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  ාභපපතිදයයප ේ ලංාටහජ 

අටවැනි පාර්ලීගම්න්ුංගේ  පළමු සැසවාරය සඳහා රජගේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ගම් දක්වා 

ඉදිරිප්න කරන ලද වාර්තා ත්රි්නවය  මන්න් තඅුංරු වාර්තාව සම ක කාරක සභා විෂය පටයට ගැගනන 

842 ක් පමණ වන සමස්ත ආයතන සිංඛ්යාගවන් ආයතන 7 ක ක  විගණන වාර්තා විමර් න 8ක 

සදුකර එහි නිරීක්ෂණ ගමම උ්නතරීතර සභාව ගවත වාර්තා කර ඇති අතර  2 7ක ජනවාරි  සට  2 7ක 

මැයි දක්වා  විමර් නයට භාජනය කළ  ආයතන 3ක ක නිර්ගේ  ඇුංල්න වාර්තාවක් ඉදිරිගේදි 

සභාගත කිරීමට ද  නියිතව ඇත. 

79ක8 නව ආණ්ඩු ක්රම වයවස්ටාව ්රියා්නමක කිරීගමන් පසු ගතෝරා ප්න කරගන්නා ලද පාර්ලිගම්න්ුං  

 8 ක් ුංළ ආයතන  23   ක පමණ විමර් න සදුකර වාර්තා 34 ක් ඉදිරිප්න කර ඇත. අටවන 

පාර්ලිගම්න්ුංගේ පළමු සැසවාරය ුංල දි ආයතන 72  ක් සම්බන්ධගයන් විමර් න 77ක  ක් පව්නවා 

වාර්තා  4 ක් සභාගත කිරීමට කටයුුං කිරීම, කාරක සභාගේ අරමුණු යම් සාධනීය මට්ටමකට පැිණ 

ඇති බවට සාක්ෂියකි.  

ගකගසේ ගවත්න, රජගේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාගේ අධීක්ෂණයට යට්න  සයළු ආයතන ආවරණය 

වන පරිදි කාලානුරූපී ඇගයීගම් වැඩසටහනක අව යතාවය ූරර්ව කිු  වාර්තා මන්න් අවධාරණය 

කර ඇත. 

ඒ අනුව 2 7ක ආරම්භගේ රජගේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා ඉතිහාසගේ මුල් වරට එම කාරක සභාගේ 

අධීක්ෂණයට ලක්වන සයළු ආයතන ආවරණය වන පරිදි  දීප වයාප්ත පරිගණක ජාලගත ඇගයීම් 

වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කිරීමට හැකිවිය. එමගින් ආයතන ඉදිරිප්න කරනු ලබන ද්නත හා 

ගතොරුංරු, විගණකාධිපතිවරයා විසන් කරනු ලබන පරීක්ෂා කිරීමකින් පසු කාරක සභාගේ 

අවධානයට ලක් කිරීම මගින් කාරක සභා කටයුුං කාර්යක්ෂමව ඉු කිරීම මූලික අගප්ක්ෂාව විය. ඒ 

අනුව සයළු වියදම් ඒකක ඇුංල්න වන පරිදි  2 75 ගිණුම් වර්ෂය පදනම් කර විග ේෂිත වියදම් ඒකක, 

අමාතයාිං , ගදපාර්තගම්න්ුං, දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාල, සයම ම පළා්න සභා ආයතන සහ සයම ම 

පලා්න පාලන ආයතන ආවරණය වන පරිදි දිය්න කරන ලද ඇගයීම් වැඩසටහන සාර්ටකව නිම 

කිරීමට හැකිවීම  වාර්තා කරනුගේ නිහතමානී සුංටකිනි. 

යජා   ලංගිණුේ ලං ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ලංක්රියපදලි යිට ලංදැජට ලංහනාජප ගජ ලංඇති ලංඅයෝ ය ග ලං 

විජර්නජය ලංාඳහප ලං යොදප ලංග්තජප ලංදපර්ාප ලං පලීජ ලං ජොවීජ. 

කාරක සභාව ඉදිරියට යම් ආයතනයක් කැඳවීමට තීරණය කළ පසු ඒ සඳහා අදාළ කරගත යුුං 

වන්ගන් එම ආයතනයට අදාළ ගමගතක්  සලකා බලා ගනොමැති  විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා 

පදනම් කරගගන ගතොරුංරු කැඳවිම සහ  ඒ අනුව විමර් නය සදු කිරීමයි. ඒ සම ම අදාළ 

ආයතනවල වර්තමාන කාර්ය සාධනය, රජගේ නියමයන්ට අනුකූල ගනොවන කටයුුං සහ ආර්ථික 

ගනොවන ගණුගදනු හා මූලය අක්රිකතා පිළිබඳව විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කරනු ලබන 

වාර්තා සටහන් ද සැලකිල්ලට භාජනය ගකගර්. 

ගමහිදී ූරර්ව ගිණුම් කාරක සභා රැස්වීම්වලදි ආයතනයට අදාළව නිකු්න කර ඇති නිර්ගේ  සහ  

කැඳවා ඇති වාර්තා යමක් ඇ්නනම් ඒ පිළිබඳව රගති සමාගලෝචනයක් ද සදු ගකගර්. 

