  ගරුමකවය නැවත ලබා ේෙන්නාවූමක  එේමන්ම ප්රජාාතාන්්රික ක්රියාවලිය  ය 

විප්වාසය තහුහරු කරන්නාවූමක  ස්වාධීන  අපක්යපාතී  ලාාොයි තරාුහල් විසී ේේ යාන්්රණයකට ප්රේේප 

වීමට පුරවැියයන්ට හැකියාව ලබා ේෙන්නා වූ ේේි කාවක් වේඩ්ස්සම්න් ්රමය මගින් සපයනු ලැේේ. 

 

යහපාලනය නූතන සමාජාේේ මූලික අවපයතාවකි. සමසත්යක් වපේයන් ජානතාවේේ පරම 

යහපත උේෙසා පරිපාලන කටයු  දුය්කරතාවකින් ේත රව ියදුකර ේගන යාේේ වගීමම පැවරී ඇති රජාේේ 

යාන්්රණවලට එි ේනො පරිපාලන කටයු  පවමකවා ේගන යාම සෙහා පුු ල් බලතල පැවරී ඇත. නීති  

ේරගුලාිය  ස්වාාාවික යුක්තිය හා සාධාාරණමකවය උල්ලංඝනය කිරීම සෙහා එම බලතල ාාවිත කය හැකි 

බවක් මින් අෙහස් ේන ේේ. එි ේනො පරිපාලන ක්රියාවලිය ියදුවීේේී  අයථා පරිපාලනය  ළින් 

පුශගලයකුට යේ අයුක්තියක් ියදු වී තිේේනේ එීම අයුක්තියට ේහ   ේසවීම  විමර්පනය කිරීම  සහනයක් 

ලබා ී ම හා එය නිවැරි  කිරීම සෙහා වේඩ්ස්සම්න් කාර්යාලය පිි ටුවා ඇත. වේඩ්ස්සම්න් තයතනය 

විියන් සලකා බැලිය යු  ේහෝ නිවැරි  කයයු  ප්රධාාන කරුණ වන්ේන් බලතල අමකතේනෝමතික ේලස 

ක්රියාේේ ේයෙවීම ේහෝ අවපය පරිි  ක්රියාේේ ේයෙවීම ප්රතික්ේය ප කිරීම සහ දූයණ ේහෝ අගතිගාමී අභිප්රායන් 

මත පිි ටා නිල බැී ේ ඉටුකිරීම ප්රමාෙ කිරීේේ උපාය මාර්ගයන් ේය ොගැනීම යනාි ය ය. 
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නිරීක්ෂණ සහ අදහස ්

අප ේවත ලැඩ්ණු පැමිණිලිවලින් වැඩි ප්රමාණයක් ේෙපාර්තේේන් වකට ේහෝ රජායට ේහෝ සංස්ථා  

ම්ඩඩල වැනි පාර්ලිේේන් ේවන් පනවනු ලැබූ නීතිවලට අනුකූලව කටයු  කය යු   වයවස්ථාපිත 

අධිකාරියකට එේරි ව ේහෝ  ඉතා වැෙගමක වූ කරුණු සේබන්ධාේයන් ඉි රිපමක වූ ඒවා බව තහුහරු විය. 

එේමන්ම තයතන සංග්රහේේ ඇ ලමක උපකාරක නීති හා ේරගුලාිය අනුව කටයු  කිරීමට අේප ේහ සමක 

වීම හා සේබන්ධා ඒවා ය. ඇතැේ රාජාය අංපේේ වයස්ථාපිත තයතන විියන් පිළිේයල කරගමක  මනාව 

සැලසුේ ේන කය කාර්ය ම්ඩඩල බඳවා ගැනීේ ේහෝ උසස් කිරීේ පටිපාටි සේබන්ධා පැමිණිලි මා ේවත 

ලැීම ඇත. සේපූර්ණේයන් අසමාන වූ පටිපාටි ේෙකක් ාාවිත කරමින්  එක් ේර ණියක ියට ඉහල ේර ණියට 

උසස් වීමට අයදුේකරුවන් ස  හැකියාව හා ප්රවීණතාව පරික්යා කිරීම මගින් ප්රේකෝපිත දුක්ගැනවිලි 

විසඳීම මා හට සැලකිය යු  අභිේයෝගයක් විය. 

 

රාජාය ප්රතිපමකති හා ක්රියා පටිපාටි සාධාාරණ ේලස හා සමානාමකමතාවේයන් යුක්තව ක්රියාවට 

නැංවීමට බැඳී ියටින පරිපාලකයන්ේේ සහ බලධාාරින්ේේ ේන සැලකිලිමමකාාවය ේහ  ේවන් 

පැමිණිලිකරුට මුු ණ ී මට ියදු වූ ගැහැට පිළිබඳ දුක්ගැනවිලි ෙ ඇතැේ පැමිණිලිවල ඇ ලමක ය. තවෙ  

ප්රතිපමකති ේහෝ ක්රියාපටිපාටි අනුගමනය කරන අවස්ථාවලී  ෙ  අනවේබෝධාය හා අනමයශීලලිාාවයෙ පැවති 

බව නිරීක්යණය විය. නිරන්තරේයන් පැමිණිලි ඉි රිපමක කිරීමට බලපාන්නා වූෙ  ඉතා පහසුේවන් ඉවමක 

කය හැකි වූෙ එක් ේහ  වක් වන නිලධාාරිවාෙය පිළිබඳ අසංේේී තාව රජාේේ ේෙපාර්තේේන්  ේහෝ 

වයවස්ථාපිත තයතනවල පවතී. 

 

තරුහල් විසඳීමට ේහෝ දුක්ගැනවිලිවලට සහනයක් ලබා ී මට ගමක උමකසාහය මත ලබා ගමක 

සාර්ථකමකවය මගින් පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් කාර්යාලේේ කටයු  සේබන්ධාේයන් වන රහසයාාවය 

තරක්යා කිරීම සඳහා වූ ේක න්ේශියය නිේප ධානය වී ඇත. ගැටු වක් සාර්ථකව විසඳු අවස්ථාවලී  

ේමන්ම ු ේෙක් ගැටු ව විසඳීමට සලකා බැීමම මත එය සමථයට පමක වූ ඇතැේ අවස්ථාවලී  ෙ 

කෘතයතාව පල කරමින් කාර්යාලය ේවත ලිපි ලැේබයි. 

 

යහ පාලනේේ සංවර්ධානය ්රමිකව වැඩිි යුණු කරන වඩා යහපමක  සාධාාරණ පරිපාලනයක 

වෘශධිය තහුහරු කිරීමට පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් මේහෝපකාරි වන බව පිළිගැනීමට ඇතැේ අමාතයාංප 

ේල්කේවරු සහ උසස් ප්රධාානින් අකමැමකතක් ෙක්වන බව සඳහන් කිරීමට ියදුවීම කණගාටුොයක ය. 

අවාසනාවකට ේමන් ේමම ේජායය්ට පරිපාලකයන් කිි ප ේෙනා තමන් පමණක් කරුණු ෙන්නා බව හා 

වැරි  ේන කරන බව අනුමාන කරමින් රැවටීමට ලක්ව ියටින බව පැහැි ලි ය. 
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රජාේේ නිලධාාරින් අතර  පරිපාලනය සේබන්ධාේයන් පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් ේේ භූමිකාව 

පිළිබඳ ේයෝගය  විධිමමක අගය කිරීමක් ේමේතක් ියදුව ේන මැත. පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් කාර්යාලය 

වඩා ලලොයි ේලස ක්රියාමකමක කරවීමටමක  එමගින් මහජානතාවට මහමක ලල ලබා ී මටමක එය අතයාවපය 

ේේ. 

 

පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් කාර්යාලයට ලැේබන පැමිණිලි වර්ග විවිධා ප්රේදෙ ගණනාවක් යටතට 

ගැේන්. උසස්වීේ  ඉඩේ ි මිකේ  අසාධාාරණ ේලස ේස වේයන් ඉවමක කිරීේ  අසාධාාරණ ස්ථාන මාරු කිරීේ 

සේබන්ධා ේපමකසේ බු ලව ලැීම ඇත. තවෙ  පාසල් සහ විප්වවිෙයාලවලට ඇ ලමක කර ේන ගැනීම 

පිළිබඳව ෙ ේපමකසේ ලැීම ඇත. බැංකු ණය තපසු ේගවීම පැහැර හැරීම  විේප ය පුු ණුව සඳහා ේහෝ රැකියා 

සඳහා උපාධිධාාරින්  බඳවා ගැනීම සහ පරිසර දූයණය සේබන්ධාේයන් ෙ අප ේවත පැමිණිලි ලැේබයි. 

ේබ ේහෝ පැමිණිලිවල පැහැි ලිව සඳහන් ේන කයමක  දුක් ගැනවිල්ලට ේහ   වූ අධිකාරිය  මානව ි මිකේ 

හා මූලික අයිතිවාියකේ කඩකිරීේේ ක්රියාවලියට සේබන්ධා බව ේපනී ේග ස ්ඇත. ඉඩේ තරුහල් සේබන්ධා 

පැමිණිලි පිළිබඳ සලකා බැීමේේී   ඉඩේ සංවර්ධාන අයා පනේමක 3 වන උපේල්්නය තවමමක පිළිපි මින් 

තිේබන බව අනාවරණය විය. ේමය කාේලෝිතත ේන ේේ. එම නීතිය කුු ඳුල් ෙරුවාේේ අයිතිවාියකමට සහ 

පුරුයාාවයට පක්යව කටයු  කරන්නක් වන අතර සංේපෝධානය විය යු  නීතියකි.   

 

ඇතැේ රාජාය නිලධාාරින් නීති රීති හා ේරගුලාිය ේන සලකා හැරීම ේහෝ තම රුිතකමකවය අනුව 

ඒවාට අර්ථකතනයන් ලබා ී මෙ ියදු කය අවස්ථා ෙ විය. ඇතැේ විට නිලධාරයන් විියන් ියය රාජාකාරි 

ඉටුකිරීේේී  වැරි  ක්රියාමාර්ග ගැනීම  ල පුශගලයන් ේවත යුක්තිය ඉටු ේන කරමින් සහ වුහන් ියමක 

ේේෙනාවට පමක කරමින් ස්වාාවික අයිතිවාියකේ  මූලික අයිතිවාියකේ සහ මානව අයිතිවාියකේ 

උල්ලංඝනය කර තිඩ්ණි. ේස වය හැරයාමක් සේබන්ධාේයන් කටයු  කිරීේේී  ස්වාාවික යුක්තිය 

ේන සලකා හැර ඇති අතර විරාම පාරිේතෝක ක ේගවීේේී  පිළිගත ේන හැකි තකාරේේ ප්රමාෙයන් ියදු කර 

ඇත. ේමවැනි අවස්ථාවල ප්රමාෙයන් ියදුවන්ේන් ේන වැෙගමක කරුණු පෙනේ කරේගන ය. ප්රමාෙ වීේේී  

මුෙේල් අගය අක්වීම  මුලය පාක් ියදුවීමට  ක් ේෙයි. තවෙ  තමන්ට ි මි මුෙල් ලැේබන  රු බලා ියටීේේී   

ප්රමාෙ වන කාලය  ල තම දුය්කරතා මගහරවා ගැනීමට ගන්නා උමකසාහේේී  ණයගැතිාාවයට ෙ පමක 

වීමට ෙ වුහනට ියදුේේ. 

 

පරීක්යණයක ේහෝ විමර්යණය කිරීමක නිරතව ියටින ඕනෑම විටක තරුහලට සේබන්ධා 

ගැටු ේවි  යුක්තියුක්තාාවය ේහෝ  සාධාාරණමකවය පිළිබඳ අවේබෝධා කර ගැනීමට නිිය සැලකිල්ල ේය මු 

ේන කර  නිලධාාරියා තම තීරණය ේහෝ ක්රියාමාර්ගය සාධාාරකරකරණය කිරීම සඳහා කාලයමක  රමයමක 

වැය කරයි. ියදු කය වරේශ බරපතලකම සහ එි  හානිකර බලපෑමමක  තමන්ට එේරි ව එල්ල වන 

පැමිණිලිමක ේන සලකමින් නිලධාාරින් ි ගින් ි ගටම එවැනිම වැරි  ක්රියාමාර්ග හා සාවෙය තීරණ ගැනීේමි  

නිරත ව ියටින බව ේපේන්. 
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ඉහත සඳහන් ියයලු දුය්කරතා මධායේේ  ලැේබන පැමිණිලිවලින් සැලකිය යු  ප්රමාණයක කටයු  

අවසන් කිරීමට අප කාර්යාලය සමමක විය. කාර්යාලේේ අනුමත කාර්ය ම්ඩඩලය සේපූර්ණව ේන මැති 

අතර ගණකාධිකාරිවරේයකු ේහෝ ේප මක තබන්ේනකු ේහෝ ේමම කාර්යාලයට පමක කර ේන මැත. 

නිලධාාරින් ේමම කාර්යාලේේ ේස වය කිරීමට අකමැමකතක් ෙක්වන බවෙ සැලකිල්ලට ගත යු ය. 

ප්රමාණවමක ේලස අතිකාල ේස වේේ ේයී මට ේහෝ කාර්යාලවලට අොලව ේගවනු ලබන අමතර ී මනා 

ලැීමමට අවස්ථාවක් ේන ලැීමම වැනි කරුණු මීට බලපා ඇත. 

