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කාර්ය සාධන වාර්තාව 

2011 වසර 
 

1. හැඳින්වීම 
 
1968 අිංක 32 ෙරණ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනමේ විධිවිධාන අනුව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි 
කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව මගින් 1972 වර්ෂමේ සිට වයස අවුරුදු 18 ඉක්මවූ ශ්රී ලිංකාම  
නීතයානුල ල පදිංචිකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම  ා  ුනුනුේපේ කුත්ේ කිරීම මරේක කරන ලෙ අතර 
එම පනතට කරන ලෙ සිංම ෝධනයනට අනුව 1981 වසමර් සිට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ 
වයස් සීමාව අවුරුදු 16 මලස නේ කරන ලද. 
 
 

ෙුක්ම 
 
පුරවුසි අනනයතාව වි ්වාසනීයව ත වුරු කරන ම නන ිතතකාී  මස වා සපයන්නා වවට පේීම 

 

මමමහවර 
 

1968 අිංක 32 ෙරණ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත ප්රකාරව 
වයස අවුරුදු 16 සේපූර්ණ කළ ශ්රී ලාිංකික පුරවුසියන් 

කාර්යක්ෂමව  ා සුරක්ෂිතව ලියාපදිංචි කර  ුනුනුේපතක් කුත්ේ කිරීම 
 
 

අරමුණ 
 

1971 අිංක 28, 1971 අිංක 37  ා 1981 අිංක 11 ෙරන පනේවලින් සිංම ෝධිත 
1968 අිංක 32 ෙරණ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතට අනුව 

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කර  ුනුනුේපතක් කුත්ේ කිරිම 
ප්රධාන අරුණණ කර ගේ මමම මෙපාර්තමේන්තුව, 

පුද්ගලයන් මේ අනනයතාව ස ිකක කරන ප්රධානතම ලියවි්ලල වන 
නාිකක  ුනුනුේපත කුත්ේ කිරීමේ දී 

21 වන සියවමස  අභිමයෝගවලට ුණහුණමෙමින් 
කුසි කළමනාකරණයක් තුළින් එම කාර්ය කාරය ඉටු කරමින් 

ශ්රී ලිංකා ප්රනාතාන්්රික සමානවාදී නනරනමේ පවේනා 
නීිකය  ා සාමය මරක්ෂා කිරීමට උපකාරී මවමින් 

රානය පාලනයට අව ය පරිසරය කුර්මාණය කිරීම අමකක්ෂා මකමර්. 
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කාර්ය භාරය 
 
 

 ශ්රී ලිංකාම  නීතයානුල ලව පදිංචි වයස අවුරුදු 16 සේපූර්ණ කළ පුද්ගලයින් 

ලියාපදිංචි කිරීම  ා ඔවුන්ට  ුනුනුේපේ කුත්ේ කිරීම. 

 මෙපාර්තමේන්තුව මගින් කුත්ේ කළ  ුනුනුේපේවල සිංම ෝධනයක් අව ය 

වූ විට අව ය පරිද සිංම ෝධනය කර දීම. 

 නුික වූ  ුනුනුේපේ සඳ ා එම  ුනුනුේපමතිත අනුපිටපතක් කුත්ේ කිරීම. 

 ඉ ත සඳ න් කරන ලෙ මස වාවන් දනක් තුළදී එක් දන මස වය මගින් ඉටු 

කරදීම. 

  ුනුනුේපතක් කුත්ේ කිරීමේ දී සිදු වන අක්රමිකතා සේවන්ධව නීිකමය 

කටයුතු ක්රියාේමක කිරීම. 

  ුනුනුේපත පිළිවඳව  ා අයදුේ කිරීමේ ක්රමම ෙය පිළිවඳව විවිධ මයතන 

ෙුනුවේ කිරීම. 

 මයතන  ා මෙපාර්තමේන්තු මගින් කරන ඉ්ලලීේ අනුව  ුනුනුේපමතිත 

මතොරතුරු ත වුරු කිරීම. 

 මපොලිස් කුෂ්කා න සඳ ා මතොරතුරු ලවාදීම. 
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2.   ුනුනුේපේ කුත්ේ කිරීම. 

  

සාමාන්ය මස වය 
 
2011 වර්ෂමේ නනවාරි 01 දන සිට මෙසුේවර් 31 දන ෙක්වා කාලය තුළ සාමානය මස වය 
යටමේ මෙපාර්තමේන්තුව මගින් කුත්ේ කළ  ුනුනුේපේ ගණන ප ත පරිද ම .  
 

මාසය ලුබුණු අයදුේපේ සිංඛ්යාව කුත්ේ කළ  ුනුනුේපේ 
සිංඛ්යාව 

නනවාරි 35508 104309 

මපවරවාරි 39755 71998 

මාර්තු 46425 64478 

අමප්ර ්ල 36489 33471 

මුයි 43914 33632 

ජුකු 71381 46516 

ජූලි 91571 53504 

අමගෝස්තු 86620 78817 

සුකතුේවර් 86777 112875 

ඔක්මතෝේවර් 91520 80669 

මනොවුේවර් 71603 80593 

මෙසුේවර් 50836 74686 

එකතුව 752399 835548 

 
ඉ ත වගුම  මකාරයට අයදුේපේ ලුබීම  ා  ුනුනුේපේ කුත්ේ කිරීම අතර මවනස කුසි පරිද 
සේපූර්ණ මනොකරන ලෙ  ා අවලිංගු කරන ලෙ අයදුේපේ ම  

 

   

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ලුබුණු අයදුේපේ 
සිංඛ්යාව

කුත්ේ කළ  ුනුනුේපේ 
සිංඛ්යාව
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එක් දින් මස වය 
 

 දසි අව තාවයන් සඳ ා කඩිනමින්  ුනුනුේපේ ලවා ගුනීමට අමකක්ෂා කරන 
අයදුේකරුවන් මවනුමවන් එක් දනක් තුළ  ුනුනුේපේ කුත්ේ කිරීමේ කඩිනේ 
වුඩපිළිමවලක් (එක් දන මස වය) 2003.09.01 දන සිට මරේක කර ඇත. මේ යටමේ එක් 
අයදුේපතක් මවනුමවන් රුපිය්ල 500ක රනමේ අනුමත ගාස්තුවක් අය කරනු ලුමේ. 
 
එක් දන මස වා වුඩ සට න යට මේ 2011 වර්ෂමේ නනවාරි මස සිට මෙසුේවර් මස ෙක්වා එක් 
එක් මාසය තුළ කුත්ේ කරනු ලුබු  ුනුනුේපේ සිංඛ්යාව ස  ඉන් මෙපාර්තමේන්තුව ලුබු 
මොයම ප ත සට මනන් ෙුක්ම .  
 