ගම් අනුව වර්තමානගේ කැඳවනු ලබන විමර් නවලදි වසර 6 ක් ගහෝ ඊට වැඩි කලක් ගත වී ඇති 

කරුණු පිළිබඳව  විමර් න කිරීමට කාරක සභාවට සදුවූ අවස්ටා දක්නට ලැබුණු අතර  ූරර්ව කාරක 

සභාවලදි  නියම කළ වාර්තා ඉදිරිප්න කර ගනොතිබීම, ඊට වගකිව යුුං නිලධාරීන් ගසේවගයන් විශ්රාම 

ගගොස් සටීම, අදාළ ගතොරුංරු ගසොයා ගත ගනොහැකි බවට වාර්තා කිරීම් ද  බහුලව දක්නට ලැබුණි. 
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එවැනි අවස්ටාවලදි කාරක සභාව ගමන්ම  ආයතන ද අපහසුතාවයට ප්නවන අවස්ටා දක්නට ලැබුණි. 

දැනට අනුගමනය කරන ්රියාවලිය දිගින් දිගට සදුවුවගහෝන එම රමාදය ද ඒ අනුව පවතින බැවින් 

කාරක සභාගේ කාලය යාව්නකාලීන හා ඵලදායි කරුණු ගකගරහි ගයොමු කිරීමට ගනොහැකිගේ. 

 

ඉදිරි ලංදැඩපිළි දක ලං 

 

(අ)  ලංපරිගණ  ලංජාපකගා ලංඇගයිේ ලංදැඩාටහජ ලංපුළුල් ලංකිරිජ. 

 

රජගේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාගේ මගගපන්වීම යටග්න දැනට ්රියා්නමක වන පරිගණක ජාලගත 

විගණන වාර්තා ක්රමය තවදුරට්න  ක්තිම්න කිරිමට අව ය ුළළුල් වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කිරීමට 

සැලසුම් ගකගර්. 

 

ගම් සඳහා දැනට භාවිතා කරනු ලබන ර ්ණාවලි මන්න්  සැලසුම් කිරීම, මූලය පාලනය, අභයන්තර 

පාලනය පිළිබඳ විධි විධාන, රජය සුං ගේපලවල ආරක්ෂාව, ගිණුම් ඉදිරිප්න කිරීම, ගපෝනප්න හා 

ගල්ඛ්න පව්නවා ගැනීම, අභයන්තර හා බාහිර විගණන වැඩපිළිගවල, කාර්ය සාධන වාර්තා සකස ්

කිරීම වැනි කරුණු සම්බන්ධගයන් පනවා ඇති විධිවිධාන සඳහා අනුගත වන ආකාරය විමසා බැගල්. 

 

ගමම වැඩ සටහන 2 7ක සහ 2 78 වර්ෂවල සට පහත සඳහන් කරුණු ද ආවරණය වන පරිදි ුළළුල් 

ගලස ්රියා්නමක කිරීමට අගප්ක්ෂා ගකගර්. 

 

තIක   රාජය ගසේවගේ ගුණා්නමකභාවය වර්ධනය කිරිම, තරාජය පරිපාලන අමාතයාිං ය විසන් 

හඳුන්වාගදනු ලබන පැහැදිලි ගලස මැනිය හැකි නිර්ණායකයන් අළුතින් හඳුන්වා දීමට 

අගප්ක්ෂා ගකගර්.ක 

 

(IIක දිස්ත්රික් පරිපාලනය විසන් ඉු කළ යුුං අතයාව ය ගසේවා මැනිය හැකි නිර්ණායකයන් නියම 

කිරීම. තඋදා: ස්වර්ණ භුි ඔප්ුළ රදානය, ඉඩම් නිරවුල් කිරීම ආදිය තස්වගේ  කටයුුං 

අමාතයාිං ය විසන් නි ්චය කළ යුුංගේ.ක 

 

තIII) පළා්න පාලන ආයතන විසන් ඉු කරනු ලබන රමුඛ් ගසේවා ඇගයීම සදහා ිනුම් දර් කයක් 

හඳුන්වා දීම තපළා්න සභා හා පළා්න පාලන අමාතයාිං ය විසන් ්රියා්නමක  කළ යුුංගේ.ක 

 

තIV)  විගණකාධිපති, මුදල් අමාතයාිං ය  සහ රජගේ ඵලදායිතා කාර්යාිං ය වැනි ආයතන මගින් 

දැනට හඳුන්වා දී ඇති නිර්ණායකයන්ට අතිගර්කව හඳුනාග්න නව ක්ගෂේත්ර ඔස්ගසේ මැනිය 

හැකි නිර්ණායක අම තින් හඳුන්වා දීම. 

 

2 7ක වර්ෂගේ ද්නත පදනම් කරගගන ්රියා්නමක කිරීමට ගයෝජිත ඇගැයුම් ්රියාවලිගේදී, 

 

I. දැනටම්න විධි විධාන ගයොදා ඇති නව නිර්ණායකයන් ඇ්නනම් ඒවා අළුතින් හඳුනා ගැනීම 

II. විග ේෂිත ආයතනවල ්රියාකාරී්නවය මැන බැලීම සඳහා විග ේෂිත ඇගැයීම් ර ්නාවලි 

හඳුන්වාදීමට අවධානය ගයොමු කිරීම. තඋදා: දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාල සහ සිංවර්ධන වයාපීතී  

්රියා්නමක කරන ආයතනක 
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2 78 වසර සඳහා ගයොදා ගැනීමට අගප්ක්ෂිත ර ්නාවලිය ුළළුල් කිරීම සහ නව රගේ  හඳුනා ගැනීගම් 

අරමුණින් පහත ආයතන නිගයෝජනය වන පරිදි කිු වක් ප්න කිරීමට කටයුුං  කර ඇති අතර  

සිංග ෝධිත ර ්ණාවලිය  2 78 ජනවාරි  7 දින සට එය ්රියා්නමක කිරීමට අගප්ක්ෂා ගකගර්.  