 

ගැටු  සහ අසීරුතා ඉසම්  වී තිඩ්ණෙ නිලධාාරින්ේගන්  ේෙපාර්තේේන් වලින් සහ තයතනවලින් 

සැලකිය යු  මට්ටමක සහේයෝගයක් ලැඩ්ණු අතර එමගින් මාේේ රාජාකාරි කටයු  පහසුේවන් ඉටු 

කිරීමට පක්තිය ලැඩ්ණු බව සඳහන් කය යු ය. 

 

අප අේප්ක්යා කය ඉලක්ක යඟා කර ගනු පිණිස ියයලු දුය්කරතා මැඩේගන කටයු  කිරීම 

ේවනුේවන් මාේේ කාර්ය ම්ඩඩලයට ෙ හෘෙයාංගමව කෘතය ේවමි. 

 

සංඛ්යාමනඛ්නාේමක ශ්ල්මනෂණය 

2013 වසර  ලී  පැමිණිලි 1186ක් ලැඩ්ණු අතර ඊට  විමර්යණය කර වාර්තා කිරීම සඳහා 

පාර්ලිේේන්  ේපමකසේ කාරක සාාව මගින් ේය මු කරන ලෙ පැමිණිලි 86ට අමතරව මහජානතාවේගන් 

ලෙ සෘජු පැමිණිලි 1099 ක් ඇ ලමක විය. ඊට අමතරව  2012 වර්යය අවසානේේී  කටයු  කිරීම සඳහා 

පැමිණිලි 682ක් ඉතිරිව තිඩ්ණි. ඒ අනුව සමාේලෝිතත වර්යය  ල පැමිණිලි 1867ක් සේබන්ධාව කටයු  

කිරීමට නියමිතව තිඩ්ණි. 

 

පැමිණිලිවලින් බු තරයක් හැකිතරේ කඩිනමින් පරික්යණ පවමකවා විසඳුේ ලබා ී මටමක  අොල 

නිර්ේශප පාර්ලිේේන්  ේපමකසේ කාරක සාාව  සහ අොල තයතන ප්රධාානින් ේවත යැවීමටමක අප 

කාර්යාලය කටයු  කේය  ය. ේමම කාර්යාලය විියන් ඉි රිපමක කරන ලෙ ියයලුම නිර්ේශප කාරක සාාව 

මගින් පිළිේගන ඒ අනුව කටයු  කය බව සඳහන් කය යු ය. 

ලඝු වපේයන් පැමිණිලි 1309ක් ෙ  අන්තර්පාර්පව ේලස පැමිණිලි 31ක් ෙ විමර්යණය කර  වර්යය 

 ල පැමිණිලි 1340ක් සේපූර්ණේයන් ම අවසන් කරන ලී . විසඳා අවසන් ේන වූ පැමිණිලි 627ක් 2014 

වර්යේේ කටයු  කිරීම පිණිස ේය මු කරන ලී . 

 

වැඩි දුර විාාග කිරීමට ප්රමාණවමක ේහ  වක්  ේන මැති පැමිණිලි ගණනාවක් අප ේවත ලැීම තිඩ්ණු 

අතර සමහරක් පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස්වරයාට මැි හමක විය ේන හැකි පැමිණිලි විය. ඇතැේ පැමිණිලි 

සැලකිය යු  ප්රමාෙයන් සේබන්ධාේයන් වූ අතර පැමිණිලි කිි පයක් අොල තයතන විියන් එවන ලෙ වාර්තා 

සලකා බැීමේමන් අන රුව විමර්යණය ේන කර බැහැර කරන ලී . 
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පැමිණිලිවල සඳහන් කරුණු සේබන්ධාේයන් ක්රියා කිරීම අොල නිලධාාරින් විියන් අනවපය ේලස 

ප්රමාෙ කරන අවස්ථාවලී , අොල රාජාය නිලධාාරින් දුරකථන මාර්ගේයන් ේහෝ ලිපි මගින් සේබන්ධා 

කරගනිමින් ඒවා හැකි ඉක්මනින් නිරාකරණය කිරීමට ේමම කාර්යාලය කැප වී කටයු  කර ඇත. 

සංඛ්යානමය ශ්ල්මනෂණ 

 

2012 වර්යේේ ඉි රියට ේගේනන ලෙ පරීක්යණ ියදුකිරීමට නියමිත 
ඉතිරි පැමිණිලි සං්යාව 
 
2013.01.01 ි න ියට 2013.12.31 ි න ෙක්වා ලැඩ්ණු මුු  පැමිණිලි 
සං්යාව 
     (අ)    සෘජුව ලැඩ්ණු පැමිණිලි 
     (ත)   විමර්පනය කර වාර්තා කිරීම සෙහා මහජාන ේපමකසේ 
              කාරක සාාව ේය මු කරන ලෙ පැමිණිලි 
 
2013 වර්යය  ය පරීක්යණ ියදු කිරීමට නියමිතව තිබූ මුු  පැමිණිලි 
සං්යාව 
 
2013 වර්යය  ය පරීක්යණ ියදු කරන ලෙ සමස්ථ පැමිණිලි සං්යාව 
    (අ)   ලඝු ේලස කටයු  අවසන් කරන ලෙ පැමිණිලි 
       (1)    පරීක්යණ ියදු කිරීේමන් ේත රව සමතයකට පමකකරන 
               ලෙ පැමිණිලි සං්යාව 
       (2)    එකම පැමිණිල්ල සමාන්තර අධිකරණයකට/ 
               තයතනයකට ේය මු කිරීම නිසා පරීක්යණ ියදුකිරීමකින් 
               ේත රව බැහැර කරන ලෙ පැමිණිලි සං්යාව  
       (3)    පරීක්යණ ියදුකිරීමට ප්රමාණවමක ේත ර රු ේන ලෙ 
               පැමිණිලි සං්යාව 
       (4)    සුදුසු ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීම පිණිස අොල තයතනය ේවත 
               ේය මු කරන ලෙ පැමිණිලි සං්යාව 
       (5)    සහනයක් සෙහා ේය මුකිරීමට ේහ   ේන තිඩ්ණ පැමිණිලි 
       (6)    වේඩ්ස්ස්මන්වරයාේේ බලතල වලින් පරිබාි ර පැමිණිලි 
       (7)    අධික ේලස ප්රමාෙවීම මත ඉි රිපමක වූ පැමිණිලි  
       (8)    අොල තයතන හා ේෙපාර්තේේන්  මගින් වාර්තා 
               කැෙවීේමන් පසු එය පැමිණිලිකරුට ෙැන්වීේමන් අන රුව 
               ඉි රි පියවර ගැනීම නවතාලු පැමිණිලි 

(9) සෘජුව ේවනමක තයතන ේවත ේය මු කය ලිපිවල          
පිටපමක ේලස කාර්යාලය ේවත ේය මු කරන ලෙ පැමිණිලි 

(10)    ේවනමක වේඩ්ස්ස්මන් තයතන ේවත ේය මු කරනු 
   ලැබූ පැමිණිලි 

පරීක්යණ ියදු කරන ලෙ සහ අන්තර් පාර්පව විමර්පන වලින් 
අන රුව වාර්තා කරන ලෙ පරීක්යණ සං්යාව 
 
2013.12.31 ි න වන විට පරීක්යණ පැවැමකවීමට සහ වාර්තා කිරීමට 
නියමිත ඉතිරි පරීක්යණ සං්යාව 
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86 
 
 
 
 
 
 
 

131 
 
 

101 
 

18 
 

127 
80 
67 
34 

 
 

464 
 

264 
 

43 

 
682 
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31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1867 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1340 
 
 

527 
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මාසික ශ්ල්මනෂණය 

2013 වර්යේේී  තයතනයට ඉි රිපමකව තිබූ සේපූර්ණ පැමිණිලි සං්යාව 2012 වර්යේේ ඉතිරියමක 

සමග 1867 විය. 2013 ජානවාරි මාසේේ ී  කාර්යාලයට අක්ම පැමිණිලි සං්යාව ලැඩ්ණු අතර  එය 

පැමිණිලි 70ක් විය. වැඩිම පැමිණිලි සං්යාවක් වන 141  වක්ේතෝබර් මස ී  ඉි රිපමක විය. විස්තර 2 වන 

වගුේේ පැහැි ලි කර ඇත. 

 

වගුව: 2 -  2013 වර්යේේී  එක් එක් මස  ය ලෙ පැමිණිලි සං්යාව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 මාසය පැමිණිලි  සං්යාව 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

ජානවාරි 

ේපබරවාරි 

මාර්  

අේප්ර ල් 

මැයි 

ජූනි 

ජූලි 

අේගෝස්  

සැප්තැේබර් 

වක්ේතෝබර් 

ේන වැේබර් 

ේෙසැේබර් 

  70 

102 

114 

  77 

  87 

116 

111 

  77 

  74 

141 

  83 

133 

 එක ව            1186 
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වර්යය  ය ී  ේග නු කරන ලෙ පැමිණිලි 794ක් පුරුය පාර්පවය විියන් ෙ 391ක් ස්ත්රී පාර්පවය 

විියන් ෙ ඉි රිපමක කර ඇත. 3 වන වගුේේ විස්තර කර ඇත. 

 

වගුව: 3 -  2013 වර්යේේ ී  ස්ත්රී පුරුය වපේයන් ලෙ මුු  පැමිණිලි සං්යාව.  

 

මාසය පුරුය ස්ත්රී එක ව 

01.   ජානවාරි 

02.   ේපබරවාරි 

03.   මාර්  

04.   අේප්ර ල් 

05.   මැයි 

06.   ජූනි 

07.   ජූලි 

08.   අේගෝස්  

09.   සැප්තැේබර් 

10.   වක්ේතෝබර් 

11.   ේන වැේබර් 

12.   ේෙසැේබර් 

46 

79 

78 

46 

68 

74 

76 

61 

43 

99 

68 

88 

24 

23 

36 

32 

29 

42 

36 

26 

31 

42 

26 

46 

  70 

102 

114 

  77 

  87 

116 

111 

  77 

  74 

141 

  83 

133 

      794      391     1186 

 

 

 

දිස්ත්රික්ක ශ්ල්මනෂණය 

2013 වර්යය  ය වැඩිම පැමිණිලි සං්යාවක් ලැීම ඇමකේමක ේක යඹ ි ස්්රික්කේයන් වන අතර  

එය 184කි. අන රුව වැඩිම පැමිණිලි සං්යාව ේලස රමකනපුර ි ස්්රික්කේයන් පැමිණිලි 113ක් ෙ  

කුරුණෑගල ි ස්්රික්කේයන් පැමිණිලි 106ක් ෙ ලැඩ්ණි. 
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වගුව: 4 

 

පැමිණිලිකරුවන්ේේ නිතය පි ංිත ි ස්්රික්කය අනුව කරන ලෙ වර්ගීකරණයට අනුව 2013 

වර්යේේී  ලෙ මුු  පැමිණිලි සං්යාව. 

 

ි ස්්රික්කය 2013 වර්යේේී  

ලෙ පැමිණිලි සං්යාව 

ේක යඹ 

ගේපහ 

කු තර 

මහනුවර 

මාතේල් 

නුවරඑළිය 

ගාල්ල 

මාතර 

හේබන්ේත ට 

යාපනය 

මන්නාරම 

වුහනියාව 

මුලතිේ 

කිලිේන ්ඡිත 

මඩකලපුව 

අේපාර 

්රිකුණාමලය 

කුරුණෑගල 

පුමකතලම 

අනුරාධාපුරය 

ේප ේය න්නරුව 

බදුල්ල 

ේම ණරාගල 

රමකනපුර 

කෑගල්ල 

 
විේශශීලය 

184 

  39 

 66 

 63 

 60 

 30 

98 

 91 

 22 

 06 

 01 

 04 

 - 

 08 

 13 

 23 

17 

           106 

16 

39 

81 

63 

36 

            133 

28 

 
 - 

එක ව           1186 

 

 

 



12 

 

 

   

 

 

වියය විප්ේල්යණය 
 

2013 වර්යය  ය ී  කාර්යාලවලට ේස වකයන් පමකකිරීම  ේස වය අවසන් කිරීම  උසස්වීේ  වැටුප් 

වියමතා  වැටුප් වර්ධාක  ි ඟ මුෙල්  රජාේේ ේස වකයන් ේමන්ම ේප ලිස් නිලධාාරීන් විියන් බලය අනිිය 

ේලස ේයෙවීම  විරාම වැටුප්  ේස වක අර්ථසාධාක අරමුෙල් ේගවීම  අනවසර ඉි කිරීේ සහ ි රිහැර යන 

කරුණු සේබන්ධාේයන් සැලකිය යු  පැමිණිලි ප්රමාණයක් ලැීම තිඩ්ණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 
6 වගුව 

 
 

2013 වර්යය  ය වියයාණුගතව මහජාන නිලධාාරීන්ට විරුශධාව ලැඩ් පැමිණිලි මුු  සං්යාව 

 
                   2013 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

පමකවීේ  ස්ථිර කිරීේ  ේපරොතේ කිරීේ 

ේස වය අවසන් කිරීේ  නැවත ේස වේේ පිි ටුවීේ  ී ර්ඝ කිරීේ  

උසස්වීේ  ේජායය්්මකවය 

ඉඩේ බලප්ර  රජාේේ ඉඩේ ප්රොනය 

ප්රමාෙය  ේන හැකියාව  ේන සලකා හැරීම  බලය අනිිය ේලස ාාවිත කිරීම 

 වැටුප් වියමතා  වැටුප් වර්ධාක  ි ඟ මුෙල්  ී මනා 

විරාම වැටුප්  වැන්ෙ ස සහ අනමකෙරු විරාම වැටුප 

වන්ි  ේගවීම  දුප්ප න්ට සහනාධාාර  සමෘශධි 

ේස වා ස්ථානේයන් මාරු කිරීම 

සුනාමි සහනාධාාර 

විප්ව විෙයාල/පාසැල් වලට ඇ ලමක වීම  විාාග ප්රතිලල 

ේස වක අර්ථසාධාක අරමුෙල  ේස වක ාාරකාර අරමුෙල  පාරිේතෝක ක ී මනා 

ේප ලිියය බලය  අනිිය ේලස ාාවිත කිරීම/අක්රීය වීම 

අනවසර ඉි කිරීේ/පීඩාවන් 

ණය  අයකිරීේ  නැවත උපේල්්නගත කිරීම 

බලප්ර  ේග ඩනැගිලි අවසර ප්ර 

විදුලිය  ජාලය  දුරකතන සේබන්ධා කිරීේ හා විසංධි කිරීේ 

ේස වා ස්ථානේේ ී  වන ි රිහැර 

මාර්ග පශධාති 

විවිධා 

මුු  ගණන 

81 

118 

69 

207 

  69 

  69 

72 

  36 

  66 

  01 

  66 

  29 

  24 

  39 

  26 

  18 

  19 

  17 

  16 

146 

1186 

 

 

අමාතයාංප/ මහජාන තයතන විප්ේල්යණය 

 
රාජාය පරිපාලන අමාතයාංපය (186) අධායාපන හා උසස් අධායාපන අමාතයාංපය (172) යන 

අමාතයාංපවල නිලධාාරීන්ට එේරි ව පැමිණිලි විපාල සං්යාවක් ලැීම ඇත. 
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වගුව 6 

 

අමාතයාංප  ේෙපාර්තේේන්   අධිකාරි සහ රජාේේ තයතන වල නිලධාාරීන්ට විරුශධාව ලැබූ 

පැමිණිලි සං්යාව - 2013 

 

 

අමාතයාංප  ේෙපාර්තේේන්   අධිකාරී තී  ... 