 
මාසය කුත්ේ කළ  ුනුනුේපේ 

සිංඛ්යාව  
ලෙ මොයම (රු) 

නනවාරි 9909 4954500 

මපවරවාරි 10050 5025000 

මාර්තු 12318 6159000 

අමප්ර ්ල 7492 3746000 

මුයි 11537 5768500 

ජුකු 14619 7309500 

ජුලි 13317 6658500 

අමගෝස්තු 15582 7791000 

සුකතුේවර් 14180 7090000 

ඔක්මතෝේවර් 13018 6509000 

මනොවුේවර් 19208 9604000 

මෙසුේවර් 17889 8944500 

එකතුව 159119 05555577 
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 අයදුම්පත් ලැබීම හා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම 
 

වර්ෂය 
ලෙ අයදුේපේ 
සිංඛ්යාව 

කුත්ේ කළ 
 ුනුන්ේපේ 
සිංඛ්යාව 

වර්ෂය 
ලෙ අයදුේපේ 
සිංඛ්යාව 

කුත්ේ කළ 
 ුඳනුේපේ 
සිංඛ්යාව 

1972 1,305,801 22,459 1992 568,493 545,957 

1973 5,570,696 680,024 1993 528,628 468,494 

1974 619,855 5,071,234 1994 545,121 493,093 

1975 72,268 248,694 1995 907,560 616,915 

1976 138,216 246,694 1996 816,275 853,191 

1977 152,221 221,783 1997 782,988 636,187 

1978 236,834 423,276 1998 771,597 655,580 

1979 186,813 194,436 1999 731,079 753,560 

1980 360,510 297,702 2000 758,463 651,787 

1981 479,724 474,577 2001 711,295 679,250 

1982 425,904 505,559 2002 794,357 700,000 

1983 358,830 342,088 2003 633,168 635,046 

1984 451,651 421,010 2004 607,111 524,241 

1985 446,619 458,557 2005 731,310 564,872 

1986 364,150 374,074 2006 1,196,276 897,674 

1987 372,108 353,819 2007 1,086,236 958,445 

1988 431,102 409,870 2008 933,663 818,407 

1989 365,966 333,083 2009 986,670 941,537 

1990 491,622 397,135 2010 899,349 890,084 

1991 676,681 646,150 2011 752,399 835,548 

   ුණලු එකතුව 29,249,609 25,283,647 
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3. නාිකක  ුනුනුේපේ කුත්ේ කිරීමේ ක්රියාවලිය ම ගවේ කිරීමේ වුඩසට න් 
 

 තාවකාලික සංවාහක ලිපිකරුවන් බඳවා ගැනීම 
 

ඉ ත වුඩසට න යටමේ අමාතය ම්ඩඩල අනුමුිකය යටමේ තාවකාලික සිංවා ක 
ලිපිකරුවන් 2006-05-02 දන සිට වරින් වර මමම මෙපාර්තමේන්තුවට වඳවා ගන්නා 

ලෙ අතර අවසන් වරට 2011-08-01 දන සිට 2011-12-31 දන ෙක්වා 07 මෙමනත් 
වඳවාමගන මස වමේ මයොෙවා ඇත. 
 

 තාවකාලික ලිපිකරුවන් (මෙමළ භාෂා) බඳවා ගැනීම 
 
නාිකක  ුනුනුේපේ සුකසීම සඳ ා විම  ෂමයන් වඳවා මගන ඇික මෙපාර්තමේන්තු 
මස වකයින් වන කුෂ්පාෙන ස ායකයන් අතුරින් මෙමළ වසින් ලිවිය යුතු  ුනුනුේපේ 
සේවන්ධමයන් කටයුතු කිරීමට  ුකි මස වකයන්මේ ිතඟය කුසා මෙමළ වසින් 
 ුනුනුේපේ කුත්ේ කිරිමේ පසුවෑමක් ඇික විය.  

 
මේ සේවන්ධව වයවස්ාා කටයුතු  ා නාිකක කකාවද්ධතා අමාතයාිං ය මවත සිදු  කරන 
ලෙ ඉ්ලලීමක් අනුව එම අමාතයාිං ය මගින් එක්සේ නා්ගන්මේ සිංවර්ධන 
වුඩසට මන් (UNDP) මධාර යටමේ ක්රියාේමක වන “යුක්ිකොමයට සම ප්රම  ේව” 

වයාපිික (Equal Access to Justice) වුඩසට න යටමේ පුහුණුව ලුබූ 16 මෙමනත් 
මරේකමේදී රු 9000/- ක මාසික දීමනාවක් ලවා දීමේ පෙනම මත තාවකාලික ලිපිකරු 
(මෙමළ කාෂා) ව මයන් වඳවා ගන්නා ලදී. ඔවුන් 2009.08.07 දන සිට 2009.11.06 දන 

ෙක්වා  ා 2009.11.16 දන සිට 2010.03.15 දන ෙක්වාේ මස වමේ මයොෙවා ඇත.  නුවත 

රු 10000/- ක මාසික දීමනාවක් මගීේ පෙනම මත 2010.04.15 දන සිට 2010.08.31 

දන ෙක්වා මස වය කර ඇත. 2010.09.15 දන සිට මස වය මරේක කළ 07 මෙමනක්ෙ 
2010.10.04 දන සිට මස වය මරේක කළ 23 මෙමනක්ෙ 2011.02.14 දන ෙක්වා 

රු.15000/-ක දීමනාවක් මගීමේ පෙනම මත මස වය කරන ලද. පසුව 2011.08.01 දන 

සිට අෙ ෙක්වා 07 මෙමනක් රු 15000/- ක දීමනාව යටමේ මස වය කරික.මේ සඳ ා 
ප්රිකපාෙන ඉ ත වයාපිිකය යටමේ ලවා මෙන ලදී. 
 

 සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් මස වමේ මයෙවීම 
 

නාිකක  ුනුනුේපේ සකස ් කිරීමේ ක්රියාවලියට ඝිජුව ොයක වන කු ්පාෙන ස ායක 
කා්ඩඩමේ කුළධාරීන් උසස් ීේ ලවා මවනේ මස වා වලට යාම ම  තුමවන්  ුනුනුේපේ 
සකස් කිරීම සඳ ා මයොෙවා ගත  ුකි කුලධාරීන් සීමා විය. එම කුසා සිවි්ල මරක්ෂක 

කුලධාරීන් 47 මෙමනත් 2010.09.20 දන සිට මමම මෙපාර්තමේන්තුම  මස වමේ 

මයෙවා ඇත. 2011 මෙසුේවර් මාසමේ අ.මපො.ස. (සා.මපළ) විකාගයට මපනී සිටි සිසුන් 
සඳ ා කඩිනමින්  ුනුනුේපේ ලවා දීමේ කාර්යය සඳ ා ෙ මමම කුලධාරීන් මයොෙවා 
ඇත. 

  

 ප්රාමයෝගික පුහුණු සිසු සිසුවියන් බඳවා ගැනීම 
 

ඉ ත කුලධාරීන්ට අමතරව නාිකක තරුණ මස වා සකාම  පුහුණු මයතන වන ම රගම 

රේමලාන  ා මෙිතවල අධයාපන මයතන වලින් සිසු සිසුවියන් 2011.08.10 දන සිට 
2012.02.14 දන ෙක්වා කාලය සඳ ා මමම මෙපාර්තමේන්තුම  මස වයට මයොෙවාමගන 
ඇත.  මමොවුන් සඳ ා දනකට රු 500/= වුගින් මගවනු ලුමේ. 
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4.  ුනුනුේපේ කුත්ේ කිරීමේ ක්රියාවලිය සඳ ා මතොරතුරු තාක්ෂණය මයොො 
ගුනීම 

 

 පරිගණක අනුසාරමයන් අංක මයදීම 

ුණ්ල වරට කුත්ේ කරනු ලවන  ුනුනුේපේ සඳ ා අිංක මයදීම 2007 නනවාරි 01 වන 
දන සිට මෙපාර්තමේන්තුව තුළම සිදු කරන අතර 2011 නනවාරි සිට මෙසුේවර් මස 
ෙක්වා අිංක මයොෙන ලෙ  ුනුනුේපේ සිංඛ්යාව ප ත ෙුක්ම . 
 
 
මාසය අිංක මයදූ  ුනුනුේපේ 

නනවාරි 19865 

මපවරවාරි 24102 

මාර්තු 23520 

අමප්ර ්ල 14740 

මුයි 15741 

ජුකු 28199 

ජුලි 43224 

අමගෝස්තු 60846 

සුකතුේවර් 50535 

ඔක්මතෝේවර් 55056 

මනොවුේවර් 56298 

මෙසුේවර් 32214 

එකතුව 424340 

 
 

 පරිගණක සුචිපත් නිකුත් කිරීම 

නුිකවූ  ුනුනුේපේ සඳ ා අනුපිටපේ කුත්ේ කිරීමේ දී ස  පවේනා  ුනුනුේපේ 
සිංම ෝධනය කිරිමේදී අව ය වන මෙපාර්තමේන්තු වාර්තා (සුචිපේ) මසීම අිකන් සිදු 
මකමරන කාර්යයක් විය. ෙුනට එම සුචි පේ පරිගණක ගත කර ඇික වුවින් කවා 
පරිගණකය මගින් පරීක්ෂා කිරීම සිදු ම .   