 

 රජගේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ජනාධිපති ගල්කම් කාර්යාලය 

 මුදල් අමාතයාිං ය 

 රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාිං ය 

 ස්වගේ  කටයුුං අමාතයාිං ය 

 පළා්න සභා හා පළා්න පාලන අමාතයාිං ය 

 විගණකාධිපති ගදපාර්තගම්න්ුංව 

 

 ගමම කිු ගේ කටයුුං ගනොපමාව ආරම්භ කර රාජය ආයතන ගවත නිකු්න කළ යුුං 

නව උපගදස් හා චක්රගල්ඛ් ආදිය ගේ නම් 2 7ක ගදසැම්බර් මුල් සතිය ුංල ඒවා නිකු්න 

කිරීම. 

 

 ඇගැයීම් ර ්නාවලිය තවදුරට්න ුළළුල් කිරීගමන් පසුව, ගපෞේගලික අිං ගේ ගපොදු 

සමාගම් වල රධාන විධායක නිලධාරීන්  විසන් අනුගතවීම් පිළිබඳ වාර්ෂිකව 

ලබාගදන අනුකූලතා සහතිකයට සමාන සහතිකයක් තම වාර්ෂික කාර්ය සාධන 

වාර්තා සම  ඉදිරිප්න කරන ගලස රාජය ආයතනවලට නියම කිරීම. 

 

ගමම වැඩපිළිගවල මගින් රාජය ආයතනයකින් අගප්ක්ෂිත යහප්න රතිඵල ස්ටාවර මට්ටමකින් 

තහවුරු වී  ආයතනගේ කාර්ය සාධනගේ රගතියක්  නිරායාසගයන්ම ගගොඩනැගගනු ඇතැයි අගප්ක්ෂා 

ගකගර්. 

 

ගමම වැඩසටහන  ක්තිම්න කිරීම ුංලින් රජගේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාගේ අධීක්ෂණයට යට්න 

වන ආයතන 842 ක වාර්ෂික විගණනයන් ගමන්ම ක්රමව්න වාර්තා කිරීගම් වැඩ සටහනක් ද ස්ටාපිත 

කළ හැකිවනු ඇත.  

එමගින් විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කරන වාර්තා, අක්රිකතා හා ූෂෂණ විංචා, අනාර්ථික 

ගනුගදනු,  ආදායම් අහිිවීම්,  මුදලට අගය මැනීම් වැනි නි ්චිත වැදග්නකමකින් යු්න කරුණුවලට 

පමණක් සීමා කළ හැකි වන අතර, එම වාර්තා රමාණගයන් හා සිංඛ්යා්නමක ව ගයන් අඩු රමාණයක් 

විය හැකි බැවින් කාරක සභාගේ  වැඩි අවධානයක් ඒ සදහා ලබා දිය හැකි ගේ.  

 

(ය)  ලංපපර්ලි ේ්තතුද ලං දා ලංවිගණ පධිපතිදයයප ේ ලංදපර්ාප ලංයපදත් පලීජ ලං කා ලංකබප ලංගැනිජ. 

 

දැනට ්රියා්නමක කරන පරිගණක ජාල ගත වැඩ සටහනට අනුගා ල ගලස පසුගිය වසරට අදාළ වාර්තා 

ඊල  වසගර් අවසානයට ගපර යන පදනම මත  ලබාගැනීම සදහා දැනට අනුගමනය කරන ක්රමගේදය 

සිංග ෝධනය කළ යුුංව ඇත. 

 

ගම් සඳහා  විග ේෂ වැදග්න කමකින් යු්න පාර්ලිගම්න්ුංවට වාර්තා කළ යුුං මට්ටගම් කරුණු 

සම්බන්ධව මුල් විගණන විමසුගම් සට මාස 4 ක් වැනි නි ්චිත කාල සීමාවක් ුංල පාර්ලිගම්න්ුංවට 

ඉදිරිප්න කළ හැකි වැඩසටහනක් සැකසීමද එම වාර්තා කාණ්ඩ ව ගයන් ලබා ගැනීම රමාද වන 

අවස්ටාවලදී තනි වාර්තා ගලස රජගේ  ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ගවත ඉදිරිප්න කිරීම ුංලින් 

කාරක සභාගේ කටයුුං වඩා්න ඵලදායී හා කාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. 
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දැනට රාජය ආයතන කාණ්ඩ 5 ක් ගලස වර්ගීකරණය කර ඉදිරිප්න කර ඇති ර ්නාවලි පහ  ලං2 7ක 

සහ 2 78 වර්ෂ වලදී ුළළුල් කර ඇගයීගම් ්රියාවලිය තවදුරට්න  ක්තිම්න කළ හැකි වනු  ඇතැයි 

කාරක සභාව අදහස් කර සටී. 