සං්යාව 

2013 

රාජාය පරිපාලන 

අධායාපන හා උසස් අධායාපන 

සංස්ථා  අධිකාරී (CPC, CEB, SLAA, RDA) 

රාජාය ේස වා ේක මිසම (මධායම සහ පයාමක) 

තරක්යක සහ අායන්තර තරක්යක 

පයාමක සාා හා පයාමක පාලන තයතන 

ගමනාගමන (SLCTB, CGR, CMV) 

ේසෞ්ය සහ ේශශීලය ධවෙය 

කේකරු 

මුෙල් 

කෘක කර්ම 

රජාේේ බැංකු 

විරාම වැටුප්  

අධිකරණ 

වාරිමාර්ග සහ මහවැලි අධිකාරිය 

තැපැල් සහ විදුලි සංේශප 

සමාජා ේස වා/ සමෘශධි/ තැනැමකතන්  ේශපල හා කර්මාන්ත පුනරුමකථාපන අධිකාරිය 

ඉඩේ සහ ඉඩේ ප්රතිසංස්කරණ ේක මිසම 

සමුපකාර සංවර්ධානය 

ජාාතික ජාල සේපාෙන හා ජාලාපවහන ම්ඩඩලය 

ේරජිස්ට්රාර් ජානරාල් 

වන සංරක්යණ 

වැවිලි 

ේවනමක 

    186 

    172 

42 

22 

    97 

    118 

46 

68 

20 

14 

32 

19 

46 

23 

28 

22 

21 

89 

16 

09 

01 

02 

03 

90 

මුු    1186 
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කාර්ය මණ්ඩලය 

 
ේමම කාර්යාලයට අනුමත ේස වක සං්යාව තිහකි. පහත ෙක්වා ඇති සංවිධාාන ධූරාවලිේේ 

ේපන්වා ඇති පරිි  2013 වසේර් අවසානය වන විට ේමම කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර තිඩ්ේ්ඩ නිලධාාරීන් 

14 ේෙේනකු පමණි. 

 

සංශ්ධාන ධූරාවලිය 

 

වේඩ්ස්සම්න් 

 

 

                                             පරිපාලන නිලධාාරි -01        පරිපාලන නිලධාාරි -01 

             තයතන                         පැමිණිලි (පුරප්පාඩු) 
 ාායා පරිවර්තක (ේෙමය/ඉංග්රිිය) -01      
       (I පංතිය)                  
ාායා පරිවර්තක (ියංහල/ඉංග්රිිය) -01 (රා.ක.ස.ේස .I ේර ණිය)      - 01     (රා.ක.ස.ේස .I ේර ණිය)     - 01 
      (I පංතිය)     (රා.ක.ස.ේස .III ේර ණිය)   - 02     (රා.ක.ස.ේස .II ේර ණිය)   - 01 
            (රා.ක.ස.ේස .) (පුරප්පාක් )  - 04     (රා.ක.ස.ේස .III ේර ණිය)  - 03 
                         (රා.ක.ස.ේස .) (පුරප්පාක් ) - 04  
 

   රියදුරු (පුරප්පාක්)     -  02 

    කා.ේස .ේස .II (පුරප්පාක්)  -  04 

   කා.ේස .ේස .III       -  02 
   සනී/කේකරු (ේක න්්රාමක පෙනම)  -  01 
 

 

වාර්ෂික අයවැය 

 

පුනරාවර්තන වියෙේ වපේයන් රු:7980000.00ක මුෙලක් ෙ  ප්රාේධාන වියෙේ වපේයන් 

රු:230000.00ක මුෙලක් ෙ වපේයන් රු:8210000.00ක මුු  මුෙලක් 2013 වර්යය සෙහා ේවන් කරන ලෙ 

අතර  අතිේර්ක ප්රතිපාෙන ේලස රු:1246116.00ක ප්රතිපාෙන සපයාේගන ඇත. ේමම වසර සෙහා තතය 

වියෙම රු:9411410.00ක් වූ අතර  ඉතිරි වූ මුෙල රු:44706.00කි. 
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ශීලර්ය 22 -  පරිපාලන කටයු  පිළිබෙ පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් කාර්යාලය 

01 -  ේමේහයුේ ක්රියාකාරකේ 

01 -  සාමානය පරිපාලනය හා තයතනික ේස වා 

            රු:000 

වියය  විස්තරය     2013   2013 

        ශුශධා ප්රතිපාෙන   තතය වියෙේ 

 

  පුනරාවර්තන ශ්යදේ             8655           8610 

  පුද්ගලික පඩිනඩි    5003   4995 

1001  වැටුප් හා ේේතන    3438   3436 

1002  අතිකාල හා නිවාක් ී මනා       60       60 

1003  ේවනමක ී මනා     1606   1600 

  ගමන් ශ්යදේ      680    674 

1101  ේශශීලය          16         9 

1102  විේශප        666        666 

  සැපයීේ      400     398 

1201  ලිපිද්රවය හා කාර්යාීමය අවපයතා    160     168 

1202  ඉන්ධාන        240     240 

  නඩේතු ශ්යදේ     468    458 

1301  වාහන        388       379 

1302  යන්්ර සහ යන්ේ්රෝපකරණ       80         79 

1303  ේග ඩනැගිලි හා ඉි කිරීේ       -       - 

  ගිශ්සුේගත මසේවා             1789            1772 

1401  ප්රවාහන          11       11 

1402  තැපැල් හා සන්නිේේෙන      280     278 

1403  විදුලිය හා ජාලය       260     246 

1404  කුීම හා ේශි ය බදු    1226   1226 

1405  ේවනමක          12         12 

  මාරු කිරීේ      315      313 

1505  සේමාෙේ හා ොයක මුෙල්     316     313 

  ප්රාේධන ශ්යදේ     801    801 

  ප්රාේධන වේකේ අේකර ගැමම   743    743 

2102  ගෘහ ාා්ඩඩ හා කාර්යාල උපකරණ    743       743 

  හැකියා වර්ධනය       58         58 

2401  පුු ණු හා හැකියා වර්ධානය       68         68 

  මුළු ශ්යදම              9456            9411 

  මුළු මූලයකරණය             9456            9411 

  මූලය 

  ේශශීලය       9466   9411 
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මහජන ප්රතිමප ෂණය 

  පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් කාර්යාලය ේකේරි  ජානතා විප්වාසය  වුහන් විියන් කාර්යාලය ේවත 

ේය මු කර ඇති පැමිණිලි සං්යාේවන් තහුහරු ේේ. මන්ෙ  රාජාය අංපය විියන් ියදු කරනු ලබන 

අකාර්යක්යම පරිපාලන ක්රියාවන්ට එේරි ව කඩිනමින් හා අවම පිරිවැයකින් සහනය සයසා ේෙන බැවිනි. 

අසාධාාරණයක් ියදුව තිේේෙ යන්න තහුහරු කර ඊට පිළියේ ේයී ම පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් විියන් 

පවමකවන විමර්යණයන්ේේ නිසැක අරමුණ යි. අයුක්තිය ියදුවූ බව තහුහරු කර පිළියේ ේන ේය ො ියටීම 

ේන වටී. 

 

අවසාන වපේයන්  රජාය සහ පාලිතයන් අතර යුක්තිය හා සාධාාරණය පවතින බවට රේට් 

ජානතාවට බලාේප ේර මක ේේ තේලෝකයක් ලබා ී මට පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් තයතනය සමමක ේේෙ  

එේස  ේන මැතිව ඒ ේවනුේවන් යමකන ෙරා අසාර්ථකව යටපමක ේේෙ යන්න පිළි රු ේසවිය යු  පැනයකි.   

 

 

                  (එල්.ඒ.තිස්ස ඒකනායක) 

       පරිපාලන කටයු  පිළිබඳ පාර්ලිේේන්  ේක මසාරිස් 

           (වේඩ්ස්ස්මන්) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsupd; 
nray;epiwNtw;W mwpf;if -2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 
mwpKfk; 
 
 
ePz;l fhykhf jhgpf;fg;gl;bUf;Fk; FbauR ehLfspy; murpay;thjpfs; kPJ gpuirfs; 
nfhz;Ls;s ek;gpf;ifapd;ikAk; Vkhw;wKk; cyfk; G+uhfTk; gue;Js;s mjpra 
rk;gtkhf cs;sJ. kf;fspd; tho;f;ifia ghjpf;Fk; jPu;khdq;fis vLg;gjw;F 
Kd;du; nghJkf;fs; jq;fSila eyd;fis mtu;fs; fUj;jpy; nfhs;tjpy;iy vdTk; 
Kf;fpakhd gpur;ridfs; njhlu;gpy; mit MNyhrpf;fg;gLtjpy;iy vdTk; 
nghJkf;fs; njspthf $Wfpwhu;fs;. cyfj;jpy; Vida ,lq;fspy; cs;s kf;fs; 
Fbaurpd; rhjdq;fis miltjw;F rz;ilapl;L capiu gzak; itf;fj; jahuhf 
,Uf;Fk; NghJ ,tu;fs; Fbaurpd; rhjdq;fis ,opj;J tpku;rpf;fpwhu;fs;. vkJ 
FbauR epWtdq;fshdJ ghJfhfg;gl Ntz;ba nghf;fp\;khfTs;sd. vdNt 
Msg;gLk; kf;fs; jq;fSf;fhd ,k;KiwikNa jq;fSf;F rhjfkhf ,aq;Fk; 
vd;Dk; ek;gpf;if kPsg;ngWjy; kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. 
 
 
kf;fspd; ,zf;fk; Kf;fpakhdJ. vy;yh MSk; nraw;ghLfspy; ghuhSkd;w 
xk;Gl;];kd; jdpj;jd;ik tha;e;j ek;gpf;iff;Fupa gjtpnahd;wpid tfpf;fpwhu;. 
murhq;fj;jpw;Fk; kf;fSf;Fk; ,ilNa Vw;gLk; Kuz;ghLfSf;F rhjfkhd jPu;Tfis 
ehLk;NghJk; jpwikahf nraw;gLjy; Ntz;Lk;. ,U gFjpapdUf;Fk; Neu;ikAs;s 
jufnuhUtuhf ek;gpf;if nghWg;Gk; ed;kjpg;GKs;s Xu; epiyapypUe;J gpur;ridfis 
mZff;$batuhfTk; ,Ug;gjhy; mtw;iw njhlu;e;J Nkw;nfhs;tjpy; 
ek;gpf;iff;FiwNth my;yJ mijupaNkh ,d;wp ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Rje;jpukhd 
jfty; njhopw;ghlhdJ ghuhSkd;w xk;Gl;];kdpd; gq;fspg;Gf;F kjpg;G tha;e;j 
,izg;;G xd;whf cjhuzkhf murhq;fj;jpw;Fk; rfy kl;lj;jpYs;s nghJkf;fSf;Fk; 
,ilapy; cs;s ,izg;Gf;Fs; xk;Gl;];kid nfhz;LtUtJld; vjpu;fhyj;jpy; 
gue;jstpyhd gq;fspg;Gf;F rpwe;j jsj;ij toq;FfpwJ. 
 