 
 

  නිකුත් කරන් ලෙ හැඳුනුම්පත් වල මතොරතුරු ඇතුලත් සුචිපත් ෙත්ත  
ගබඩාව සකස ්කිරිම 

 ුනුනුේපේ කුත්ේ කිරීම සේවන්ධ මෙපාර්තමේන්තු වාර්තා (සුචිපේ) පරිගණකගත 
කිරීමේ වයාපිිකය මලෝක වුිංත් මධාර යටමේ ශ්රී ලිංකා මතොරතුරු සිංකුම ෙන 
තාක්ෂණික කුමයෝජිතායතනය (ICTA) 2009-04-20 දන මරේක කරන ලද.  එ මගින් 
මිලියන 16 ක පමණ සුචිපේ අවස්ාානුල ලව නුවත පරීක්ෂා කිරීම සිදු කළ  ුකිය. 
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2011 වර්ෂය තුළ පරිගණක ගත කරන ලෙ සුචිපේ සිංඛ්යාව ප ත ෙුක්ම . 

 
 
 
 
 

 
 
2011.12.31 දනට පරිගණක ගත කළ ුණළු සුචිපේ ප්රමාණය 122,479 කි. 

 
මමම සුචිපේ ස්කෑන් කර පරිගණක ගත කිරීම කුසා අනුපිටපේ  ා සිංම ෝධන අයදුේපේ 
වලට අොළ  ුනුනුේපේ වල මතොරතුරු ඉතා කඩිනමින් පරීක්ෂා කිරීමට  ුකි ී ඇත.  මේ 
කුසා  ුනුනුේපේ වල මතොරතුරු අව ය මයතන මවත කඩිනමින් ලවා දීමටෙ  ුකි ී 
ිකමේ. 

 
 

5. නිංගම මස වය 
 

ඡන්ෙ ප්රකා  කිරීම සඳ ා නාිකක  ුනුනුේපත අකුවාර්ය කිරීමේ සමග නිංගම මස වා පුවුේීම 
ම ගවේ කරන ලද. මමම නිංගම මස වා මගින් දුර වු ුර ප්රමද්  වල සිටින නනතාව මවත මගොස් 
සේපූර්ණ කරන ලෙ අයදුේපේ කාර ගුනීම සිදු කරනු ලවයි. ස්ාානීය මට්ටමින් ක්රියාේමක 
කරන ලෙ නිංගම මස වා වුඩසට න් යටමේ 2011 නනවාරි මස සිට මෙසුේවර් මස ෙක්වා 
අයදුේපේ 19,102ක් ලුබී ඇත. ක පිළිවඳ වාර්තාවක් ඇුණණුේ අිංක (I) ිත ෙක්වා ඇත. 

 
ී ට අමතරව ෙුයට කිරුළ 2012 ප්රෙර් නය මවනුමවන් 2011 වර්ෂමේ අනුරාධපුර දස්්රික්කය 
තුළ නිංගම මස වාවන් 22ක් පවේවන ලද. එම නිංගම මස වාවන් පිළිවඳ මතොරතුරු  ඇුණණුේ 

අිංක (II) ිත ෙුක්ම . 
 
 

6. ඵලොයීතාව 
 

මෙපාර්තමේන්තුම  රානකාරී කටයුතු වඩාේ ඵලොයී මලස ඉටු කිරීමටේ, ම නන මස වා සපයන 
මයතනයක් වුවින් ම නන ිතතකාී  පරිසරයක් ඇික කිරීම  නුන්වාදීම සඳ ා කාර්ය ම්ඩඩලය 
උනන්දු කරීම පිණිස සිදුකරන ලෙ වුෙගේ කර්තවයයන් මලස  ුිනන්විය   ුක. 

 
 

7. පුහුණු කිරීමම් කටයුතු 
 
මමම මෙපාර්තමේන්තුම  මෙමළ කුලධාරීන් සඳ ා රානය කාෂා මෙපාර්තමේන්තුම  උපමද් ක 
ම ේමියක් මගින් සිිං ල කාෂාව පිළිවඳ පුහුණුීේ කටයුතු මරේක කරන ලද. 
 
රානය මස වා පුහුණු මයතනය මගින් පවේවනු ලවන පුහුණු වුඩසට න් සඳ ා 2011 වර්ෂමේ 
ස කාගී වූ සිංඛ්යාව 272කි. 
 
මෙපාර්තමේන්තුම  කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කරවා ගුනීම  ා ම නනතාවට කඩිනමින් 
මස වයක් ලවා දීම සඳ ා මම ම පුහුණුීේ තුළින් අමකක්ෂා මකමර්. 
 

  

මාසය 
පරිගණක ගත කරන 
ලෙ සුචිපේ සිංඛ්යාව 

අමගෝස්තු 18311 

සුකතුේවර් 73691 

මෙසුේවර් 30477 
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2011 වර්ෂය තුළ මෙපාර්තමේන්තු කුළධාරීන් ස කාගි වූ පුහුණු වුඩ සට න් ප ත ෙුක්ම . 

 
 
අනු 
අ◌කය 
 

දනය පවේවන ලෙ පුහුණු වුඩසට න ස කාගි වූ 
සිංඛ්යාව 

1.  2011.01.22 මක්ලප සිංවර්ධනය සඳ ා සිංගීතය 1000 

2.  2011.03.06 මූලික ඵලොයිතා උපාිංග ස  ධනාේමක චින්තනය 400 
3.  2011.04.05 කාර්යාල මස වක මස වය ස  රියදුරන් ෙුනුවේ කිරීමේ 

වුඩසට න 
59 

4.  2011.04.19-
2011.05.03 

රානය කළමනාකරණ ස කාර මස වමේ නවක 
කුළධාරීන් සඳ ා  සමාරේකක වුඩසට න 

45 

5.  2011.05.05 අ්ලලස  ා දූෂණය පිළිවඳ ෙුනුවේ කිරීමේ වුඩසට න 80 

6.  2011.06.20 කාර්යාල මස වක මස වමේ නවක කුළධාරීන් සඳ ා  
සමාරේකක වුඩසට න 

12 

7.  2011.06.24 5S පිළිවඳ වුඩසට න 5 
8.  2011.06.27-

2011.06.28 
උසස් පරිඝනක වුඩසට න 40 

9.  2011.06.30 ල ට උකපුන්න ස ිකක  නුනා ගුනීම පිළිවඳ පුහුණු 
වුඩසට න 

40 

10.  2011.07.11 ල ට උකපුන්න ස ිකක  නුනා ගුනීම පිළිවඳ පුහුණු 
වුඩසට න 

40 

11.  2011.10.03 ඵලොයිතා උපාිංග පිළිවඳ පුහුණු වුඩසට න 60 

12.  2011.12.21-
2011.12.23 

රානකාරී ස්ාානමේ ගුටුේ කුරාකරණය පිළිවඳ පුහුණු 
වුඩසට න 

30 

13.  2011.12.28-
2011.12.29 

ය පේ පාරිමකෝගික මස වය පිළිවඳ පුහුණු වුඩසට න 30 

 
 
 

8. දිරි දීමන්ා මගවීම් 
 
2003 වර්ෂමේ සිට අයදුේකරුවන්මේ ඉ්ලලීේ මත එක් දනක් තුලදී  ුදුනුේපේ කුත්ේ කිරීම  
සෙ ා එක් දන මස වය මරේක කර ඇත.  
 