 ලං 
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යජා   ගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභපද 

විජර්නජය ලං යනු ලංකබජ ලංයයාජ ලංපිළිබඳ ලංාාඛ්යප ලංාටහජ 

 යයාජ ලං

ාාඛ්යපද 
 

 7 රජගේ විග ේෂිත වියදම් ඒකක   18 

 2 රජගේ අමාතයාිං    5  

 3 රජගේ ගදපාර්තගම්න්ුං   91 

 4 දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාල   25 

 5 පළා්න සභා අරමුදල්   09 

 6 පළා්න සභා අමාතයාිං    45 

 ක පළා්න සභා විග ේෂිත වියදම් ඒකක සහ ගදපාර්තගම්න්ුං 273 

08 පළා්න සභා අධිකාරි/ වයවස්ටාපිත ආයතන   45 

 9 මහ නගර සභා   23 

7  නගර සභා   41 

77 රාගේය ය සභා 271 

 

 එකුංව 831 
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 පොදු ලංනිරීක්ෂණ, ලංනිගජජ ලංහප ලංනිර් ද්න ලං 

යයාජදක ලං පර්යාපධජ ලංදර්ගී යණය 

යයාජ ලංදර්ගය 
කකුණු ලං
30ට ලංඅඩු 

කකුණු ලං30ත් ලං
50ත් ලංඅාය 

කකුණු ලං50ත් ලං
70ත් ලංඅාය 

කකුණු ලං70ත් ලං
100ත් ලංඅාය 

මුළු ලං
යයාජ ලං

ගණජ 

වි නේෂිා ලංවියදේ ලං

ඒ   
00 00 09 09 18 

යජා   ලංඅජපායපාන 01 04 16 29 50 

යජා   ලං

 දපපර්ා ේ්තතු 
00 04  30 57 91 

දිා්්රික් ලං ල් ේ ලං

 පර්යපක 
00 01 07 17 25 

පළපත් ලංාභප ලං

අයමුදල් 
00 00 04 05 09 

පළපත් ලංාභප ලං

අජපායපාන ලං/ ලං

 දපපර්ා ේ්තතු ලං/ ලං

වි නේෂිා ලංවියදේ ලං

ඒ   

01 30 72 155 258 

පළපත් ලංාභප ලංරඥප්තති ලං

ජගි්ත ලංපිිටටූ  ලං

අධි පරි 
06 15 19 05 45 

ජහජගය ලංාභප 00 04 13 06 23 

ජගයාභප 00  02 29 10 41 

රප ද්ය ය ලංාභප 02 41 181 47 271 

මුළු ලංයයාජ ලං

ගණජ 
10 101 380 340 831 
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2015 ලංමුදල් ලංදර්ෂ   ලංදත්ා ලංපදජේ ලං යගත් ලංඇගයීේ ලංජා ලංයපජාය ලංයයාජ, ලංපළපත් ලංාභප ලංයයාජ ලංාහ ලං

පළපත් ලංපපකජ ලංයයාජ ලංදක්දප ලංඇති ලං පර්ය ලංාපධජ ලංජට්ට ේ ලංාපජපජය ලංඅගය්ත 

 
 

යයාජ ලංදර්ගය 
 පර්ය ලංාපධජ   ලං

ාපජපජය ලංඅගය්ත  
 7 රජගේ විග ේෂිත වියදම් ඒකක  72.28 

 2 රජගේ අමාතයාිං   71.24 

 3 රජගේ ගදපාර්තගම්න්ුං  73.93 

 4 දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාල             72.40 

 5 පළා්න සභා අරමුදල්  75.44 

 6 පළා්න සභා අමාතයාිං   72.07 

 ක පළා්න සභා විග ේෂිත වියදම් ඒකක  79.31 

 8 පළ්න සභා ගදපාර්තගම්න්ුං  72.34 

 9 පළා්න සභා රඥපප්ති/ අධිකාරි ගිණුම්  51.18 

7  මහ නගර සභා  61.85 

77 නගර සභා  65.59 

72 රාගේය ය සභා  61.29 

 

2015 ලංමුදල් ලංදර්ෂය ලංපදජේ ලං යගත් ලංඇගයීේ ලංජා ලංදිදයි ්ත ලංදිා්්රික්  ලංඅනුද ලංපළපත්පපකජ ලංයයාජ ලං

විසි්ත ලංකබපගත් ලං පර්ය ලංාපධජ   ලංාජා්ා ලංජට්ටේ ලංදැක් දජ ලං ලංාටහජ 

දිා්්රික් ය පළපත් ලංපපකජ ලංයයාජ ලංාාඛ්යපද කබප ලංගත් ලංාපජපජයය 

මඩකලුළව 12 73.04 

ගම්පහ 19 71.21 

කෑගල්ල 12 67.46 

කළුතර 16 66.41 

ගමොණරාගල 10 66.2 

යාපනය 17 65.53 

මහනුවර 21 65.48 

නුවරඑළිය 8 64.81 

අම්පාර 19 64.55 

බදුල්ල 18 63.44 

කුරුණෑගල 21 62.98 

මාතර 16 62.34 

හම්බන්ගතොට 16 62.34 

මන්නාරම 5 61.3 

වවුනියාව 5 60.1 

ගාල්ල 19 58.89 

ගකොළඹ 13 58.73 

මාතගල් 13 57.46 

ර්නනුළර 17 56.35 

අනුරාධුළර 19 55.92 

ුළ්නතලම 12 55.63 
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කිලිගනොච්චිය 3 53.5 

මුලතිේ 4 52.75 

ගපොගළොන්නරුව 7 51.07 

ත්රීකුණාමලය 13 48.77 

 

2015 ලංමුදල් ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංූ  ලංඇගැයීේ ලංරතිලක ලංඅනුද ලං පය  ලංාභපද ලංපහා ලං ලං රුණු ලංනිරීක්ෂණය ලං යජ ලං

ක ජ. 

 ආයතන සයල්ල එක්ව ග්නකල  මූලය හා කාර්ය සාධන නියමයන්ට අනුගතවීම 6ක.5ක  ක 

ම්ටමක විය. ගමයින් ගමය වනුගේ සමස්තයක් ගලස 7/3 ක් අදාළ නියමයන්ට අනුගත 

ගනොවීගම් රවණතාවයකි. 