ePjpkd;wj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; khWgl;l ePjp Kiwik tpiutpy; ,yFtpy; my;yJ 
,zf;fkhd nrytpy; mZff;$banjhd;whf kf;fs; fUjtpy;iy vd;gJ Vw;fdNt 
ntspg;gilahf mwpe;j Xu; tplakhFk;. ePjpkd;w nraw;ghl;bw;fhd nryT 
tupnfhLg;gtu;fSf;F kpfTk; RikahfTs;sJ. gpzf;Ffisj; jPu;g;gjw;fhd rpwe;j 
jPu;T Kiwnahd;iw mikj;jy; Ntz;Lk;. Xk;Gl;];kdhy; gad;gLj;jg;gLk; khw;W 
gpzf;F jPu;T KiwikahdJ gue;j tp];juzk; xd;iw cs;slf;Fk; tifapy; 
mjpfkhd epiyia nfhz;Ls;sJ vd;gJld; ghuhSkd;w xk;Gl;];kd; khw;Wg; 
gpzf;Fj; jPu;nthd;Wf;fhd topia mZFk; nghUl;lhd tha;g;Gf;fis Muha;jy; 
Ntz;Lk;. Xk;Gl;];kd; epWtdk; Gjpa FbauRfspd; Rje;jpuj;jpw;fhd gpurpj;jp tha;e;j 
ghJfhtydhf mike;Js;sJ. kf;fisg; ghJfhf;Fk; egnuhUtupd; gq;fspg;gpd; 
njhlu;gpy; Gjpa rpe;jid %yk; Cf;Ftpg;gJ kpfTk; Kf;fpakhdjhfTs;sJ. 
xk;Gl;];kd; njhopw;gLk; murpay; rKf nghUshjhu kw;Wk; fyhr;rhu R+oy; mtu; 
vt;thW njhopy;gLfpwhu; vd;gjpy; Neubahd ghjpg;ig Vw;gLj;Jk;. 
 
epWtdnkhd;whfTs;s xk;Gl;];kd; Rakhf njhopw;gly; gpzf;Fj; jPu;khdj;jpy; 
nefpOk; jd;ik mj;Jld; epahahjpf;fj;jpw;F cl;gl;L nghJkf;fSlDk; murhq;f 
epWtdq;fSlDk; ek;gpf;iff;Fupa epiyiag; NgZjy; vd;Dk; %d;W Kf;fpa 
$Wfis nfhz;Ls;sJ.  
 
 
epWtdk; ,aq;Fk; rKf R+oypy; njhlu;r;rpahd khw;wq;fisf; nfhz;bUf;Fk; NghJ 
,e;epWtdk; njhlu;e;Jk;  epiyahf ,Uf;f KbahJ. ,e;epWtdk; rKf R+oYld; 
xUq;fpize;J tpUj;jp nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;gJld; cUtspf;fg;lLjy; Ntz;Lk;. 
 
cyfpd; gy;NtWgl;l kuG topfs; kw;Wk; mikg;Gf;fisf; fUj;jpy; nfhs;shJ 
ehLfs; xt;nthd;Wk; xk;Gl;];kd; mYtyfk; Nghd;w Xu; fz;fhzpg;G mikg;nghd;iw 
vt;thW jhgpj;Js;sd vd;gij mtjhdpj;jy; kpfTk; RturpakhdjhfTs;sJ. 
murhq;fj;Jld; njhlu;Ggl;Ls;s tplaq;fspy; jdpg;gl;l gpuirahfTs;s xUtiu 
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ghJfhj;jy; mj;Jld; murhq;fj;jpd; nraw;ghLfis fl;Lg;gLj;jy; Nghd;w ,uz;L 
gpd;dpa nray; nghWg;Gf;fs; xk;Gl;];kdpd; njhow;ghlhfTs;sJ. 
 
xt;nthU rKfj;jpYk; murhq;fq;fs; jdpAupikia epiyehl;LfpwJ. Fwpg;ghf 
xOq;FfisAk; kw;Wk; ghJfhg;igAk; mKy;gLj;Jk; NghJ nghyp]; rl;lk; %yk; 
gyj;fhuj;ij gad;gLj;jp jdpAupikia epiyehl;Lfpwhu;fs;. murhq;fq;fs; Nritfs; 
toq;Fk; NghJ cz;ikapy; jdpAupikia ed;whf gad;gLj;Jfpwhu;fs;. rl;lthf;fk; 
mtu;fSf;F rpyNtisfspy; gy nry;thf;F nrYj;Jk; mjpfhuq;fis toq;FfpwJ. 
mtu;fs; gue;j cau;e;j rpf;fyhd epGzu;fspd; FOnthd;iw NgZfpwhu;fs;. 
RUf;fkhf $wpdhy; xt;nthU rKjhaj;jpYk; murhq;fq;fs; kpfTk; Kf;fpakhd 
mjpfhug; gyq;;fis ngw;Ws;shu;fs;. Mdhy; mj;jifa murhq;fq;fs; ,d;wp rkfhy 
rKjhaq;fs; ,aq;f KbahJ. 
 
gq;fspg;G tplaj;jpy; murhq;fj;jpd; nfhs;iffis mKy;gLj;Jk; NghJ jdpegnuhUtu; 
ghjpf;fg;gLfpwhu;. mjw;F Nkyhf gyk; tha;e;j jdpAupik murhq;fk; mjpfhuj;ij;; 
nfhz;Ls;sJ. jdpegu; njhlu;gpy; murhq;fk; mjDila mjpfhuj;jpd; jdpAupik 
epiyapypUe;J jtwhf nray;gl;Ls;sJ vd mtu; czUk; NghJ jdpegUf;fhf 
eltbf;if vLg;gjw;F mZFk; topfs; tpNrlkhf Kf;fpaj;Jtk; ngWfpwJ. 
murhq;fk; kw;Wk; mYtyu;fs; gFjpapd; Kiwaw;w elj;ijf;F vjpuhf jdpegiu 
ghJfhf;fyhk; vd xk;Gl;];;kd; epWtdq;fs; kPJ ek;gpf;if itj;jy; Ntz;Lk;. 
 
xk;Gl;];kd; jdpegiug; ghJfhg;gJld murhq;fj;ij fz;fhzpf;Fk; nghWg;Gila 
epWtdq;fspy; xd;whd xk;Gl;];kd; Fbahl;rpnahd;wpy; kpfTk; Kf;fpakhd gq;if 
Mw;w Ntz;bAs;sJ vd;gjpy; njspthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mNj Neuj;jpy; Vida 
Kftu;fSk; mNj Fwpf;Nfhis gpd;gw;wp Nrit nra;fpwhu;fs; vdTk; rpwe;j 
murhq;fkhdJ xk;Gl;];kdpd; epWtdj;jpYk; mjd; njhopw;ghl;bYk; jq;fpAs;sJ 
vdTk; xk;Gl;];kd; mwpe;jpUj;jy; Ntz;Lk;. xk;Gl;];kdpd; gq;fspg;ghdJ Fbahl;rpf;F 
kpfTk; mtrpakhdnjhd;whfTs;sJ. cz;ikapy; xk;Gl;];kd; ,d;wpa xU Fbahl;rp 
,Uf;fKbahJ. 
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epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsupd; mYtyfj;jpd; Njhw;wk; 

 
 
1966 Mk; Mz;L [dtupapy; eilngw;w rl;l epGzu;fspd; njd;fpof;F Mrpa 
kfhehl;by; ,yq;ifapy; xk;Gl;];kd; mYtyfj;jpw;fhd Njit Kjd;Kjyhf 
tpthjpf;fg;gl;lJ. ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 1978 Mk; Mz;L murpay; 
mikg;gpd; 156 MtJ cWg;GiuahdJ, epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; 
mYtyfj;ijj;(xk;Gl;];kd;) jhgpg;gjw;F ghuhSkd;wk; mjpfhuG+u;tkhf 
cj;jutpl;lJ.ghuhSkd;wkhdJ, 1981 Mk; Mz;bd; 17 Mk; ,yf;f epu;thfj;jpw;fhd 
ghuSkd;w Mizahsu; rl;lj;ij cUthf;fp mYtyfj;ij jhgpj;J mjd; 
mjpfhuq;fisAk;, flikfisAk,; nraw;ghLfisAk;, tiuaWj;jJ. 
mjidj;njhlu;e;J 1994 Mk; Mz;bd; 26 Mk; ,yf;f %yr; rl;lj;jpd; gpupT 10 , 
epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; (jpUj;jpa) rl;lkhdJ, nghJkf;fsplkpUe;J 
Neubahff; fpilf;fg;ngWk; mbg;gil cupik kPwy;fs; my;yJ Vida 
jPq;fpiog;Gf;fs; njhlu;ghd vOj;J %y Kiwg;ghLfs; my;yJ rhu;j;Jiufs; rhu;ghf 
eltbf;ifia vLg;gjw;F ,ayf;$bajhf ,Ug;gJld; xk;Gl;];kdhy; vLf;fg;gLk; 
eltbf;ifia nghJ kDf;fs; FOtpw;F mwptpg;gjw;Fk; cl;gLj;jg;gLfpwJ. 
 
 jPu;khdk;, gupe;Jiu, nray;ghL my;yJ Gwf;fzpg;G Nghd;w murhq;f mYtyu; 
njhlu;ghd Kiwg;ghL rl;lj;jpw;F vjpuhdjh, mePjpahdjh, mlf;FKiwahdjh, 
my;yJ Kiwaw;w jw;Wzpth my;yJ mYtyupd; jw;WzpGKiwaw;w tpjj;jpy; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;ljh vd jPu;khdpj;J tprhuiz Nkw;nfhz;L KbT nra;tjw;F 
xk;Gl;];kd; Ntz;lg;gLfpwhu;. 
 
cupa tprhuizapd; gpd;du; murhq;f mYtyu; xUtupdhy; MnshUtupd; mbg;gil 
cupik kPwg;gl;Ls;sJ my;yJ mt;tYtyu; mePjpapdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;shu; vd 
xk;Gl;];kd; jpUg;jpailAkplj;J mtu; Fwpj;j ghjpg;Gf;fhd jPu;khdj;ij vLg;ghu;. 
 
ghjpf;fg;gl;l egUf;F epthuzk; toq;FKfkhf xk;Gl;];kd; rk;ge;jg;gl;l murhq;f 
mYtyupd; nraw;ghl;il kPs; MNyhrid nra;AkhW, jpUj;JkhW, ,uj;Jr;nra;AkhW 
my;yJ khw;WkhW gupe;Jiu nra;ayhk; mj;Jld; murhq;f mYtyu; njhlu;ghf 
epWtdj;jpd; jiytiu Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Neuj;jpDs; gupe;Jiu mKYf;F tUtjw;F 
mtupdhy; Kd;nkhopag;gLk; gbKiwfis mwptpf;FkhW Nfhuyhk;. 
 
nghJkf;fSf;F Fwpj;j Neuj;jpy; jukhd Nritfis toq;FkhW xk;Gl;];kd; 
murhq;fk; kw;Wk; Vida jhgdq;fis Jhz;bAs;shu;. rKfj;jpy; kpfTk; tWik 
epiyapy; cs;s Kiwg;ghl;lhsu;fNs mjpfkhf cs;sdu; vd;gij fUJifapy; 
mtu;fSf;F ngWkjpkpf;f tifapy; nrytpd;wp xg;gPl;lstpy; Fiwe;j nrytpYk; 
NtfkhfTk; mk;Kiwg;ghl;lhsu;fs; epahaj;ijg; ngWk; topia tFj;J nfhLf;ff; 
$ba kpfr; rpwe;j rf;jpia nfhz;Ls;s Xu; epWtdkhfTs;sJ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 
 
mtjhdpg;GfSk; fUj;JiufSk; 
 
 
ghuhSkd;wj;jpdhy; rl;lkhf;fg;gl;Ls;sthwhd rl;lq;fSf;F mika nray;gLk; 
jpizf;fsk; my;yJ murhq;fk; my;yJ $l;Lj;jhgdk;; my;yJ Vida rig Nghd;w 
epajpr; rl;l mjpfhurig xd;wpy; Kf;fpakhfTs;s tplaq;fSld; njhlu;Ggl;L jhf;fy; 
nra;ag;gl;l Kiwg;ghLfspy;; ngUk;ghd;ikahdit  tprhupf;fg;gl;L 
ep&gpf;fg;gl;Ls;sd.  ,k;Kiwg;ghLfs; mNefkhf jhgdtpjpf; Nfhitapy; 
Jizr;rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;Ffshf cs;slf;fg;gl;bUe;Jk; mj;jifa rl;lq;fs; 
xOq;FfSf;F mika nray;glj;jtwpajhy; vOe;Js;sd. rpy epajpr;rl;l 
murhq;fJiw jhgdq;fspdhy; ,izj;Jf;nfhs;sg;gl;l gzpahsu;fspd; jPaNehf;Fs;s 
Ml;Nru;g;Gj;jpl;lq;fs; my;yJ gjtpAu;T jpl;lq;fs; njhlu;ghd Kiwg;ghLfisAk; 
nghw;Ws;Nsd;. Tpz;zg;gjhupfspd; csr;rhu;ig guPl;rpf;Fk; my;yJ juk; 1 ,ypUe;J 
Vida juj;Jf;F gjtpAau;T ngWtjw;fhd jpwik Nghd;w ,uz;L NtWgl;l 
jpl;lq;fs; %ykhd kdf;Fiwfis tifg;gLj;Jk; Kaw;rpfspy; ehd; NghJkhd 
rthy;fis vjpu;nfhs;Sk; mDgtj;ijg; ngw;Ws;Nsd;. 
 
 
Kiwg;ghl;lhsuhy; nfhz;Ltug;gl;l kdf;Fiwfs;, murhq;ff; nfhs;iffs; kw;Wk; 
eilKiwfs; ghFghbd;wp Neu;ikahd mKy;gLj;jypy; epu;thfpfSk; mjpfhupfSk; 
ftdf;Fiwthf ,Ue;jikahy;  Vw;gl;litahFk;. Nkjpfkhf nfhs;if my;yJ 
eilKiwfs; gpd;gw;wg;gl;l NghJ Gupe;J nfhs;Sk; jd;ikapy; FiwghL kw;Wk; 
nefpo;r;rpaw;w fLikAk; mtjhdpf;fg;gl;ld. 
 