මමම එක් දන මස වා කාර්යම්ඩඩලය සඳ ා විධිමේ අනුමුිකය සිතතව  දරි දීමනා ක්රමයක් 
ක්රියාේමක ම . 2011 වර්ෂය තුළදීෙ  මමම දරි දීමනා ක්රමය ක්රියාේමක කර ඇත. 

 
 

9. නීතිමය කටයුතු 
 

ගුටළු සිතත අයදුේපේ ඉදරිපේ කිරීම, සුක සිතත අයදුේපේ අිංක ත වුරු කිරීම, විවිධ රානය 
 ා මපෞද්ගලික මයතන මගින් කරන ලෙ විමසීේ වලට පිළිතුරු සුපයීම, සුක කටයුතු 
උකපුන්න පරීක්ෂා කිරීම ස  පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත උ්ලලිංඝනය කිරීේ වලට ෙඩ 
අය කිරීම මදී ව මයන් 2011 වසර තුළ ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන් පිළිවෙ විස්තර ඇුණණුේ අිංක 
(III) ිත සඳ න් ම . 
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10.  ජාතික හැඳුනුම්පත සම්බන්ධමයන් ෙැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන් 
 
විවිධ රානය මයතන විසින් සිදු කරනු ලවන ඉ්ලලීේ අනුව මෙපාර්තමේන්තුව විසින් එම 
මයතනවල 2010 වසර තුළ ප ත සඳ න් පරිද ෙුනුවේ කිරීමේ වුඩ සට න් සිදු කර ඇත. 
 

 

 

 

11. මකෞිකක සේපේ කළමනාකරණය 

 

 ඉඩම් හා මගොඩන්ැගිලි 
 

අිංක 45, කුකමපටිමපොල පාර, මකොළඹ 05 ෙරණ ස්ාානමයිත පිිතටි මගොඩනුගි්ලල     
මෙපාර්තමේන්තුව සතුය. 
වර්ෂය තුළ මෙපාර්තමේන්තුම  වුසිකිළි පද්ධිකය  නීකරණය කිරීම ස  එක්  දන 
මස වා මගොඩනුගි්ලල ඉදකිරීම සිදු කරන ලද. 

 

 කුළියට ගැනීම් 
 

 මෙපාර්තමේන්තුව අයදුේපේ ගවඩා කිරීම සඳ ා නුමේමග ාාඩ පිිතටි වර්ග අඩි 12,180ක 

වපසරියකින් යුේ “යුණනා මගොඩනුගි්ලල”, සියලු වදු ුණේල සිතතව රු.402,500/-ක 
මාසික ත්ළියට ලවා මගන ඇත. 

  

දනය ෙුනුවේ කිරීමේ  වුඩසට න ස්ාානය 

2011.01.24 නාිකක  ුනුනුේපේ පරීක්ෂා කිරීම 
සේවන්ධ පුහුණුව 

ඇමික මරක්ෂක මකොට්ඨාෂය, 440, 
යුකුයන් මපමෙස, මකොළඹ 02 

2011.03.01  ුනුනුේපත පිළිවඳ ෙුනුවේ කිරීම 1 වන මරජිමේන්තුව, ශ්රී ලිංකා යුධ 
 ුණො මපොලිස් ම  වා වලකාය, 
කිරුළපන පාර, මපෝලම  න්මගොඩ, 
මකොළඹ 05 

2011.03.04 ග්රාම කුලධාරී පුහුණුව සඳ ා රානය පරිපාලන  ා ස්වමද්  කටයුතු 
අමාතයාිං ය, ග්රාම කුලධාරී පාලන 
අිං ය, කුෙ ස් චතුරශ්රය, මකොළඹ 07 

2011.04.27 මේද්රවය නීිකය ක්රියාේමක කරන 
කුලධාරීන් මේ පුහුණුව සඳ ා 

මපොලිස් මේද්රවය කාර්යාිං ය 

2011.06.08 මේද්රවය නීිකය ක්රියාේමක කරන 
කුලධාරීන් මේ පුහුණුව සඳ ා 

මපොලිස් මේද්රවය කාර්යාිං ය 

2011.08.04 නාිකක  ුනුනුේපත පිළිවඳව ශ්රී ලිංකා මපොලිස් විෙයා ඨයඨය, දවුලපිටිය 
පාර, ිකඹිරිගස්කටුව,  කටාන, ී ගුණව 

2011.08.27 ග්රාම කුලධාරීන් සඳ ා පුහුණු 
වුඩසට න් 

රානය පරිපාලන  ා ස්වමද්  කටයුතු 
අමාතයාිං ය, ග්රාම කුලධාරී පාලන 
අිං ය, කුෙ ස් චතුරශ්රය, මකොළඹ 07 

2011.09.05 ද්විේව පුරවුසියන් ලියාපදිංචි 
කිරීම පිළිවඳ සාකච්ඡාව 

 ුටන් නුෂන්ල වුිංත්ව 
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 අමන්කුත් වත්කම් 
 

ෙුනට මෙපාර්තමේන්තුව සතුව ඇික වා න පිළිවඳ විස්තර ප ත ෙුක්ම . 
 

අංකය වාහන්ය මිලදී ගත් දින්ය මිල දී ගත් වටින්ාකම 

202 – 9519 ත්රී මරෝෙ රාය 1997.02.06   133465.00 

52 – 4126  L 300 වෑන් රාය 1991.11.07   515000.00 

58 -7878 කුේ රාය 1996.11.04 1094000.00 

GW1193(ක්රියා 
විරිතතව ඇත) 

යතුරු පුදය 2002.11.05     74750.00 

NA 2147 L 300 වෑන් රාය 2006.05.24 4450000.00 

KB 8577 මමෝටර් රාය 2006.05.25 3400000.00 

PA 9855 L 300 වෑන් රාය 2006.11.22 4250000.00 

KF 6282 මමෝටර් රාය 2007.12.17 1935000.00 

PB 6775 L 300 වෑන් රාය 2008.08.26 6250000.00 

KH 3686 මමෝටර් රාය 2008.09.02 3750000.00 

PC 3265 කුේ රාය 2011.06.28 2627353.00 

KP 5832 ජීක රාය 2011.08.18 4587528.00 

WP 6059 යතුරු පුදය 2011.06.14   104496.00 

KC 3663 රානය මරක්ෂක අතයමාිං  මයන් ලවා ගේ වා නයකි. 
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12. මූලය ප්රගතිය 
 

2011 වර්ෂය තුළ ෙරණ ලෙ ුණඵ වියෙම රු. මිලියන 221.3 ම . ක අනුව වයපිිකය 01 යටමේ 
පුනරාවර්තන වියෙේ ව මයන් රු. මිලියන 27.32 ෙ  ප්රාේධන වියෙේ ව මයන් රු. මිලියන 
1.59 ෙ  වුය කර ඇත. ී ට අමතරව වයපිිකය 02 යටමේ පුනරාවර්තන වියෙේ ව මයන් රු. 

මිලියන 157.5ෙ  ප්රාේධන වියෙේ ව මයන් රු. මිලියන 34.82 ෙ  වුය කර ඇත. 
 
 ුනුනුේපේ සකස් කිරීමේ කියාවලිය සඳ ා අව  වන මරක්ෂිත ිතස් කාඩ්පේ ස  මස්තරණ 
මරෝ්ල මිළදී ගුනීම බ්රිතානමේ ක්රවුන් කනන්ත මයතනය මගින් සිදු කරනු ලවයි.  ක 
මවනුමවන් 2011 වර්ෂය තුළ වුය කරන ලෙ ුණෙල ප ත ෙුක්ම . 