 

 කාර්ය සාධනය නියමයන්ට අනුගතවීම  9   ක් ගහෝ ඊට වැඩි අගයක් ලබාග්න ආයතන 

සිංඛ්යාව 58 ක් වූ අතර එය සමස්ත ආයතන  842  න් ක  ක රමාණයකි. 

 

 කාර්ය සාධන නියමයන්ට අනුගතවීම 6   ට වඩා අඩු ආයතන සිංඛ්යාව 24  විය.  එය 

සමස්ත ආයතන සිංඛ්යාගවන් 29  ට ආසන්න රමාණයකි. 

 

 සමස්ත ආයතන එක්ව  ග්නකල  6   ට වඩා අඩුගවන් අනුගතවීම් ගපන්වූ විෂය ක්ගෂේත්ර 

සිංඛ්යාව 75 ක් වු අතර එය මුළු විෂය ක්ගෂේත්ර සිංඛ්යාගවන් 7   ක රති තයකි.  

2 75 වර්ෂගේ ඇගයීම් අනුව ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ගපන්වා ඇති ආයතන ඇගැයීමට ලක් කිරීම්න, 

දුර්වල ආයතනවල රධාන ගණන්දීගම් සහ ගණන් දීගම් නිලධාරීන්  දැනුව්න කිරීම්න, සමස්තයක් 

ව ගයන් දුර්වලතා  ගපන්වා ඇති විෂය ක්ගෂේත්රයන් හඳුනාගගන ඒවා වැඩිදියුණු කර ගැනීම සඳහා  

වගකිව යුුං නිලධාරීන්  දැනුව්න කිරීමට කාරක සභාව විසන් පියවර ගනු ඇත. 

යජා   ලංඅජපායපාන 

01. ා්ථපදය ලංදත් ේ ලං ල්ඛ්ජ ලංයපදත් පලීජ ලං ය ලංපදත්දප ලං ගජ ලංයපජ ලංදුර්දක ලංජට්ටජ  ලංවිය. 

 

2 75 වර්ෂගේ විමර් නයට අනුව  අමාතයාිං  5  අුංරින් 28 ක සට්ාවර ව්නකම් ගල්ඛ්න  

නිසයාකාරව නඩ්නුං කර ගනොමැති අතර එය මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන් රති තයක් ගලස 

5ක  කි. 

 

02. පරිගණ  ලංජෘදු පාග ලංපිළිබඳ ලංදත් ේ ලං ල්ඛ්ජ ලංපදත්දප ලංගැනීජ ලංඉාප ලංදුර්දක ලංජට්ටජ  ලංවිය. 

 

විමර් නයට ලක් වූ අමාතයාිං  අුංරින් 65  ක් තආයතන ව ගයන් 32ක යාව්නකාලීන කරන 

ලද මීදුකාිංග පිළිබඳ ගතොග ගල්ඛ්න පව්නවා නැති බව ගහළිදරේ වී ඇති අතර ඉන් ආයතන 

78ක් කිසදු ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොමැත. 
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03. දපර්ෂි  ලංභපණ්ඩ ලංාමීක්ෂණ ලංාහ ලංනිර් ද්න ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරී ේ ලංදුර්දකාප 

 

අමාතයාිං  50 අතරින් 23 ක් එනම්, 4ක ක වාර්ෂික භාණ්ඩ සික්ෂණයක් මන්න් ගහළි වූ, 

ඌණතා,  අතිරික්ත සහ ගවන්න කරුණු පිළිබඳව ලබාදුන්  නිර්ගේ  ්රියා්නමක කිරීම දුර්වල 

මට්ටමක විය. 

 

04.  පර්ය ලංාපධජ ලංදපර්ාප ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ේ ලංදුර්දකාප 

 

2 75 වර්ෂය සඳහා වන කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දින වකවානු ුංළ පාර්ලිගම්න්ුංවට 

ඉදිරිප්න ගනොකළ  අමාතයාිං  සිංඛ්යාව 24 ක් වු අතර  එය රති තයක් ගලස 49  කි. 

යජා   ලංවි නේෂිා ලංවියදේ ලංඒ   

01. විග ේෂිත වියදම් ඒකක අුංරින් 44 ක් පමණ වන ආයතන රමාණයක ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්න නිස පරිදි නඩ්නුං කර ගනොතිබුණි. 

 

02. සමස්ත ආයතන සිංඛ්යාගවන් 56  ක්,  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ව්නකම් 

ගල්ඛ්නයක්  නිස පරිදි පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි. 

 

03. ආයතනයක් විසන් පව්නවා ගත යුුං පාඩු හා හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන්  
44  ක් පව්නවා ගගන ගගොස් ගනොතිබුණි. 

 
04. වර්ෂ අවසානගේ පැවැ්නවිය යුුං වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ සම්බන්ධගයන් ලබාදුන්  

නිර්ගේ  මාස  6 ක් ුංළ ්රියා්නමක කර අවසන් ගනොකරන ලද ආයතන  9 ක් විය. එය 
සමස්ත ආයතන සිංඛ්යාගවන්  4ක  ක් විය. 
 

05. විග ේෂිත වියදම් ඒකක  74 ක්, එනම් ක4  ක රමාණයක් පාර්ලිගම්න්ුංවට කාර්ය සාධන 

වාර්තා  නි ්චිත කාල වකවානුව ුංළ ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි. 

යජා   ලං දපපර්ා ේ්තතු 

01. විගණන හා කළමනාකරණ කිු  පිහිු වා අවම ව ගයන් වසරකට වාර  3 ක් ගහෝ රැස්වීම් 

ගනොපැවැ්නවූ ගදපාර්තගම්න්ුං සිංඛ්යාව 79 ක් වූ අතර එනම් සමස්ත ගදපාර්තගම්න්ුං 

සිංඛ්යාගවන් 2  කි. 