 
. murhq;f jpizf;fsq;fs; my;yJ epajpr;rl;l rigfspy; cs;s czu;r;rpaw;w 
mjpfhutu;f;fq;fspdhy; njhlu;e;J vOk; Kiwg;ghLfSf;fhd fhuzk; ,yFtpy; 
jPu;f;ff;$baJ. xOq;fhf gjpy;fs; mDg;gg;gLtjpy;iy. mj;Jld; Nritapidg; ngWk; 
Nrit ngWeupd; tprhuizf;Nfh my;yJ ghjpf;fg;gl;l mYtyu;fSf;Nfh gjpy;fs; 
toq;fg;gLtjpy;iy. mj;Jld; jdpegu; njhlu;gpy; ew;gz;Gfisr; rupahfg; NgzhJ gy 
kDjhuu;fSf;F ntWg;ig Vw;gLj;jpAs;shu;fs;. 
 
xk;Gl;];kdpd; mYtyfj;jpy; eilngWk; nraw;ghLfs; njhlu;gpy; ,ufrpakhd 
mtjhdpg;G vd;Dk; epge;jidahdJ gpzf;Ffis jPu;g;gjw;F my;yJ kdf;Fiwfis 
eptu;j;jp nra;tjw;F xk;Gl;];kd; Nkw;nfhz;l Kaw;rpf;fhd ntw;wpia mjpfhuG+u;tkhf 
ntspapLtjw;F xk;Gl;];kid jilnra;fpwJ. Rpy rkaq;fspy; ,t;tYtyfk; 
jPu;khdnkhd;iw toq;fp gpur;ridfSf;F jPu;T fz;L gpur;ridfs; jpUg;gjpfukhf 
jPu;f;fg;gLk; Nghnjy;yhk; ,t;tYtyfk; ghuhl;Lf;fbjq;fisg; ngw;Wf;nfhs;fpwJ. 
 
rpy mikr;Rf;fspd; nrayhsu;fs; kw;Wk; rpNul;lj; jiytu;fs; rpwe;j tsu;r;rpiaAk; 
epahakhd epu;thfj;ijAk; cWjpgLj;jp rpwe;j Ml;rpia mgptpUj;jp nra;J cau;j;j 
cjTk; xk;Gl;];kdpd; Nritia ghuhl;Ltjpy; jaf;fk; fhl;Lfpd;wdu; vd;gij 
kdtUj;jj;Jld; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 
 
Ju;ujp\;ltrkhf rpNul;l epu;thfpfspy; rpyu; jkf;F kl;LNk vy;yh tplaKk; njupAk; 
vd;Wk; jhq;fs; jtWtplhjtu;fs; vd;W vz;Zk; jkJ fu;tj;jpd; fhuzkhf jtwhd 
ek;gpf;if nfhs;fpwhu;fs;. 
 
murhq;f mYtyu;fs; epu;thfk; njhlu;ghf xk;Gl;];kdpd; gq;fspg;G tplaj;jpy; 
Kiwahd tpUk;gj;jf;f kjpg;Gau;it ,d;dKk; Ngztpy;iy. xk;Gl;];kd; mYtyfk; 
NkYk; tpidj;jpwDld; njhopw;gLNkahdhy; ,e;epWtdk; mtrpakhdjhf ,Uf;Fk; 
vd;gJld; kf;fSf;F kpfTk; gad;ghLilajhfTk; ,Uf;Fk;. 
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xk;Gl;];kd; mYtyfj;jpw;F tUk; Kiwg;ghLfs; gy;NtWgl;litahf cs;sd. mit 
vz;zw;w tFjpfspDs; cs;slf;fg;gLfpd;wd. gjtpAau;T murhq;f fhzpfis 
cupik Nfhuy; NritapypUe;J epahakw;w Kiwapy; tpyf;Fjy; Ntiy 
epiyaq;fspy; ,Ue;J fhuzkw;w ,lkhw;wq;fs; vd;gd njhlu;ghd kDf;fs; gy 
cs;sd. ghlrhiyfs; kw;Wk; gy;fiyf;fofq;fSf;fhd cl;gpuNtr mDkjpfis 
toq;f kWj;jy; njhlu;ghd kDf;fSk; $l mYtyfj;jpy; jhf;fy; nra;ag;gLfpd;wd. 
tq;fp fld;fis jpUk;g nrYj;jj; jtWjy; tpNrl gapw;rp mspj;jy; my;yJ njhopy; 
jpl;lq;fspy; gl;ljhupfspd; Ml;Nru;g;G mj;Jld; R+oy; khriljy; Nghd;w 
Kiwg;ghLfSk; ,q;F jhf;fy; nra;ag;gLfpd;wd. gy tof;Ffspy; Kiwg;ghL 
njspthf tpsf;fg;glhjpUe;j NghJjk; kdf;Fiwtpw;F fhuzkhf ,Ue;j 
mjpfhupahdtu; kdpj kw;Wk; mbg;gil cupikfis kPwp nray;gl;bUg;gJ njupa 
te;Js;sJ. fhzpg; gpzf;Ffs; njhlu;ghd Kiwg;ghLfis fUj;jpy; nfhs;Sk; NghJ 
fhzp mgptpUj;jp fl;lisr; rl;lj;jpd; ml;ltiz 3 ,d;dKk; mtjhdpf;fg;gLfpwJ 
vd;gij ehd; mwpe;J nfhz;Ls;Nsd;. ,J fhyfzpg;G tOthf cs;sJ. Kjy; 
gpwe;j Mz; kfDf;F cupik toq;fp MZf;F rhjfkhd tifapy; cs;s rl;lj;ij 
,r;rl;lk; gpd;gw;WfpwJ. ,r;rl;lk; kPsha;T nra;ag;gLjy; mtrpakhFk;. 
 
 
rpy murhq;f mYtyu;fs; rl;lj;ijAk; xOq;ifAk; my;yJ tpjpfisAk; myl;rpak; 
nra;fpwhu;fs; my;yJ mtu;fs; jkJ tpUg;gg;gb mtu;fSf;F tpsf;fk; 
nfhLf;fpwhu;fs;. ,it Nghd;w epfo;TfSk; ,lk;ngWfpd;wd. mYtyu;fs; jkJ 
flikia epiwNtw;Wk; NghJ jtwhd nraw;ghLfis Guptjd; tpisthf ,aw;if 
cupikfs; mbg;gil cupikfs; kdpj cupikfs; kPwg;gl;L ,jd;%yk; jdpegUf;F 
rl;lKiwahf nfhLf;f Ntz;ba njhifia toq;fhJ NkYk; mtu;fspd; kdj;ij 
Gz;gLj;Jfpwhu;fs; vd;gij kwe;JtpLfpwhu;fs;. gjtp ntwpjhf;fypd; NghJ ,aw;if 
ePjp myl;rpak; nra;ag;gl;Ls;sJld; Xa;T+jpaf; nfhilfs; kd;dpf;f KbahjsT 
jhkjkhf toq;fg;gLfpwJ. ,t;Tjhuzq;fspd; jhkjk; vd;gJ gytPdkhd epiyapy; 
cs;sJ. mj;Jld; gzj;jpd; kjpg;G Fiwtile;J nry;Yk; fhuzj;jpdhy; gzk; 
rk;ge;jkhd el;lk; Vw;gLfpwJ. jhkjpj;j fhyj;Jf;fhd f\;lq;fis fle;J rkhspf;f 
Kaw;rpf;Fk; NghJ jdpegu;fs; ngwNtz;ba mtu;fSila epYitj; njhiff;fhf 
fhj;jpUf;f Ntz;bAs;sJ. 
 
 
KiwghL xd;W njhlu;ghf tprhuizfs; my;yJ Gydha;Tfs; Nkw;nfhs;Sk; 
Nghnjy;yhk; gpzf;fpy; cs;s gpur;ridia ePjp my;yJ epaha czu;Tld; ftdk; 
nrYj;jhJ jPu;khdk; my;yJ nraw;ghL xd;iw ep&gpg;gjw;F Kay;tjpy; mYtyu;fs; 
Neuj;ijAk; gpuaj;jdj;ijAk; nryT nra;Js;sdu;. jtwhd nraYf;F Kf;fpaj;Jtk; 
nfhLj;jy; jdpegu; gpuirfspd; kPjhd    mjDila MNuhf;fpakw;w tpisTfs;  
vd;gtw;wpy; rpuj;ij nfhs;shJ mYtyu;fs; mtu;fSf;F vjpuhf Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Kiwg;ghLfis rupahf ep&gpf;fhJ rpy tifahd jtwhd nraiy my;yJ 
Nghypahd jPu;khdj;ij mNj tifapy; NgZtjpy; gpbthjkhf njhlu;fpwhu;fs;. 
 
 
mYtyfkhdJ ngwg;gl;l vz;zpf;ifapyhd Kiwg;ghLfspd; tpthfhuq;fis 
xOq;FgLj;jp epu;tfpj;Js;sJ. mYtyfj;jpd; gjtpazpfs; ,d;dKk; epug;gg;gltpy;iy. 
mYtyfj;jpy; fzf;fhsu; my;yJ fzf;Fg;gjpAeu; epakpf;fg;gltpy;iy. mYtyfj;jpy; 
Nrit Guptjw;F mYtyu;fs; jaf;fk; fhl;LtJ mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ. NghjpasT 
Nkyjpf Neu flikfis epiwNtw;Wtjw;Fk; my;yJ mYtyfq;fSld; 
,izf;fg;gl;Ls;s Vida Kd;Njitfis ngWtjw;Fk; re;ju;g;gkpd;ikNa fhuzkhf 
,Uf;fyhk;. 
 
 
rpy gpur;ridfSk; f\;lq;fSk; Nfhbl;L fhl;lg;gLk; mNjNtis vdJ flikfis 
,yFthf epiwNtw;w $ba tifapy; mYtyu;fs; jpizf;fsq;fs; kw;Wk; 
mjpfhurigfs; vd;gtw;wpd; %ykhd fzprkhdsT xj;Jiog;G fpilf;fg;ngw;wikia 
ehd; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 
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ehd;, ehk; vjpu;ghu;j;j ,yf;if miltjw;F rfy gpur;ridfSf;Fk; vjpuhf 
NritGupe;j vdJ mYtyfg; gjtpazpapeUf;F Mo;e;j ed;wpia njuptpj;Jf;nfhs;s 
flikg;gl;Ls;Nsd;.  
 
 
 
Gs;sptpgug; gFg;gha;T 
 
 
2013 Mk; Mz;by; ,t;tYtyfk; 1185 Kiwg;ghLfis ngw;Ws;sJld; mtw;wpy; 1099 
Kiwg;ghLfs; nghJkf;fshy; Neubahf Gydha;Tf;fhf mDg;gg;gl;ld. mNjNtis 
86 Kiwg;ghLfs; ghuhSkd;w nghJ kDf;fs; FOtpdhy; Gydha;Tf;fhf 
mDg;gg;gl;ld. Nkyjpfkhf 2012 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; kPjkhfTs;s 682 
Kiwg;ghLfs; KbTngWtjw;Fs;sd. vdNt ,t;tUl kPsha;tpd; fPo; ifahs 
Ntz;ba nkhj;j Kiwg;ghLfs; 1867 MFk;. 
 
 
mk;Kiwg;ghLfspy; ngUk;ghd;ikahdit rhj;jpakhd Kiwapy; tpiuthf  
tprhuiz nra;ag;gl;L mJ njhlu;ghd gupe;Jiufs; nghJ kDf;fs; FOtpw;F 
rku;gpf;fg;gl;lJld; Vw;Gila epWtdq;fSf;Fk; mDg;gg;l;ld.. ,t;tYtyfj;jpdhy; 
rku;gpf;fg;gl;l rfy mwpf;iffSk; mf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L 
nray;gLj;jg;gl;ld vd;gJ Fwpg;gplj;jf;f tplakhFk;. 
 
 
1309 Kiwg;ghLfs; RUf;fkhd tprhuiz %yk; mj;Jld; 31 Kiwg;ghLfs; fl;rpfs; 
Kd;dpiyapy; tprhuiz Nkw;nfhz;l gpd;du; KbTWj;jg;gl;ld. nkhj;jkhf 1340 
Kiwg;ghLfs; tprhuiz nra;ag;gl;ld. kpFjpahf 527 Kiwg;ghLfs; 2014 Mk; 
Mz;Lf;F nfhz;L nry;yg;gl;ld. 
 
 
NkYk; tof;F njhlu;tjw;fhd fuzk; vJTkpy;yhj vz;zw;w Kiwg;ghLfs; jhf;fy; 
nra;ag;gl;bUe;jd vd;gJld; rpy Kiwg;ghLfs; xk;Gl;];kdpd; epahahjpf;fj;jpw;F 
mg;ghw;gl;litahf ,Ue;jd. rpy Kiwg;ghLfs; kpfTk; fhyjhkjkhf 
,t;tYtyfj;jpw;F mDg;gg;gl;bUe;jd mj;Jld; gy Kiwg;ghLfs; Vw;Gila 
mjpfhupfspdhy; mDg;gg;gl;l mwpf;ifia fUj;jpy; nfhz;l gpd;du; epuhfupf;fg;gl;ld. 
 