 
 

 

ආරක්ෂිත හිස ්කාඩ්පත් මිළදී ගැනීම සඳහා 
 

 මිලදී ගේ 
දනය 

ප්රමාණය 

 
අුණද්රවය 
වටිනාකම 

මර්ගු ගාස්තු  ා 
ප්රවා න ගාස්තු 

වුය වූ ුණඵ 
ුණෙල 

ඉන්මඩන්ටු 
අගය 

 

2011/02/20 800,000 7,137,234.76 2,350,234.44 9,847,469.20 

 2011/11/30 
 

500,000 4,097,445.28 1,177,432.00 5,274,877.28 

 
 

ආසත්රණ මරෝල් මිළදී ගැනීම සඳහා 
 

 මිලදී ගේ 
දනය 

ප්රමාණය 

 
අුණද්රවය 
වටිනාකම 

මර්ගු ගාස්තු  ා 
ප්රවා න ගාස්තු 

වුය වූ ුණඵ 
ුණෙල 

ඉන්මඩන්ටු 
අගය 

 

2011/01/20 3,000 7,650,057.84 4,445,740.00 12,095,797.84 

 2011/08/15 
 

3,000 7,565,692.93 4,181,81500 11,747,508.18 

 
 

2011 වර්ෂය තුළ මෙපාර්තමම්න්තු මගොඩන්ැගිල්මල් න්වීකරණ කටයුතු සඳහා 

ෙරණ ලෙ වියෙම් පහත පරිදි මේ. 
 
 

වියෙේ ෙරණ ලෙ ුණඵ ුණෙල 

 
පළුණ  ා මෙවන ම ම්ල වුසිකිළි පද්ධිකය 
නීකරණය කිරීම. 
 

       3 757 885.00 

නව එක් දන මස වා මගොඩනුගි්ලල ඉදකිරීම 
 

17 00 000.00 

 
 

    2011 මොයේ  ා විසර්නන ගිණුේ සාරාිං  ඇුණණුේ අිංක (V) ිත ෙුක්ම . 
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 13. කාර්ය මණ්ඩල මතොරතුරු 
 

 

I. විශ්රාම ගුන්ීේ 
 

 ශ්රී.ලිං.ප.මස  කුලධාරින් එක් අමයත් 

 පරිපාලන කුළධාරී එක් අමයත් 

 රානය කළමනාකරණ ස කාර I මශ්ර ණිමේ අටමෙමනත් 

 රානය කළමනාකරණ ස කාර II මශ්ර ණිමේ මෙමෙමනත් 
 
 
 

II.  මස වා කාලය දීර්ඝ කිරීම 
 

 රානය කළමනාකරණ ස කාර මස වමේ III මශ්ර ණිමේ කුලධාරින් ිකමෙමනත් 

 කාර්යාල මස වක මස වමේ I මශ්ර ණිමේ කුලධාරින්  තරමෙමනත් 

 කාර්යාල මස වක මස වමේ II  මශ්ර ණිමේ කුලධාරින්  තරමෙමනත් 
 
 

III.   ඉල්ලා අසව්ීම් 
 

 රානය කළමනාකරණ ස කාර මස වමේ III මශ්ර ණිමේ කුලධාරියත්  ඉ්ලලා අස්ී ඇත. 
 
 

IV.  සථ්ාන් මාරුවීම් 
 

 ශ්රී.ලිං.ප.මස  කුලධාරින් ිකමෙමනත් 

 වලාේමක කුළධාරීන් මෙමෙමනත් 

 රානය කළමනාකරණ ස කාර මස වමේ  34මෙමනත් 

 ෙේත සට න් කරුවන් එක් අමයත් 

 කාර්යාල මස වක මස වමේ 16මෙමනත් 
 
 

V.  මුො හැරීම් 
 

 වලාේමක කුළධාරීන් මෙමෙමනත් 

 කු ්පාෙන ස ායක 42මෙමනත් 
 

 
 

VI. උසස ්වීම් 
 

 මස වමයන් ුණො  ුර ඇික කු ්පාෙන ස ායක අයමගන් 15මෙමනත් නුවත මමම 
මෙපාර්තමේන්තුම  රානය කළමනාකරණ ස කාර මස වමේ පේීේ ලවා ඇත. 

 

 කාර්යාල මස වක මස වමේ I මශ්ර ණිමේ කුලධාරිමයත් මමම මෙපාර්තමේන්තුම  රානය 
කළමනාකරණ ස කාර මස වමේ III මශ්ර ණිමේ පේීේ ලවා ඇත. 
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සමාමලෝචන්ය 
 

1968 අිංක 32 ෙරණ පුද්ගලයින් ලියා පදිංචි කිරිමේ පනමේ විධි විධානයන්ට ප්රකාරව වයස 
අවුරැදු 16 සේපූර්ණ වන සියළුම ශ්රී ලාිංය ය පුරවුසියන් ලියා පදිංචි කර ඔවුන් මවත නාිකක 
 ුදුනුේපේ කුත්ේ කිරීම මමම මෙපාර්තමේන්තුම  ප්රධානතම කාර්යය ම . 
 

ක අනුව ශ්රී ලාිංය ය නනතාවට සාමානය ක්රමය යටමේ සික මෙකක් තුල නාිකක  ුදුනුේපත ලවා 
දීමටේ මෙපාර්තමේන්තුව ක්රියා මාර්ග මගන ඇත. 
 

2004 අිංක 14 ෙරණ මුිකවරණ විම  ෂ විධිවිධාන පනත අනුව ඡන්ෙය ප්රකා  කරන සෑම ඡන්ෙ 
ොයකයත් විසින්ම සිය අනනයතාවය ත වුරු කල යුතුය. මමිතදී නාිකක  ුදුනුේපත ප්රධානතම 
අනනයතා ලියවි්ලල මස  සළකනු ලුමේ. 

 

තවෙ විකාග මෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවේවනු ලවන අ.මපො.ස. (සා.මපළ)  ා උසස් මපළ විකාග 
සෙ ා මමන්ම විවිධ රානය මයතන විසින් සපයනු ලවන මස වා සෙ ාෙ අනනයතාවය ත වුරු 
කිරීම සෙ ා නාිකක  ුදුනුේපත අකුවාර්ය කිරීම ම  තුමවන් නාිකක  ුදුනුේපමතිත වුෙගේකම 
වි ාල ව මයන් වුඩිී ඇත. 
 

මේ ම  තුව කුසාම නාිකක  ුදුනුේපත සෙ ා පවේනා ඉ්ලලුම ක්රමිකව වුඩිමවමින් පවිකන අතර 
මමම වුඩිවන ඉ්ලලුමට සරිලන මස වාවක් සුපයීම සෙ ා නාිකක  ුදුනුේපේ සකස් කිරීමේ 

ක්රියාවලිය මමන්ම මෙපාර්තමේන්තුම  අකයන්තර සිංවිධාන වයු ය ෙ 2011 වර්ෂය තුළ 
ප්රිකසිංවිධානය කරන ලද. 
 

මමමස  කටයුතු කරමගන යාමේදී මෙපාර්තමේන්තුව ුණහුණ මෙන ලෙ එක් ප්රධානතම  වාධාවක් 
වූමේ මෙමළ කාෂාමවන් කටයුතු කළ  ුකි කුළධාරීන්මේ ිතගකමයි. එයට පිළියමක් ව මයන් 
මෙමළ කාෂා ලිපිකරුවන්  ා පරිවර්තකයින් 17 මෙ මානත්  වෙවා  ගුනීමට කටයුතු කර ඇත. 
එමස ම පාසු්ල ළුණන්මේ අයදුේපේ වි ාල ව මයන් ලුමවන වර්ෂමේ අවසන් කාලය තුළ 
කඩිනමින්  ුදුනුේපේ සකස් කර යුීම ෙුනට සිටින කාර්ය ම්ඩඩලය අනුව අප සු වුවින් 

සිවි්ල මරක්ෂක මෙපාර්තමමන්තුම  ස මයෝගය ඇිකව සිවි්ල මරක්ෂක කුලධාරීන් 47 මෙනත් 
මෙපාර්තමේන්තුව මවත අනුයුක්ත මකොට මගන ඇත. 
 