 

02. ගදපාර්තගම්න්ුං 67 ක් ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි නඩ්නුං ගනොකරන බව 

නිරීක්ෂණය වූ අතර එය රති තයක් ව ගයන් 64  ක අගයකි. ගම් අුංරින් ආයතන  9 ක් 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් කිසගසේ්න පව්නවා ගනොතිබුණි. 

 

03. ගදපාර්තගම්න්ුං 27 ක් පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ගතොග ගල්ඛ්නය පව්නවා 

ගනොමැති අතර, ගදපාර්තගම්න්ුං 62 ක්  ගමම ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීන කර පව්නවා 

ගනොතිබුණි. 
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04. මුළු ගදපාර්තගම්න්ුං සිංඛ්යාගවන් 4ක  ක රති තයක් විගණන විමසුම් සඳහා මාසයක 

කාලයක් ුංල පිළිුංරු ලබාදීමට අගපොගහොස්න වී ඇති අතර එවැනි ආයතන  45 ක් වූ බව 

නිරීක්ෂණය විය. 

  

05. වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ මගින් අනාවරණය වූ කරුණු  මාස  6 ක් ුංළ දී ගහෝ නිරාකරණය 

ගනොකරන ලද ගදපාර්තගම්න්ුං සිංඛ්යාව 48 කි. එය මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන් 57  කි. 

 

06. 2 75 වසර සඳහා වන කාර්ය සාධන වාර්තාව නියිත දිනට පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න 

ගනොකරන ලද ආයතන සිංඛ්යාව 62 කි.  එය රති තයක් ව ගයන් 65  ක  ඉහළ අගයකි. 

 

07. බැිංකු ගිණුම් රකා වල ගනොසැසඳූ බැර හා හර සටහන් දක්වා ඇති එගමන්ම ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් වසර 2 ක් ඉක්මවූ ග ේෂ පව්නවා ගගන යන ගදපාර්තගම්න්ුං සිංඛ්යාව ඉහළ 

රති තයක පැවුංණි. 

පළපත් ලංාභප ලංඅජපායපාන/ ලං දපපර්ා ේ්තතු/ ලංවි නේෂිා ලංවියදේ ලංඒ   

01. විගණන හා කළමනාකරණ කිු  පිහිු වා අවම ව ගයන් වසරක් ුංළ කිු  වාර  3 ක් ගහෝ 

පව්නවා ගනොමැති ආයතන සිංඛ්යාව 59 කි. එය මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන් 33  කි. 

 

02. ආයතන 7 6 ක් සඳහා නිස පරිදි නඩ්නුං කරන ලද පරිගණක හා පරිගණක උපාිංග පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නයක් පව්නවා ගගන ගගොස් ගනොතිබුණු අතර එය රති තා්නමකව 43  කි. 

 

03. ආයතන 743 ක් සඳහා නි ්චිත ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් නඩ්නුං කර ගනොමැති බව 

නිරීක්ෂණය වූ අතර එය මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන් 56  කි. 

 

04. 2 75 වර්ෂයට අදාළව කාර්ය සාධන වාර්තා පළා්න සභාගේ සභාගත කිරීම සඳහා කටයුුං කර 

ගනොතිබු ආයතන සිංඛ්යාව  68 කි. එය සමස්ත ආයතන සිංඛ්යාගවන් 3   කි. 

 

05. 2 75 වසර ගවනුගවන් නියිත පරිදි වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම ඉදිරිප්න කර ගනොතිබු 

ආයතන 7 ක කි. ගමය රති තයක් ව ගයන් 52  ක රමාණයකි. 

 

06. පළා්න සභා අමාතයාිං , ගදපාර්තගම්න්ුං හා විග ේෂිත වියදම් ඒකක අුංරින් ආයතන 89 ක්  

විගණන විමසුම් සඳහා සාධාරණ කාලයක් ුංළ තමාසයක් ුංළක රතිචාර දක්වා ගනොමැති අතර 

එය රති තයක් ගලස 38  කි. 

 

07. ආයතන 93 ක් තැන්පුං නිස පරිදි ඈවර කිරීමකින් ගතොරව වසර  2 ට වැඩි කාලයක්  

රඳවාගගන  තිබුණි. එය මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන් 42  කි. 

 

08. නියිත කාලය ුංළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබු ආයතන සිංඛ්යාව 46  ක් වන අතර එය 79  ක රති තයකි. 
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පළපත් ලංාභප ලංඅධි පරි ලංහප ලංදයදා්ථපපිා ලංයයාජ 

01. ආයතන කටයුුං විධිම්නව පව්නවා ගගන යාම සඳහා පැවැ්නවිය යුුං අධයක්ෂ මණ්ඩල 

රැස්වීම්  ආයතන  9 ක හැර අගනකු්න ආයතනවල ඉතා දුර්වල මට්ටමක විය. එවැනි දුර්වලතා  

ගපන්වූ ආයතන රති තය ක5 ක ඉහළ මට්ටමක  පැවුංණි. 

 

02. විගණන විමසුම් සඳහා නි ්චිත කාලයක් ුංළ රතිචාර ගනොදැක්වූ ආයතන 33  ක  

රති තයක පැවුංණි. 

 

03. 2 75 වර්ෂය සඳහා නියිත කාලය ුංළ ගිණුම් ඉදිරිප්න කර ගනොතිබූ ආයතනවල රති තය 

5   කි. 