 
Kiwg;ghl;lhsu;fs; njhlu;ghd tplaq;fspy; ftdk; nrYj;Jtjpy; mYtyu;fs; 
Kiwaw;w jhkjq;fis Vw;gLj;Jkplj;J ,t;tYtyfkhdJ gy gpzf;FfSf;F 
rhj;jpakhdsT kpf tpiuthf nghUj;jkhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;Sk; nghUl;L 
mtu;fSld; njhiyNgrp %yKk; fbjj;njhlu;G %yKk; Vw;Gila murhq;f 
mYtyu;fSld; njhlu;G nfhz;L gpzf;Ffisj; jPu;g;gjw;F ngUk;Kaw;rp vLj;Js;sJ. 
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ml;ltiz 1:  Gs;sptpgu gFg;gha;T 

2012 Mk; Mz;bypUe;J nfhz;Ltug;gl;L 
Gydha;T nra;ag;gl Ntz;ba Kiwg;ghLfspd; 
kPjp 

 682  

2013.01.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2013.12.31 Mk; jpfjp 
tiuahd fhyg;gFjpapy; ngwg;gl;l 
Kiwg;ghLfspd; nkhj;j njhif 

   

m. Kiwg;ghl;lhsu;fsplkpUe;J Neubahfg; 
ngw;wJ  

1099   

M. nghJ kDf;fs; FOtpdhy; Gydha;Tf;fhfTk; 
mwpf;iff;fhfTk; mZfg;gl;lJ. 

86   

  1185  
2013 Mk; Mz;by; Gydha;T nra;ag;gl Ntz;ba 
Kiwg;ghLfspd; nkhj;j vz;zpf;if 

  1867 

m. RUf;fkhf KbTWj;jg;gl;l Kiwg;ghLfspd; 
vz;zpf;if 

   

1. tprhuizapd;wp jPu;T toq;fg;gl;lJ 131   

2. rkkhd epiyapy; cs;s epaharig 
epWtdq;fspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
mNj KiwaPL vd;gjhy; Gydha;T 
nra;ahJ epuhfupf;fg;gl;lJ. 

101   

3. tprhuiz Nkw;nfhs;tjw;F 
NghJkhd jfty; fpilf;fg;ngwhik 

18   

4. nghUj;jkhd nraw;ghl;Lf;F 
Vw;Gila mjpfhupia mZfy; 

127   

5. epthuzk; toq;ff; $ba tof;F 
my;yhjit 

80   

6. xk;Gl;];kdpd; rl;lepahahjpf;fj;jpw;F 
mg;ghw;gl;lit 

57   

7. Kiwg;ghL nra;tjpy; Nkyjpf 
jhkjk; 

34   

8. rk;ge;jg;gl;l epWtdq;fshy; mDg;gg;gl;l  
   mwpf;ifapd; gpd;du; tpyf;fg;gl;l    
Kiwg;ghLfs;. 

464   

 
   9. Vida epWtdq;fSf;F Kiwg;ghLfis   
mDg;gptpl;L ,e;epWtdj;Jf;F gpujpfshf 
mDg;gg;gl;l Kiwg;ghLfs; 
 

254   

  10. Vida xk;Gl;];kDf;F mDg;gg;gl;l 
Kiwg;ghLfs; 

43   

 
 

 1309  

M. fl;rpfs; Kd;dpiyapyhd tprhuizapd; 
gpd;du; Gydha;T nra;ag;gl;L mwpf;ifaplg;gl;l 
Kiwg;ghLfspd; nkhj;j vz;zpf;if 

 31  

   1340 
2013.12.31 Mk; jpfjpad;W Gydha;T nra;ag;gl;L 
mwpf;ifaplg;gl Ntz;ba Kiwg;ghLfspd; kpFjp. 

  527 
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khjhe;jg; gFg;gha;T 
 
 
2012 Mk; Mz;bypUe;J nfhz;Ltug;gl;l kpFjp Kiwg;ghLfSld; 2013 Mk; Mz;by; 
ngwg;gl;l Kiwg;ghLfSkhf nkhj;jkhf ngwg;gl;l Kiwg;ghLfs; 1867 MFk;. 
xf;Nlhgu; khjk; kpf cau; vz;zpf;ifapyhd 141 Kiwg;ghLfs; ngwg;gl;ld. 
mj;Jld; [dtup khjj;jpy; 70 Kiwg;ghLfNs gjpT nra;ag;gl;bUe;jJ. 
 
ml;ltiz 2:  
2013 Mk; Mz;by; xt;nthU khjKk; fpilf;fg;ngw;w nkhj;j Kiwg;ghLfs; 
 khjk; nkhj;jk; 
1. [dtup 70 
2. ngg;utup 102 
3. khu;r; 114 
4. Vg;gpuy;  77 
5. Nk 87 
6. A+d; 116 
7. A+iy 111 
8. Xf];l; 77 
9. nrg;lk;gu; 74 
10. xf;Nlhgu; 141 
11. etk;gu; 83 
12. bnrk;gu; 133 

 nkhj;jk; 1185 

 
 
,t;tUlk; Kiwg;ghL nra;j Kiwg;ghl;lhsu;fspy; 794 Ngu; Mz;fshFk;, 391 Ngu; 
ngz;fshFk;. 
 
 
 
 
 
 
 
ml;ltiz 3 :   
 2013 Mk; Mz;by; fpilj;j nkhj;j Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if ghy; mbg;gilapy; 
tifg;gLj;jy;. 
khjk; Mz; ngz; nkhj;jk; 
[dtup 46 24 70 
ngg;utup 79 23 102 
khu;r; 78 36 114 
Vg;gpuy; 45 32 77 
Nk 58 29 87 
A+d; 74 42 116 
A+iy 75 36 111 
xf];l; 51 26 77 
nrg;lk;gu; 43 31 74 
xf;Nlhgu; 99 42 141 
etk;gu; 58 25 83 
bnrk;gu; 88 45 133 
 nkhj;jk; 794 391 1185 
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,t;tUlk; Kiwg;ghL nra;j Kiwg;ghl;lhsu;fspy; 794 Ngu; Mz;fshFk;, 391 Ngu; 
ngz;fshFk;. 
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khtl;lg; gFg;gha;T 
 
 
2013 Mk; Mz;by; ngwg;gl;l Kiwg;ghLfspy; ngUk;ghyd vz;zpf;ifapy; nfhOk;G 
khtl;lj;jpy; ,Ue;J (184), ,uj;jpdGup khtl;lj;jpy; (113), mj;Jld; FUehfy; 
khtl;lj;jpy; (106) Kiwg;ghLfs;; ngwg;gl;ld. 
 
 
 
ml;ltiz 4 : 
Kiwg;ghl;lhsu;fs; FbapUf;Fk; khtl;l mbg;gilapy; 2013 Mk; Mz;by; ngwg;gl;l 
nkhj;j Kiwg;ghLfspd; tifg;gLj;jy; 
khtl;lk; Kiwg;ghl;lhsu;fspd; vz;zpf;if- 2013 

nfhOk;G 184 
fk;gfh 39 
fSj;Jiw  66 
fz;b 53 
khj;jis 50 
EtNutpah  30 
fhyp 98 
khj;jiw 91 
`k;ghe;Njhl;il 22 
aho;ghzk; 06 
kd;dhu; 01 
tTdpah 04 
Ky;iyj;jPT  - 
fpspnehr;rp 08 
kl;lfsg;G 13 
mk;ghiw 23 
jpUNfhzkiy 17 
FUehfy; 106 
Gj;jsk; 15 
mEuhjGuk; 39 
nghyeWit  81 
gJis 63 
nkhdwhfiy 35 
,uj;jpdGup 133 
Nffhiy 28 
ntspehL - 
nkhj;jk; 1185 
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tpla gFg;gha;T 
 
2013 Mk; Mz;by; mYtyf epakdq;fs;, gjtp cWjpg;gLj;jy;, njhopy; KbTWj;jy, ; 
gjtpAau;Tfs;, rk;gs Kuz;ghLfs;, rk;gs cau;Tfs,; epYitfs;, nghyp]; 
mYtyupdJk; mNjNghy; murhq;f mYtyu;fspdJk; mjpfhu J\;gpuNahfk, ; 
nray;Gwf;fzpg;G, Xa;T+jpaq;fs;, Copau; Nrkyhg epjpf;nfhLg;gdTfs;, mjpfhukw;w 
epu;khzq;fs,; njhy;iyfs; vd;gd njhlu;ghd Kiwg;ghLfs; Fwpg;glj;jf;fstpy; 
fhzg;gl;ld.  
 
 
 
 
ml;ltiz 5 
tplak; rhu;ghf 2013 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; fpilf;fg;ngw;w murhq;f 
mYtyu;fSf;F vjpuhd nkhj;j Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if. 

2013 

1. epakdk; gjtpapy; cWjpg;gLj;jy; Kw;Nwjpaply; 81 
2. njhopy; KbTWj;jy; kPsmku;j;jy; gjtp ePbg;G 118 
3. gjtpAau;Tfs; gjtp %g;G 69 
4. fhzp mDkjpg;gj;jpuk; mur fhzpfs; toq;Fjy; 207 
5. jhkjpg;G jFjpapd;ik myl;rpak; jj;Jt J\;gpuNahfk; 69 
6. rk;gs Kuz;ghLfs; rk;gs cau;Tfs; epYitfs; gbfs; 69 
7. Xa;t+jpak; tpjitfs; mehijfs; Xa;t+jpak; 72 
8. el;l<L tWik epthuzk; rKu;j;jp 35 
9. ,lkhw;wk; 66 
10. Rdhkp cjtpfs;  01 
11. gy;fiyf;fofk; ghlrhiy mDkjp guPl;ir ngWNgWfs; 65 
12. C.Nr.ep C.e.ep khdpak; 29 
13. mjpfhuk; nray;Gwf;fzpg;G njhlu;ghd nghyP]; 

J\;gpuNahfk; 
24 

14. mjpfhukspf;fg;glhj fl;ll epu;khzq;fs; njhy;iyfs; 39 
15. fld;fs; kPsspg;Gf;fs; kPs; ml;ltizg;gLj;jy; 25 
16. cupkk; fl;llmDkjpg;gj;jpuk; 18 
17. kpd;rhuk; ePu; njhiyj;njhlu;Gfs; njhiyj;njhlu;G 

Jz;bj;jy; 
19 

18. Ntiyj;jsj;jpy; Jd;GWj;jy; 17 
19. tPjpfs; 16 

 20. gy;NtW tifahdit 146 
  
nkhj;jk; 

1185 
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mikr;R murhq;f epWtdq;fspd; gFg;gha;T 
 
murhq;f epu;thf cs;ehl;lYty;fs; mikr;R(186) fy;tp mikr;R(172)  Mfpatw;wpy; 
cs;s mYtyu;fSf;F vjpuhd Kiwg;ghLfNs kpfTk; mjpfkhf fhzg;gl;ld. 
(ml;ltiz 6 Ig; ghu;f;fTk;) fhzp mDkjpg;gj;jpuk; kw;Wk; khdpaq;fs; toq;fy; 
njhlu;ghf gpuNjr nrayfq;fSf;F vjpuhf Nkw;nfhs;sg;gl;l Kiwg;ghLfNs 
ngUk;ghd;ikahff; fhzg;gl;ld. Vw;Gila rl;lj;jpy; nrhj;Jupikr; rl;lk; gw;wp 
njspthf Fwpg;gplg;gl;bUe;Jk; clik FbapUg;G njhlu;ghd gpur;ridfSf;F jPu;T 
fhZtJ rpwpa tplaky;y. fhzp mgptpUj;jp fl;lisr;rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo;, 
fhzp mDkjp khdpaq;fs; toq;Ftjpy; gpuNjr nrayfq;fspy; njhopy;GupAk; rpy 
mYtyu;fs; ntspg;gilahf ele;J nfhs;stpy;iy. 
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ml;ltiz 6 : 2013 Mk; Mz;by; mikr;Rf;fs; jpizf;fsq;fs; mjpfhurigfs; 
murhq;f epWtdq;fs; vd;gtw;wpy; gzpGupAk; mYtyu;fSf;F vjpuhd 
Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if 
mikr;R, jpizf;fsk;, mjpfhurig vz;zpf;if 

2013 

murhq;f epu;thfk; 
  

186 

fy;tp kw;Wk; cau;fy;tp 172 

$l;Lj;jhgdq;fs; mjpfhurigfs;(CPC,CEB,SLPA,RDA) 42 

murhq;f Nritfs; Mizf;FO(kj;jpa kw;Wk; khfhzk;) 22 

ghJfhg;G kw;Wk; cs;sf ghJfhg;G 97 

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;s+uhl;rp rig 118 

Nghf;Ftuj;J(SLCTB,CGR,CMV) 46 

Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr kUj;Jtk; 68 

njhopy; 20 

epjp 14 

tptrhak; 32 

mur tq;fpfs; 19 

Xa;t+jpak;  45 

ePjp 23 

ePu;ghrdk; kw;Wk; kfhtyp mjpfhurig 28 

jghy; kw;Wk; kfhtyp mjpfhurig 22 
rKfNrit rKu;j;jp nug;gpah(REPPIA) 21 

fhzpfs; kw;Wk; fhzp rPu;jpUj;j Mizf;FO 89 
$l;LwT mgptpUj;jp 16 

Njrpa ePu; tpepNahfk; kw;Wk; tbfhy; mikg;Gr; rig 09 

gjpthsu; ehafk; 01 

fhLfs; 02 

ngUe;Njhl;lq;fs; 03 

Vidait 90 

nkhj;jk; 1185 
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mYtyfg; gjtpazpapeu;fs; 
 
 
,t;tYtyfk; 30 gjtpazpapeu;fis mq;fPfupj;Js;sJ. MapDk; epWtd mikg;G 
tiuglk; fhl;LtJ Nghy; 2013 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; ,t;tYtyfj;jpy; 14 
mYtyu;fs; kl;LNk ,izf;fg;gl;Ls;sdu;. 
(tiuglj;ij ghu;f;fTk;) 
 
epWtd mikg;G tiuglk; 
 