ඵලොයිතා වර්ධනය කිරීමේ අරුණණින් මෙපාර්තමේන්තුම  අිං  අතර තරගයක් සිංවිධානය කර 
කුළධාරීන් දරිමේ කිරීමට  කටයුතු කර ඇත. මෙපාර්තමේන්තුම  ඵලොයිතාවය වුඩි දයුණු කර 
ගුනීම සෙ ා නව ඵලොයිතා අිං යක් සා්ාපනය කරන ලද. මේ මගින් මෙපාර්තමමන්තුම  
සියලුම කුලධාරීන්ව ඵලොයිතා වුඩසට න් සෙ ා මයොෙවා ඇික අතර ඔවුන්ව ඵලොයිතා 
සේමන්ත්රණ වලට ස කාගි කරීමට කටයුතු මයොො ඇත.  

 

විවිධ මස වාවන් ලවා ගුනීම සෙ ා මෙපාර්තමේන්තුව මවත දෙකුකව පුමිමණන  ෙ සක් පමණ 
වන ම නනතාවටේ පන්සියයකට මසන්න වූ මෙපාර්තමේන්තු කාර්යය ම්ඩඩලමේේ 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු වර්ධනය කිරීම රු. මි. 14.5  ෙරමින් නව උපාිංග සිතත වුසිකිළි පද්ධික 
මෙකක් නීකරණය  කරන ලද. තවෙ මෙපාර්තමේන්තුව මවත පුමිමනන ම නනතාවමේ ප සුව 
සෙ ා මගොඩනුගිලි මෙපාර්තමේන්තුම  තාක්ෂණික උපමෙස්  ා මමම යීම යටමේ රු. මි. 30ට 
මසන්න ුණෙලක් වුය කර එක් දන මස වා වුඩසට න ක්රියාේමක කිරීම සෙ ා නව 
මගොඩනුගි්ලලක් ඉද කර ඇත. 
 

ී ට සමගාී ව ත්ලී පෙනම මත සළුසල මයතනමයන් ලවා ගන්නා ලෙ මගොඩනුගි්ලම්ල 
පවේවාමගන ගිය මෙපාර්තමේන්තුම  අිං  ප්රධාන කාර්යාලය තුළ ස්ාාපනය කිරීමට කටයුතු 
කරන ලද. එමගින් වාර්ෂිකව මෙපාර්තමේන්තුව මගින් එම මයතනය මවත මගවන ලෙ රු. මි. 
3.6 ක ුණෙලක් ඉිකරි කර ගුනීමට  ුකි ී ඇත.  
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2011 වර්ෂමේ සිදු කල  විවිධ කටයුතු සාර්ාක කර ගුනීම සෙ ා රානය මරක්ෂක අමාතය 
අිකගරු මිතන්ෙ රානපක්ෂ මුිකතුමාමගන් ෙ රානය මරක්ෂක  ා නාගරික සිංවර්ධන 
අමාතයාිං මේ ම්ලකේතුමාමගන්  ා අමාතයාිං  කාර්ය  ම්ඩඩලමයන්ෙ රානය පරිපාලන  ා 
ස්වමද්  කටයුතු අමාතයාිං  ම්ලකේතුමාමගන්  ා අමාතයාිං  කාර්ය  ම්ඩඩලමයන්ෙ, ලුබුණු 
ස ාය කිතඥතා පූර්වකව අගය කරමි. ඉ්ලලුේපේ ස ිකක කිරීමමන් ස ාය වු ග්රාම 
කුලධාරීන්ට, විදු ්ලපිකවරුන්ට  ා වතු අධිකාරීවරුන්ට ෙ, කුරන්තර සේවන්ධතා පවේවමින් 
ස ය ෙුක්වු දස්්රික් ම්ලකේවරුන්/ දසාපිකවරුන්, ප්රාමද්ය ය ම්ලකේවරුන් ස  ඵම කාර්ය 
ම්ඩඩලය මවත ෙ,මරජිස්ට්රාර් නනරා්ලවරයා  ා ඵම කාර්ය ම්ඩඩලය මවත ෙ,මරක්ෂක අිං  වල 
කුලධාරීන්ට  ා මපොලිසියට ෙ, අප්රමාෙව ුණද්රණ කටයුතු කර දුන් රනමේ ුණද්රණාලය ඇතුලු කාර්ය 
ම්ඩඩලයට ෙ, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුම  කාර්ය ම්ඩඩලමේ සියලුම 
මෙනාට ෙ මාමේ කිතඥතාව පල කරමි. 
 

 

 

 

 

 

 

නගේ ඨය. විමේීර     

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ මකොමසාරිස් නනරා්ල   2012.06. 30  දන 
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ඇමුණුම් I 

 

ජංගම අංශමේ ප්රගතිය -2011 වර්ෂය 
 

අනු 
අ◌කය 

 

දනය පවේවන ලෙ නිංගම මස වය අයදුේපේ 
ගණන 

1.  2011.03.30 මකොළඹ නීිකඥ සිංගමය 32 

2.  2011.04.02 ම ෝමාගම න්ලතර ම ා විෙයාලය  140 

3.  2011.04.06 කුස්වෑව ම ්ල වරාව වයාපාරික සිංගමය 40 

4.  2011.04.08 මකොළඹ ප්රධාන ඉිංජිමන්රු කාර්යාලය 171 

5.  2011.04.21 ගා්ලල වරාය 263 

6.  2011.04.30 මමොරටුම  මමෝලමක මනන්ෙරාමස්ා මවෞද්ධ සමිිකය 158 

7.  2011.04.30 බියගම සපුගස්කන්ෙ පුණණුවිල කණිෂ්ඨ විෙයාලය 84 

8.  2011.05.07 මමොරටුව එමගොඩ උයන කණිෂ්ඨ විෙයාලය 52 

9.  2011.05.28 පානදුර නුචුරේ ඉන්ටනුෂන්ල ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 86 

10.  2011.05.28 ගේප  ඉ ළ යාමගොඩ ද ල බිේවාරාමය 179 

11.  2011.06.04-05 ම  වුිංත්ම  අර්ා සාධක අරුණෙල 185 

12.  2011.06.18 බ්රුන්ඩික්ස් කුවලව්ල මවයාර් මයතනය 76 

13.  2011.07.09 මාතර පස්මගොඩ 261 

14.  2011.07.14 සිිං  සමානය - මකෝට්මට් 140 

15.  2011.07.19 ම ර ප්රා.ම්ල. කාර්යාලය 87 

16.  2011.07.21 ඉඩේ  ා ඉඩේ සිංවර්ධන අමාතයාිං ය 68 

17.  2011.07.22 වනජීවි මෙපාර්තමේන්තුව 82 

18.  2011.07.16,17 ෙුයට කිරුළ පෙවිය 647 

19.  2011.07.30,31 ෙුයට කිරුළ මුෙවච්චිය, කුවිකමගෝලලෑව 835 

20.  2011.07.30 බියගම ප්රා.ම්ල. කාර්යාලය 287 

21.  2011.07.30 සිිං  සමානය - කුස්වෑව 42 

22.  2011.07.30 මාවනු්ලල මයුරපාෙ විදු ල 174 

23.  2011.08.05 මකොළඹ නු  තටාකාිංගනය 326 

24.  2011.08.06 විනය කුවුස් මකපර්ස් 66 

25.  2011.08.06-07 ෙුයට කිරුළ රඹෑව 330 

26.  2011.08.11-12 පන්නල මාස් යුකුමචලා මයතනය 330 

27.  2011.08.13-14 ෙුයට කිරුළ ම ොමරො පතාන 540 

28.  2011.08.17 ගේප  ප්රා.ම්ල. කාර්යාලය 184 

29.  2011.08.20-21 ෙුයට කිරුළ ගමලන්බිදුණු වුව 524 

30.  2011.08.20 මාතර උඩුකාව මවෝේ මටක්ස් ගාමන්ට් 67 

31.  2011.08.27 විවිත වි ්ව විෙයාලය 140 

32.  2011.08.27 ම ොරණ ෆර්ගසේ ගාමන්ට් 26 

33.  2011.08.27 පාදුක්ක ප්රාමද්ශිය ම්ලකේ කාර්යාලය 68 

34.  2011.08.29 මෙොේමක ප්රාම්ල කාර්යාලය 89 

35.  2011.09.03- 04 ම  වුිංත් අර්ා සාධක අරුණෙල මගින් පුලවේත සීකු 
සමාගම ත්මාර වේත වතුයාය 