 

04. වර්ෂ අවසානගේ ඉදිරිප්න කරනු ලබන ගිණුම් සඳහා විගණකාධිපතිවරයා විසන් ලබාගදන 

විගණන මතය, ත්න්නවාගණන මට්ටමට ගහෝ ල ාවිමට ගනොහැකිවූ ආයතන සිංඛ්යාව 25  

ක් පමණ ඉහළ මට්ටමක විය. 

 

05. ආයතනයන් සුං වාහන නඩ්නුං ගල්ඛ්න නිස පරිදි පව්නවා ගැනීමද, ගර්හිත වාහන හා 

යන්ගත්රෝපකරණ සාධාරණ කාලයක්  ුංළ බැහැර කිරීමද නිස පරිදි ගනොකරන ආයතන 

සිංඛ්යාව රති තා්නමකව 4   කි. 

 

06. නියිත කාලය ුංල කාර්ය සාධන වාර්තා පළා්න සභාව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකළ ආයතන 

සිංඛ්යාව රති තා්නමකව 44  ක්  විය. 

ජහ ලංජගය ලංාභප 

01. මහ නගර සභා අුංරින් 74 ක් එනම්, දළ ව ගයන් 2/3 ක රමාණයක් විගණන විමසුම් සඳහා 

සාධාරණ කාලයක් ුංළදී  තමාසයක කාලයක්ක  පිළිුංරු සපයා ගනොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. 

 

02. මහ නගර සභා සයල්ලම පාගහේ සිංවිධිත සැලසුම් සකසා අනුමත කර ගැනීමක් සදුකර 

ගනොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. 

 

03. සමාගලෝචිත 2 75 වර්ෂගේ මහනගර සභා 7  ක්  ්රියාකාරී සැලැසුම් නිස කාල රාමුවක් ුංල 

සකසා අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි. එය මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන් 45  ක පමණ ගේ. 

 

04. රසම්පාදන සැලසුම් සකස ් කර අනුමත කරවා ගැනීම ඉතා දුර්වල මට්ටමක පැවති අතර 

රසම්පාදන සැලසුම් නිස පරිදි සකස් ගනොකළ ආයතන සිංඛ්යාව, මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන් 

82  ක් විය. 

 

05. වසර  5 කට වරක් සදුකළ යුුං වරිපනම් තක්ගසේරු කිරීම් ගනොකළ ආයතන රමාණය, මුළු 

ආයතන සිංඛ්යාගවන් 59 ක රමාණයක් විය. 

 

06. සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා බිල්කල ආදායගමන් ක   ක් ගහෝ ලබාගත ගනොහැකිවූ මහ නගර 

සභා රමාණය රති තයක් ව ගයන් 54  ක් විය. 
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ජගය ලංාභප 
 

01. නියිත කාලය ුංළදී  මූලය රකා න ඉදිරිප්න ගනොකළ ආයතන සිංඛ්යාව  9ක් විය. එය 

රති තයක් ව ගයන් 27  ක් විය. 

 

02. විගණකාධිපතිවරයාගේ විගණන විමසුම් හා අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා නි ්චිත 

කාලයක් ුංළ රතිචාර දැක්වීම දුර්වල මට්ටමක පැවති අතර එවැනි ආයතනයන්ගේ රති තය 

6   කි. 

 

03. නගර සභා 27 ක් ුංල නිස පරිදි සකස් කළ විගණන හා කළමනාකරණ කිු  ්රියා්නමක 

ගනොවීය. ගමය මුළු ආයතන සිංඛ්යාව හා සසඳන කල 58 ක රමාණයකි. 

 

04. නගර සභා 24 ක ගර්හිත වාහන නිස පරිදි බැහැර කිරීම නි ්චිත කාලයක් ුංල සදුකර ගනොතිබූ 

අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය. එය රති තයක් ගලස 66  ක අගයකි. 

 

05. නගර සභා වි ාල රමාණයක ආදායම් රැස් කිරීම් වර්ෂගේ ඉලක්කයන් හා සසැඳීගම්දී ක   ට 

වඩා අඩු රමාණයක පැවුංණි. 

රප ද්ය ය ලංාභප 

01. රාගේය ය සභා  6කක් නියිත දින වකවානු ුංල ගිණුම් ඉදිරිප්න කිරීමට අසම්නව ඇත. ගමය 

සලකා බලන ලද 2ක7 ක් වූ මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන් 25 කි. 

 

02. ඉදිරි සැලැස්මක් සකස් කර ගනොමැති ආයතන සිංඛ්යාව 72ක කි. එය රති තයක් ව ගයන් 

4ක  කි. 

 

03. වරිපනම් අයකිරීම සදහා ගේපල වර්ෂ  5 කට වරක් ගහෝ තක්ගසේරු ගනොකළ රාගේය ය සභා 

සිංඛ්යාව 238කි. එය රති තයක් ව ගයන් 88 කි. 

 

04. තම ආයතනය විසන් නිරවුල් කළ  යුුං බැරකම් වසරකට පසුවද  නිරවුල් කර ගනොමැති 

ආයතන සිංඛ්යාව 792කි. එය ක7 ක රති තයකි. 

 

05. රාගේය ය සභා 2   කට ආසන්න රමාණයක් වසරක් සඳහා ඉලක්ක ගත කල ආදායගමන් 

ක   ක් ගහෝ ළ ාකර ගගන ගනොතිබුණි. ගමය මුළු ආයතන සිංඛ්යාගවන් ක5  කි. 