                        xk;Gl;];kd;   

 
                  

     
 

                      01. epu;thf mYtyu;  01. epu;thf 
  jhgdk;      mYtyu;   
    kD(ntw;wplk;) 
  
nkhopngau;ghsu;- 01      .  
(tFg;G1 Mq;fpyk;/ jkpo;);                        
nkhopngau;ghsu;-01  
(tFg;G 1 rpq;fsk;/ Mq;fpyk; 
 
 
 
                   - (tFg;G 1 mKcNr)-01      -(tFg;G 1 mKcNr)-01  
                   - (tFg;G 111 mKcNr)-02    -(tFg;G 11mKcNr)-01   
                   - mKcNr(ntw;wplk;)- 04 - (tFg;G 111 mKcNr)-03       
                                            -mKcNr(ntw;wplk;)-04 
                      

      
      
                           

                - rhujp(ntw;wplk;)-02 
  - (mYtyfg;gzpahsu; tFg;G11)(ntw;wplk;)  -04 
  - (mYtyfg;gzpahsu; tFg;G111) – 02 
  - (xg;ge;jk;) -01 
 
tUlhe;j tuT nryTj;jpl;lk; 
 
kPz;nlOk; nrytPdq;fSf;fhf &gh 7980000.00 njhifAk; %yjdr;nrythf &gh 
230000.00 njhifAkhf nkhj;jkhf &gh 8210000.00 njhif 2013 Mk; Mz;bw;F 
xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,t;tUlj;jpw;fhd cz;ikr;nrytPdkhdJ &gh 9411410.00 
njhifAk; Nrkpg;G &gh 44706.00 njhifAk; MFk;. 
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G 22 – epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; mYtyfk;  

01- eilKiw nraw;ghLfs; 
01- nghJ epu;thfKk; jhgd NritfSk; 

 
 &gh 000  

nghUs; tptuzk; 2013 
kjpg;G 

2013 
cz;ik 

 kPz;nlOk; nrytPdk; 8655 8610 

 jdpegu; Ntjdhjpfs; 5003 4995 

1001 rk;gsq;fSk; $ypfSk; 3438 3435 

1002 Nkyjpf Ntiy NeuKk; tpLKiw nfhLg;gdTfs; 60 60 

1003 Vida gbfs; 1505 1500 

 gpuahzr;nryTfs; 680 674 

1101 cs;ehL 15 9 

1102 ntspehL 665 665 

 tpepNahfq;fs; 400 398 

1201 fhfpjhjpfs; mYtyf cgfuzq;fs; 160 158 

1202 vupnghUs; 240 240 

 guhkupg;G nryT 468 468 

1301 thfdq;fs; 388 379 

1302 nghwpj;njhFjp kw;Wk; cgfuzq;fs; 80 79 

1303 fl;llk; kw;Wk; epu;khzk; - - 

 xg;ge;j Nrit 1789 1772 

1401 Nghf;Ftuj;J  11 11 

1402 jghy; njhiyj;njhlu;G 280 278 

1403 kpd;rhuk; kw;Wk; ePu; 260 245 

1404 thlif kw;Wk; cs;s+u; tupfs; 1226 1226 

1405 Vidait 12 12 

 ,lkhw;wk; 315 315 

1505 re;jh kw;Wk; gq;fspg;G epjp 315 315 

 %yjdr;nrytPdk; 801 801 

 %yjdr; nrhj;Jf;fis nfhs;sy; 743 743 

2102 jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzk; 743 743 

 fl;bnaOg;Gk; ,aysT 58 58 

    

2401 gapw;rp kw;Wk; fl;bnaOg;Gk; ,aysT 58 58 

 nkhj;j nrytPdk; 9456 9411 

 nkhj;j epjp 9456 9411 

 epjpaply;  
cs;ehL 

9456 9411 
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gpuirfshy; jhf;fy; nra;ag;gl;l Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;ifapd; %yk; xk;Gl;];kd; 
mYtyfj;jpd; kPJ mtu;fs; nfhz;Ls;s ek;gpf;ifia mwpe;J nfhs;s 
$bajhfTs;sJ. murhq;fj;Jiwapdhy; Gupag;gl;l Kiwaw;w epu;thfr; 
nraw;ghLfSf;F vjpuhfTs;s kdf;FiwfSf;fhd tpiuthd nrytw;w FiwjPu;g;G 
KiwNa ,jw;F fhuzkhfTs;sJ. mePjp Vw;gl;Ls;sjh vd jPu;khdpg;gNj 
xk;Gl;];kdpd; Gydha;tpd; Nehf;fkhfTs;sJld; mjw;F Vw;g mtw;Wf;F gupfhuq;fs; 
toq;fg;gLfpwJ vd;gJ Ml;Nrgpf;f KbahJs;sJ. gupfhukpd;wp jPu;khdnkhd;whdJ 
ngWkjpaw;wjhFk;. 
 
,Wjpahf mePjpAk; ePjpAk; murhq;fj;jpw;Fj; Msg;gLgtu;fSf;Fk; ,ilapy; 
NkNyhq;fp ,Uf;Fk; ehl;bd; kf;fSf;fhf xk;Gl;];kd; epWtdk; gadw;wjhf ,Uf;Fkh 
my;yJ ek;gpf;if Cl;Lk; fyq;fiu tpsf;fhf ,Uf;Fkh vd;gJ gjpyspf;fg;gl;l 
Ntz;ba tpdhnthd;whf cs;sJ. 
 
 
 
 
vy;.V.jp];] Vf;fehaf;f 
epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; 
(xk;Gl;;];kd;) 
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Introduction         

 

 

Presently there is a worldwide phenomenon in most long established democracies which 

finds citizens very cynical and distrustful of politicians. The public assert that    their interests  

are not taken into account or they are not consulted in major issues before decisions affecting  

their lives are taken They decry and criticize the very instruments of democratic government 

which people elsewhere  in the world are fighting for and dying to achieve. Our democratic 

institutions are treasures  to preserve and  it is important that those who are governed get back 

their confidence that the system can work for them. 

 

             The consent of the governed will be an important element and a generalist  parliamentary 

ombudsman has a unique position of trust  among all in  the governing process. Such an 

ombudsman must be much more upfront in seeking positive solutions to areas where the 

government and the governed are in conflict. There is a role  there for an honest broker  who is 

able to approach the issues  from a position of trust and credibility from both sides, there should  

be no lack of confidence or courage  in pursuing it. The freedom of information function, for 

example, is a valuable adjunct to a parliament ombudsman’s role in that it brings the ombudsman 

into the interface between government and the people at all levels, and provides an  excellent 

base for the wider role in the future. 

 

            It is already apparent that the adversarial system of justice through the courts is not seen 

by the public generally as  being timely, easily accessible or financially  feasible The cost of the 

court system  is also a heavy burden on the taxpayer There has to be a better  way of resolving 

disputes. The alternative dispute resolution  system used by an ombudsman has considerable 

potential to encompass a wider spectrum and the generalist parliamentary ombudsman should be 

looking for opportunities to lead the way into alternative dispute resolution. For new 

democracies the ombudsman institution  is a popular safeguard  of freedom. It is important to 

encourage new thinking about the role of the person who protects the people. The political, 
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social, economic and  cultural environment in which an ombudsman operates has a direct bearing 

on how an ombudsman functions, 

 

            The ombudsman , as an institution, has three essential elements in it’s favour – 

independence in operation, flexibility in dispute resolution, and credibility with public and 

organizations subject to jurisdiction. The institution can never remain static while the social 

environment in which it operates is in a constant state of  change. The institution must be 

developed  and  moulded in harmony with that social environment. 

 

            It is most interesting to note how the world over ,regardless of  different  traditions and 

institutions, countries have set up a monitoring body such as the office of the Ombudsman.There 

are couple of conditions the institution of ombudsman must meet in fulfilling its function. This 

function consists of two interacting responsibilities, viz,, to protect the individual citizen in his or 

her dealings with his or  her government and to control the activities of that government. 

 

            Governments occupy the monopoly position in every society. They have, for example, a 

monopoly on the lawful use of violence by the police in particular ,in the enforcement of order 

and safety. And where governments provide services, they are ,in  fact ,exercising a monopoly as 

well. Legislation gives them  many, sometimes very far-reaching, powers and they have a 

vertible legion of experts at their disposal in their frequently extensive, highly complex 

bureaucratic organizations. In a nutshell, governments are very significant sources of power in 

every society. But contemporary societies cannot function without such governments 

 

           In the role of subject, the individual is confronted with the implementation of government 

policy He is the dependant party over whom the mighty, monopolistic government holds sway. 

As a result the individual frequently feels powerless in the face of the government actions. It is of 

special importance for the individual to have access to channels through which he can take action 

when he feels that the government, from its monopolistic position of power, has acted incorrectly 

towards him. He must be able to rely on organizations that can protect  him  against  improper 

conduct on the part of government and its officials, 

 

         



39 

 

It should be clear that the ombudsman ,as one of the bodies responsible for protecting the 

individual and monitoring the  government, has very important role to play in a democracy At 

the sametime , the ombudsman should be aware, that other agencies  also pursue the same aims 

and that good government depends on more than the existence and work of his institution  The 

contribution the ombudsman makes to democracy is a very essential one;so essential, in fact, that 

a democracy without an ombudsman would now be inconceivable.. 

 

Creation of the  office of the  Parliamentary Commissioner for Administration. 

 

 

The need for an office of the Ombudsman was first mooted in Sri Lanka at the South East 

Asian conference of Jurists in January 1966. Article 156 of the 1978 Constitution of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka enjoined Parliament to provide for the establishment 

of the Parliamentary Commissioner for Administration (Ombudsman). Parliament passed the 

Parliamentary Commissioner for Administration Act No. 17 of 1981, which established the 

office and defined its powers duties and functions. Subsequently the Parliamentary 

Commissioner for Administration (amendment) Act No.26 of 1994 which amended section 10 of 

the original Act, enabled the Ombudsman to entertain such written complaints or allegations of 

infringements of fundamental rights or other injustices directly from members of the public, 

subject to informing the Public Petitions Committee on the action taken thereon by the 

Ombudsman. 

 

 The Ombudsman is required at the conclusion of the investigation, to determine whether 

the decision, recommendation, act or omission of the public officer concerned complained of, 

was contrary to law, unjust, oppressive or improperly discriminatory or made in the improper 

exercise of his discretion. 

 

 Where the Ombudsman is satisfied after due investigation that a person's fundamental 

right has been violated by a public officer or has suffered an injustice at the hands of such 

officer, he makes a determination to that effect. 

 

 By way of relief to the person  affected, the Ombudsman may recommend that the act of 

the public officer concerned, be reconsidered, rectified, cancelled or varied and require the head 
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of the institution to which the public officer belongs, to notify within a specified time, the steps 

which he proposes to take to give effect to the recommendation. 

 

The ombudsman has motivated the government and other establishments in the delivery 

of timely, quality service to the public. One of the greatest strengths of the institution is its ability 

to allow the complainant to pursue the course of justice relatively cheaply and speedily with no 

cost which is valuable considering that most of the complainants belong to the less fortunate 

classes of the society. 

 

Observations and Comments 

 

 

      Majority of the complaints received  were inquired  into,proved that they were connected to 

matters in which it was essential either for a department or government or for a statutory 

authority such as a Corporation or a Board to act in accordance with the  laws as they had been  

enacted by Parliament. Also these complaints often related to the failure to act according to 

subsidiary rules and regulations even such rules and regulations were embodied in Establishment 

Cord. I have received complaints relating to ill conceived schemes of recruitments or promotion 

of staff are adopted by some statutory public sector establishments. I have experienced  enough 

challenge in trying to sort grievances provoked by using two completely diverse  schemes of 

testing applicants in their aptitude or competence for promotion from one grade to the other. 

 

There were some cases where the grievance borne by a complainant had occurred owing to the 

negligence of the administrators and authorities to implement fairly, and without discrimination, 

government  policies and procedures. Additionally a lack of understanding and inflexible 

severity  were noticeable where policy or procedure  was followed. 

 

        An easily removable cause for complaint constantly arose from the insensitivity of the 

bureaucracy, be it in government  departments or statutory bodies. Letters were regularly never 

replied to, inquiries by clients of services or by affected officers  were unanswered, and a lack of 

courtesy  toward  individuals  had irked  many of the petitioners. 

       The stipulation to observe secrecy in regard to the operations of the ombudsman’s office  has 

inhibited the ombudsman of proclaiming the success that has followed his endeavour to resolve 

disputes or redress grievances. The office receives letters of gratitude at times whenever problem 
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is satisfactorily solved, sometimes even concerning itself in resolving a problem thereby getting 

a settlement. 

 

      It is regrateful to mention  that some Secretaries of Ministries and Senior Heads  are reluctant 

to acknowledge that the ombudsman does help in ensuring the growth of better and fair 

administration which in turn enhances the development of good governance. Unfortunately a few 

of these senior administrators are of these senior administrators are apparently deluded by their 

presumption into believing that they alone know and are infallible. 

 

       Among the public officers there has still not been the desirable proper appreciation of the 

role of  the  ombudsman in regard to administration. This is essential if the ombudsman’s office 

is to function more effectively and be of greater use to the public. 