219 

36.  2011.08.27-28 ෙුයට කිරුල ක ටගස්දගිලිය 888 

37.  2011.09.03 පාදුක්ක ප්රා.ම්ල. කාර්යාලය 50 

38.  2011.09.13,15,16 කන්ෙම ලි පූනගර් ප්රාම්ල කාර්යාලය 1175 

39.  2011.09.10 කිරිිනවුල ප්රාම්ල කාර්යාලය 27 

40.  2011.09.21- 25 උඩපළාත ප්රාම්ල කාර්යාලය 77 
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41.  2011.09.20 නාඇල ප්රාම්ල කාර්යාලය 124 

42.  2011.09.24-25 ෙුයට කිරුළ ම විලච්චිය 513 

43.  2011.09.24 ත්ලියාපිටිය මාස් යුකුමචලා ගාමන්ට් 285 

44.  2011.09.27 කටාන ප්රාම්ල කාර්යාලය 350 

45.  2011.10.01 පුපිලියාන සුමන්ත්රා මද්වි පිරිමවන 68 

46.  2011.10.01 කිරි්ලලවල ම ා විෙයාලය 128 

47.  2011.10.02 පුේතලම සේපේ වුිංත් පරිශ්රය 279 

48.  2011.10.04 වාලච්මච්න ප්රාම්ල කාර්යාලය 225 

49.  2011.10.01 කඳාන ෙ මුසනයිඩ් විදු ල 03 

50.  2011.10.14 මාචන්කලඩි ප්රාම්ල කාර්යාලය 221 

51.  2011.10.15,16 මනොච්චියාගම ,තලාව ප්රාම්ල කාර්යාල 352 

52.  2011.10.15 මතුගම  ාන්ත මරිය විදු ල 14 

53.  2011.10.16 නාලන්ෙ විදු ල -මකොළඹ 53 

54.  2011.10.20,22 ක්ලුණම්ඩ , අඩ්ඩාලච්මච්න ප්රාම්ල කාර්යාල 231 

55.  2011.10.25 පඩිපලායි ප්රාම්ල කාර්යාලය 158 

56.  2011.10.22 ෙුයට කිරුළ - තඹුේමේගම ප්රාම්ල කාර්යාලය 385 

57.  2011.10.25 මිනුවන්මාගාඩ ප්රාම්ල කාර්යාලය 192 

58.  2011.10.29 ෙුයට කිරුළ - රානාිංගනය ප්රාම්ල කාර්යාලය 258 

59.  2011.10.30 ඇ්ලමෙකුය සමිද්ධි සුකසාධක සමිිකමේදී  130 

60.  2011.10.30 ඉඹු්ලමගොඩ සුමන්ත්රා මද්වි විදු ල 40 

61.  2011.11.05 ෙුයට කිරුළ - ග්ලනෑව ප්රාම්ල මකොට්ටා ය 303 

62.  2011.11.10 ෙත්ණු ගලිතටියාව සුණපකාර ප්රාමද්ශිකය  120 

63.  2011.11.11 මව්ලලාමවලි ප්රාම්ල කාර්යාලය  438 

64.  2011.11.12,13 ෙුයට කිරුළ - ිකරකපමන් ප්රාම්ල මකොට්ටා ය  ා 
මධයම නුවරගේ පලාත ප්රාම්ල මකොට්ටා ය 

192,209 

65.  2011.11.19,20 ෙුයට කිරුළ - මිිතන්තලය  ා නුමගනිතර නුවරගේ 
පලාත  

412,323 

66.  2011.11.17 ී රිගම ප්රාම්ල කාර්යාලය  

67.  2011.11.20 මවොරලුස්ගුණව ම ා විෙයාලය 75 

68.  2011.11.22 වවුකුයාව ප්රාම්ල කාර්යාලය 539 

69.  2011.11.23 තමන්කඩුව ප්රාම්ල කාර්යාලය 182 

70.  2011.11.24,25 ුණතූර් 472 

71.  2011.11.26,27 මවරුග්ල 251 

72.  2011.11.27 ඉපමලෝගම ප්රාම්ල මකොට්ටා ය 143 

73.  2011.12.03,04 මස රුවිල ප්රාම්ල කාර්යාලය 
640 

74.  2011.12.05,06 මමොරවුව ප්රාම්ල කාර්යාලය 

75.  2011.12.03 ෙුයට කිරුළ - කුකිරාව 350 

76.  2011.12.04 ෙුයට කිරුළ - පඵගස්වුව 195 

77.  2011.12.06 අේතනග්ලල ප්රාම්ල කාර්යාලය 253 

78.   උඩුනුවර ප්රාම්ල මකොට්ටා ය 99 

79.  2011.12.17 ම රගම තරුණ මස වා සකාව 14 

80.  2011.12.17 නා ඇල වුලිගේපිටිය  ාන්ත මනා මද්වස්ාානය 286 

81.  2011.12.17 පන්නල නාලවලාන විදු ල 148 

82.  2011.12.18 වුලිම රිය කිරිකිේත විදු ල 39 

83.  2011.12.22 ශ්රී ලිංකා මයුර්ම ෙ ඖෂධ සිංස්ාාව 72 

84.  2011.12.23 ක්මලෝචියා ඉන්ටනුෂන්ල ලිංකා පුද් මයතනය 35 

85.  2011.12.23 නීිකපික මෙපාර්තමේන්තුව 38 

86.  2011.12.28 කර්මාන්ත  ා වාණින කටයුතු අමාතයාිං ය 50 
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ඇමුණුම් II 

ෙැයට කිරුළ 2012 

අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය - ජංගම මස වා පිළිබඳ වාර්තාව 

ප්රාමීය ය මල්කම් කාර්යාලය     පැවැත්වු දින්ය ලෙ අයදුම්පත් ගණන් 

01. පෙවිය       2011.07.16-17   647 

02. මුෙවචිචිය       2011.07.30        423 

03. කුබිිකමගෝලලෑව      2011.07.31    412 

04. රඹෑව       2011.08.06-07   312 

05. ම ොමරො පතාන      2011.08.13-14   540 

06. ගමලන්බිනුනුවුව      2011.08.20-21   524 

07. ක ටගස්දගිලිය      2011.08.27-28   888 

08. ම විලච්චිය       2011.09.24-25   521 

09. තලාව       2011.10.15    97 

10. මනොච්චියාගම      2011.10.16    255 

11. තඹුේමේගම      2011.10.22    385 

12. රානාිංගනය       2011.10.29    258 

13. ග්ලනෑව       2011.11.05    303 

14. ිකරකපමන්       2011.11.12    192 

15. මධයම නුවරගේ පළාත                2011.11.13    209 

16. මිිතන්තලය       2011.11.19    412 

17. නුමගනිතර නුවරගේ පළාත               2011.11.20    323 

18. ඉපමලෝගම       2011. 11. 27    143 

19. කුකිරාව       2011. 12. 03               350 

20. පළුගස්වුව       2011. 12. 04               195 

21. පයාගල      2012 . 01. 07    253 

22. නාච්චිදුව      2012.  01. 08    13  
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ඇමුණුම් III 

 

නීති අංශය 2011 - වර්ෂය 
 

 