 

       The types of complaints that reach the office of the ombudsman are so varied and fell into 

numerous categories.  More common are petitions regarding promotions, claims to state lands, 

unfair dismissals from service, unreasonable transfers from stations. There are also petitions 

about  non-admission to schools and universities. In respect of defaults in re-payment of bank 

loans, recruitment of graduates into special training or employment schemes, and environmental 

pollution complaints do come in,. In most  cases  although the complaint dose not explicitly state 

so, it has been found that the authority which has caused the grievance  has in the process 

violated human and fundamental rights. . When  complaints relating to land disputes were taken , 

I found that the 3rd schedule of the Land Development  ordinance is still observed. This 

anachronistic. It follows the law of primogeniture and favours  the male, and it needs to be 

revised. 

 

         There have been instances of some public officials having either ignored laws, regulations 

or rules or giving to them interpretations according  to their own  whims.  Officials executing 

their duties forget that in the course of committing  wrong actions that the  natural rights, 

fundamental rights, human rights , have been  violated causing to individuals a deprivation of 

legitimate dues, and in addition pain of mind. In handling vacation of post, actions natural justice 

has been ignored and in paying only after inexcusable delays the pensions gratuities. Delay in 

these instances  have been on flimsy  grounds, and causes  even pecuniary loss  because the 
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value of money had depreciated Also, in waiting for their  dues individuals have got indebted 

while trying to tide over the period of delay.  

 

        Whenever an inquiry  or investigation into a complaint was pursued officials expended time 

and effort in trying  to justify a decision or action without paying due heed to sense  of  justice or 

the fairness of  an issue in dispute. Regardless of the gravity of the wrong done and its 

deleterious  effects on the  individual citizens, officials seem to have continued  in persisting in 

taking  the same sort of  wrongful action or  spurious  decisions despite the  justifiable 

complaints that are made against them. 

 

    With all the above difficulties, the office managed  to dispose a fair number of complaints 

received. The cadre of the office has not been filled. There is no accountant or a book-keeper 

appointed to the office.  Reluctance of officers to serve in this office is noticeable. It may be due 

to the absence of an opportunity to perform adequate overtime duties or to receive any other 

perquisites associated with offices. 

 

      While problems and difficulties have been somewhat highlighted I should state that at the 

same time there has been a considerable degree of  co-operation extended by  officials, 

departments and authorities  which enabled me to discharge my duties more easily. 

I owe a profound debt of gratitude to the staff in my office who have worked against all  odds to  

achieve the target  we were aiming at.    

   

Statistical  Analysis 

 

         During the year 2013 this office received 1185 complaints and out of which 1099 were 

complaints directly sent by the members of the public  whilst 86 were sent by  the Public Petition 

Committee of the Parliament, for investigation. In addition there were 682 complaints  awaiting 

disposal at the end of year 2012, thus making a total of 1867 complaints to be dealt with during 

the year under review. 

 

 The office managed to inquired into and dispose majority of complaints as soon as possible and 

recommendations were submitted to the Public Petitions Committee and to the relavant heads of 
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the Institutions. It is noteworthy that almost all the recommendations submitted by this office 

were accepted and acted upon by the Committee. 

 

       1309 complaints were disposed  of  summeraly and 31 dealt  with  after  interparte inquiry  

making a total of 1340 disposals  during the  year,  leaving  a  balance  of 527 complaints  carried  

over to  the  year  2014. 

 

       There  were  numerous  complaints  where  there  were  no  causes  to proceed  further, and  

some  were  outside  the  jurisdiction  of  the  Ombudsman. Some  were  tendered  to  this  office  

with  ordinate  delay and  also several  complaints  were  dismissed  after  considering  the  report  

sent  by  the  relavant  authorities.  

 

        This office has endeavored to settle as many disputes as possible expeditiously, contacting 

the relevant public officers over the telephone and   writing to them to take suitable action, such 

as in cases where the officers have unduly delayed in attending to the matters concerning the 

complainants.  
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Table: 1  STATISTICAL ANALYSIS. 

Balance complaints to be investigated, carried over from the year 2012   682   

        

Total number of complaints received during the period 01.01.2013 to 

31.12.2013       

    (a). Directly from complainants. 1099     

    (b). Referred for investigation and report by the Public Petitions Committee.                 86     

              1185   

Total number of complaints to be investigated during the year 2013     1867 

        

Total number of complaints investigated during the year 2013       

        

   (a).Number of complaints concluded summarily       

         (1). Settled without inquiry.              131     

         (2). Disposed without investigating due to the same complaint being 

made to a       

               parallel tribunal/ institution. 101     

         (3). Inadequate information to proceed to inquiry. 18     

         (4). Referred to relevant authority for suitable action. 127     

         (5). No case made out for relief. 80     

         (6). Outside the jurisdiction of the Ombudsman. 57     

         (7). Inordinate delay in making the complaint. 34     

         (8). Complaints which were dismissed after considering the reports sent 

by the 

                Relevant  institutions. 464   

         (9)  Copies directed to this office, having sent the complaints to other  

                institutions. 254   

        (10)  Complaints directed to other ombudsman offices 43   

    1309   

   (b). Total number of complaints investigated and reported on after inter-

partes        

          inquiry.   31   

      1340 

Balance number of complaints to be investigated and reported on as at 

31.12.2013.     527 
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Monthly Analysis. 

  

Total number of complaints received during the year 2013 along with the balance brought 

forward from the year 2012 are 1867. The highest number of 141 complaints were received in 

October and in January only 70 complaints were lodged.   

 

Table: 2 Total Numbers of Complaints Received During Each Month of 2013 

 

 Month Total 

1 January 70 

2 February 102 

3 March 114 

4 April 77 

5 May 87 

6 June 116 

7 July 111 

8 August 77 

9 September 74 

10 October 141 

11 November 83 

12 December 133 

 Total 1185 
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Out of the  complaints  lodged  during  the  year, 794  were by  males and 391  were by  females. 

 

 

 

Table :3  Total Number of Complaints Received in 2013  

Categorized According to Gender  

    

Month Male Female Total 

1. January 46 24 70 

2. February 79 23 102 

3. March 78 36 114 

4. April 45 32 77 

5. May 58 29 87 

6. June 74 42 116 

7. July 75 36 111 

8. August 51 26 77 

9. September 43 31 74 

10.October 99 42 141 

11.November 58 25 83 

12.December 88 45 133 

        

Total 794 391 1185 
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District Analysis 

 

The  most  number  of  complaints  received  during  the  year 2013  was  from  the  Colombo  

District (184)  followed  by  Ratnapura (113)  and Kurunegala (106). 

 

 

Table: 4                                                                                                

Total Number of Complaints received in 2013 categorized according to the complainants’ 

domicile district wise                                                 

Districts 

Number of 

complaints 

2013 

Colombo 184 

Gampaha 39 

Kalutara 66 

Kandy 53 

Matale 50 

Nuwara-Eliya 30 

Galle 98 

Matara 91 

Hambantota 22 

Jaffna 06 

Mannar 01 

Vavuniya 04 

Mulaithivu - 

Kilinochchi 08 

Batticaloa 13 

Ampara 23 

Trincomalee 17 

Kurunegala 106 

Puttalam 15 

Anuradhapura 39 

Polonnaruwa 81 

Badulla 63 

Monaragala 35 

Ratnapura 133 

Kegalle 28 

                                                   

Foreign 

- 

Total 
1185 
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49 

 

Subject Analysis. 

                 There was a significant number of complaints regarding appointments to office, 

confirmation, termination of employment, promotions, salary anomalies, increments, arrears, 

abuse of power/inaction by police officers as well as other public servants, pensions, 

employment provident fund payments, unauthorised constructions and nuisances made during 

the year 2013.  

 

Table: 5   Total number of complaints against Public officers received during the 

                  year 2013 subject wise 

 

           2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Appointments, Confirmation, Antedating 81 

02 Termination of Employment, Reinstatement, Extension 118 

03 Promotions, Seniority 69 

04 Land permits, Grants of state lands 207 

05 Delay, Incompetence, Negligence, Abuse of power. 69 

06 Salary Anomalies, Increments, Arrears, Allowances 69 

07 Pension, W&OP 72 

08 Compensation, Poor relief, Samurdhi 35 

09 Transfers from place of work 66 

10 Tsunami Assistance 01 

11 University / School Admissions, Examination results 65 

12 EPF / ETF / Gratuity 29 

13 Police Abuse of Power / Inaction 24 

14 Unauthorized Constructions / Nuisances 39 

15 Loans, Recovery, Rescheduling 25 

16 Licenses, Building Permits 18 

17 Electricity, Water, Telephone Connections, Disconnections. 19 

18 Harassment at Work Place 17 

19 Roadways 16 

20 Miscellaneous 146 

   

Total 1185 
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Ministry/ Public Institution Analysis. 

 

         The Ministry of Public Administration (186) and the Ministry of Education (172) were the 

Ministries against whose officers the largest number of complaints  were received. (Vide table 6) 

The majority was made against Divisional Secretaries, mainly relating to the issue of land 

permits and grants. Although the law of succession has been clearly set out in the relevant Act, 

deciding questions of possession and occupation are not that simple. It has been disclosed at 

inquiries that some officers working in the Divisional Secretariats are not above board in issuing 

land permits/grants under the provisions of the Land Development Ordinance. 

 

Table: 6    Number of complaints against officers of Ministries, Departments, Authorities  

                    and Public Institutions 2013 

 

Ministry, Department, Authority etc. 

Number 

2013 

Public Administration 
186 

 Education and Higher Education 
172 

Corporations/Authorities(CPC,CEB,SLPA,RDA) 
42 

Public Services Commission (Central and 

Provincial) 
22 

 Defense & Internal Security 
97 

 Provincial Councils & Local Government 
118 

Transport (SLCTB, CGR, CMV) 
46 

Health and Indigenous Medicine 
68 

Labour 
20 

Finance 
14 

Agriculture 
32 

State Banks 
19 

Pensions  
45 

Justice 
23 

Irrigation & Mahaweli Authority 
28 

Posts and Telecommunication 
22 

Social Services / Samurdhi / REPPIA 
21 
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Lands & Land Reform Commission 
89 

Cooperative Development 
16 

National Water Supply & Drainage Board 
09 

Registrar General 
01 

Forests 
02 

Plantations 
03 

Others 
90 

Total 
1185 

 

 

 

Office Staff. 

         This office has an approved cadre of thirty. However, as the organization chart shows, there 

were only 14 officers attached to this office at the end of the year 2013. (Please vide the chart)  

 

Organization Chart. 

 

Ombudsman 
 

 

01. Administrative Officer  01. Administrative Officer  
       Establishment                  Petition (Vacant) 

        
Translator  - 01 
(Class 1 Tamil / English) 

Translator  - 01 - (Class I PMAS)  - 01     - (Class I PMAS) - 01     

(Class 1 Sinhala / English) - (Class III PMAS)  - 02     - (Class II PMAS) - 01     

                    - PMAS (Vacant)    -   04            - (Class III PMAS) - 03                
                      - PMAS ( Vacant)   - 04 
  

                   
   - Driver (Vacant)               - 02 

- (KKS-Class II) (Vacant)   - 04 

        - (KKS-Class III)       - 02 

   - (Contract)                          -  01 
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Annual Budget.  

 

 A sum of Rs:7,980,000.00 was allocated for recurrent expenditure and a sum of 

Rs:230,000.00 for capital expenditure, making a total of Rs:8,210,000.00 for the year 2013. A 

Sum of Rs:1246116.00 was provided as additional allocations. The actual expenditure for the 

year was Rs:9,411,410.00, saving a sum of Rs:44,706.00. 

 

 

HEAD 22 - Office of the Parliamentary Commissioner for Administration 

01 - Operational Activities 

01 - General Administration and Establishment services 

                  Rs.000 

Object   Description      2013  2013 

        Estimate Actual 

  Recurrent Expenditure    8655  8610 

  Personal Emoluments    5003  4995 

1001  Salaries & Wages    3438  3435 

1002  Over Time & Holiday Payments          60    60 

1003  Other Allowances    1505   1500 

  Traveling Expenses      680    674 

1101  Domestic         15      9 

1102  Foreign          665    665 

  Supplies       400    398 

1201  Stationary & Office Requests     160    158 

1202  Fuel        240    240 

  Maintenance Expenditure     468    458 

1301  Vehicles       388    379 

1302  Plant Machinery & Equipment          80      79 

1303  Building & Structures          -        - 

  Contractual Services    1789  1772 

1401  Transport         11      11 

1402  Postal & Communication     280    278 

1403  Electricity & Water      260    245 

1404  Rents & Local taxes    1226  1226 

1405  Other          12      12 

  Transfers         315      313 

1505  Subscription & Contribution Fees      315      313 
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  Capital Expenditure        801      801 

  Acquisition of Capital Assets       743      743 

2102  Furniture & office Equipment       743                  743 

  Capacity Building          58        58 

2401  Training & Capacity Building                      58        58 

  Total Expenditure      9456    9411 

  Total Financing      9456    9411 

  Financing 

Domestic        9456    9411 

 

 

The confidence that the citizen has in the office of the Ombudsman  could be ascertained  

by the number of  complaints  lodge by them. This is mainly because, the speedy and 

inexpensive redressal of  grievances against alleged acts of  maladministration  committed  by 

public  sector. It is incontrovertible that the  purpose  of the  ombudsman’s  investigation  is  to  

determine whether  an  injustice  has  been  occurred  and  so to  have  remedied. Without a 

remady  the  determination is of little  value. 

 

Finally  it’s  a question  to be answered, whether the  ombudsman institution  to be a  

burnt out star or a beacon of hope  for the  people  in  the country, that injustice and  fairness  

between  government  and  the  governed  will  prevail. 

 

 

L.A.Tissa Ekanayake 

Parliamentary Commissioner for Administration 

(Ombudsman) 

 