1.  මපොලිස් ස්ාාන ස  විවිධ මපොලිස් අිං  මවත මතොරතුරු ලවා දුන් ලිපි සිංඛ්යාව 3451 

2.   ුණො බුද්ධි ස  රානය බුද්ධි මස වය මවත මතොරතුරු ලවා දුන් ලිපි සිංඛ්යාව 3892 

3.  අපරාධ පරක්ෂණ මෙපාර්තමේන්තුව මවත මතොරතුරු ලවා දුන් ලිපි සිංඛ්යාව 2876 

4.  මපොලිස් කුෂ්කා න වාර්තා සේවන්ධමයන් මතොරතුරු ලවා දුන් ලපි සිංඛ්යාව 18375 

5.  අධිකරණය මගින් කරනු ලවන විමසීේ වලට පිළිතුරු ලවා දුනු ලිපි සිංඛ්යාව 154 

6.  අධිකරණයට සාක්ෂි ලවා දීම  ා ම්ලඛ්න ඉදරිපේ කිරීම 22 

7.  මගමන විගමන මෙපාර්තමේන්තුමවන් කරන විමසීේ වලට ලපි ලවා දුන් සිංඛ්යාව 1546 

8.  මමෝටර් රා ප්රවා න මෙපාර්තමේන්තුමවන් කරන විමසීේ වලට ලිපි ලවා දුන් සිංඛ්යාව 1234 

9.  කේකරු මෙපාර්තමේන්තුමවන් කරන විමසීේ වලට ලිපි ලවා දුන් සිංඛ්යාව 1095 

10.  පුද්ගලික වුිංත් , පුද්ගලික මයතන  ා විමද්  තානාපික කාර්යාල වලින් කරන විමසීේ 

වලට,ලිපි ලවා දුන් සිංඛ්යාව  
420 

11.  අමනත්ේ රානය මයතන වලින් කරන විමසීේ වලට ලිපි ලවා දුන් සිංඛ්යාව 185 

12.  නීික අිං ය මවත ලුබුණු ද්විේව අයදුේපේ සිංඛ්යාව 1247 

13.  ලුබුනු ගුටළු සිතත අනුපිටපේ අයදුේපේ සිංඛ්යාව 415 

14.  ලුබුණු ගුටළු සිතත සිංම ෝධන අයදුේපේ සිංඛ්යාව 1391 

15.  ඉ ත 12,13,14 සේවන්ධව වුඩ අවසන් අයදුේපේ සිංඛ්යාව 1178 

16.  පරීක්ෂාව සඳ ා සියළුම අිං  වලින් ලුබුණු උකපුන්න ස ිකක සිංඛ්යාව 1864 

17.  වයාන වවට ත වුරු වූ උකපුන්න ස ිකක සිංඛ්යාව 1015 

18.  සතය වවට ත වුරු වූ උකපුන්න සිංඛ්යාව 456 

19.  වයාන උකපුන්න ස ිකක සඳ ා කුඳීේ ලිපි යවා ඇික සිංඛ්යාව 970 

20.  වයාන උකපුන්න ස ිකක සඳ ා ප්රකා  ලවා මගන ඇික සිංඛ්යාව 452 

21.  ෙඩ ුණේල මගවන මලස ෙන්වා යවා මමමතක් ෙඩ මගවා මනොමුික 98 

22.  ෙඩ අයකර , අයදුේපේඅවලිංගු කර වුඩ අවසන් කළ අයදුේපේ 325 

23.  කුවුරද  ුදුනුේපේ අිංකය ත වුරු කිරීමේ ලිපි සිංඛ්යාව 6576 

24.  අය කරන ලෙ ෙඩ ුණේල ප්රමාණය රු.56000.00 
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කාර්ය මණ්ඩල විස්තර   1722221232    ඇමුණුම් IV 

මස වක සංඛ්යා පිළිබඳ විස්තර වාර්තාව (කාර්ය මණ්ඩලය) 
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ජංගම ස ේවා තුලින් කඩිනමින් 

හැඳුනුම්පත් ලබා දීමට ක්රියා ා රීමම. 

 
elkhLk; Nrit %yk; 
tpiuthf Njrpa milahs 
ml;iliag; ngw;Wf; 
nfhLf;Fk; eltbf;if. 
 

Arrangements to issue NIC s 

efficiently through mobile 

service.  

 

 

 

 

 

 

එක් දින ස ේවයා  තුලින් හදිසි 
අවශ්යතා  හහා ජාතික 
හැඳුනුම්පත් නිකුත් රීමම. 
 
xU ehs; Nrit %yk; 
mtru eltbf;iffSf;fhf 
Njrpa milahs ml;ilia 
toq;fs;. 
 

Issue NICs for urgent 

requirements through “One 

Day Service” 

 

 

 

 

 
ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීම 
 හහා අවශ්ය වන ලියා රීයා ිලලි 
පිලිබද මහජනතාව දැනුවත් 
රීමම. 
 
Njrpa milahs 
ml;iliag; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd Njitahd 
gbtq;fs; rk;ge;jkhf nghJ 
kf;fSf;F mwpTUj;jy;. 
 
Awareness  on documents 

required for issuing NICs.  
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ජාතික සතොරතුරු සක්න්ද්රයා  හරහා 

අයා දුම්කරුවන්ට සකටි පණිිලඩ මගින් 

අයා දුම්පත් ක්රියා ාකාත්ත්වයා  පිළිබද 

සතොරතුරු ලබා දීම.  

Njrpa jfty;fs; 
ikaj;jpD}lhf 
tpz;zg;gjhuh;fSf;f Few;jfty; 
%yk; tpz;zg;gj;jpd; epiy 
gw;wpa jftiyj; njhpe;J 
nfhs;syhk;.  
Launching SMS system for 

providing information to the 

candidates on processing status of 

their  applications.  
(RPD space STC space application 

number) to be sent to 1919  
 

 

අමාතයාංශ් ස්කම්තුමාස  
ආශිර්වාද ලබමින් වැඩ ටහන් 
ක්රියා ාත්මක රීමම  
 
mikr;rpd; nrayhshpd; 
Mrph;thjj;ijg; ngw;Wf; 
nfhz;L Ntiyj; jpl;;lj;ij 
eilKiwg;gLj;jy;. 
 

Implement programs with the 

blessings of the Secretary of the 

Ministry.  

   

 

 

 

ස ේවකයා න්ස  ආක්ප වර්ධනයා  
 හහා වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම 

mYtyhpd; Nrit 
kNdhghtj;ij 
tphpj;jpailar; nra;Ak; 
Ntiyj;jpl;lk; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. 

Conduct workshop on 

improving attitudes of 

employees. 
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සදපාර්තසම්න්තුසේ මානව 
 ම්පත  ංවර්ධනයා  රීමම 
 හහා පුහුණු වැඩ ටහන් 
පැවැත්වීම. 
 
jpizf;fsj;jpy; kdpj 
ts mgptpUj;jp nra;tJ 
njhlh;ghf gapw;rp 
Ntiyj;jpl;lk; 
elhj;jg;gl;lJ 

 

Conduct training programs 

for human resource 

development in the 

department. 

 

 

 

 

 

 
 
ස ේවක අභිසරේර යා   හහා 
 හතික පත් රධානයා  රීමම 

 
mYtyh;fis 
cr;rhf%l;Lk; Kfkhf 
rhd;wpjo; gfph;e;jspj;jy;. 
 

Certificates for staff 

motivation. 

 

 

 

 

 

 
 

ආරක්ෂ අංශ් වලට ජාතික 
හැඳුනුම්පත පිළිබහව දැනුවත් 
රීමම 

 
ghJfhg;Gg; gphpTfSf;F 
Njrpa milahs ml;ilj; 
njhlh;ghd mwpTUj;jy; 
toq;fg;gl;lJ. 
 
Awareness on NICs for 

security forces. 

 

 

 

 

 