 

06. රාගේය ය සභා වි ාල රමාණයක වයාපාර බදු අයකිරීම් ඉතා දුර්වල මට්ටමක පැවති අතර, 

අයකර ගැනීම් පිළිබඳ නීතිමය කටයුුං කිරීමද ඉතා දුර්වල විය. 
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2015 ලංගිණුේ ලංදර්ෂ   ලංඉහළ ලංාපධජ ලංජට්ටජක් ලංඅත් යගත් ලංයයාජ 

2 75 මුදල් වර්ෂගේ ගිණුම් පදනම් කරගගන මූලය හා කාර්ය සාධන නියමයන් හා අනුගතවීම් 

පිළිබඳව සදුකළ ඇගයීම් වැඩසටහන අනුව එක් එක් කාණ්ඩගේ ආයතන අතරින් ඉහල 

කාර්යසාධනයක් ගපන්වූ ආයතන තසයළුම  ආයතනවලට නිගයෝජනයක් ලැගබන පරිදි අදාළ 

කාණ්ඩගයන් ගතෝරා ග්න ආයතන සිංඛ්යාව තීරණය කර ඇතක 

 යයාජය ජට්ටජ ලං

රතිනායක් ලං  කා ලං

(%) 
අ. වි නේෂිා ලංවියදේ ලංඒ   

 
 

 විගණකාධිපති ගදපාර්තගම්න්ුංව   99 

 අග්රාමාතය කාර්යාලය 

මැතිවරණ ගදපාර්තගම්න්ුංව 

රාජය ගසේවා ගකොිසම් සභාව 

මුදල් ගකොිසම 

අධිකරණ ගසේවා ගකොිසම් සභාව 

ජනාධිපති ගල්කම් කාර්යාලය  

  92 

  86 

  8  

  කක 

  ක6 

  ක6 

 

ආ. යජා   ලංඅජපායපාන 
 

 

 තැපැල්,  තැපැල් ගසේවා හා මුස්ලිම් ආගික කටයුුං අමාතයාිං ය   94 

 රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාිං ය   93 

 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුුං අමාතයාිං ය 

ඛ්නිජ ගතල් සම්ප්න සිංවර්ධන අමාතයාිං ය 

  9  

  9  

 උඩරට නව ගම්මාන හා යටිතල පහසුකම් හා රජා සිංවර්ධන අමාතයාිං ය   89 

 

ඇ. යජා   ලං දපපර්ා ේ්තතු 
 

 

 ජාතික අයවැය ගදපාර්තගම්න්ුංව   98 

 සිංවර්ධන මූලය ගදපාර්තගම්න්ුංව   97 

 නීති කටයුුං ගදපාර්තගම්න්ුංව   95 

 රාජය ගිණුම් ගදපාර්තගම්න්ුංව   95 

 සමාගම් ගරජිස්ට්රාර් ගදපාර්තගම්න්ුංව   95 

 අධයාපන රකා න ගදපාර්තගම්න්ුංව    94 

 

ඈ. දිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපක 
 

 

 ගම්පහ දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාලය   95 

 ුළ්නතලම දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාලය   8ක 

 
 
 

කිලිගනොච්චි දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාලය   84 
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ඉ. පළපත් ලංාභප ලංඅයමුදල් 
 

 

 මධයම  පළා්න සභාව   95 

 සබරගමුව පළා්න සභාව  85 

 

ඊ. පළපත් ලංාභප ලංඅජපායපාන 
 

 

 රධාන හා පළා්න පාලන අමාතයාිං ය - උුංරු  පළා්න සභාව 7   

 ගසෞඛ්ය හා ගේය ය වවදය අමාතයාිං ය - උුංරු පළා්න සභාව 7   

 ගසෞඛ්ය හා ගේය ය වවදය,  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, කාන්තා කටයුුං 

අමාතයාිං ය-ඌව පලාත 

7   

 පළා්න පාලන, ආර්ථික රවර්ධන, විදුලිබල හා බල ක්ති,  පරිසර කටයුුං, 

ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන හා සිංචාරක කටයුුං අමාතයාිං ය - බස්නාහිර 

පළාත 

 

  9ක 

උ. පළපත් ලංාභප ලංවි නේෂිා ලංවියදේ ලංඒ   
 

 

 නිගයෝජය  රධාන ගල්කම් තමූලයක කාර්යාලය - නැගගනහිර පළා්න සභාව  7   

 රධාන ගල්කම් කාර්යාලය - නැගගනහිර පළා්න සභාව 7   

 නිගයෝජය රධාන ගල්කම් තමුලයක කාර්යාලය - උුංරු පලා්න සභාව 7   

 නිගයෝජය රධාන ගල්කම් තසැලසුම්ක කාර්යාලය - නැගගනහිර පළා්න සභාව 7   

 නිගයෝජය රධාන ගල්කම් තමූලයක කාර්යාලය - ඌව පළා්න සභාව 7   

 නිගයෝජය රධාන ගල්කම් තපිරිස් හා ුළහුණුක කාර්යාලය - නැගගනහිර පළා්න 

සභාව 

7   

 ආණ්ඩුකාර ගල්කම් කාර්යාලය - නැගගනහිර පළා්න සභාව   99 

 රධාන ගල්කම් කාර්යාලය - බස්නාහිර පළා්න සභාව   9ක 

 

ඌ. පළපත් ලංාභප ලං දපපර්ා ේ්තතු 
 

 

 ස්නව නිෂ්පාදන ගදපාර්තගම්න්ුංව - නැගගනහිර පළා්න සභාව 7   

 ස්නව නිෂ්පාදන ගදපාර්තගම්න්ුංව - ඌව පළා්න සභාව 7   

 සමුපකාර ගසේවක ගකොිෂන් සභාව - ඌව පළා්න සභාව 7   

 ගසෞඛ්ය ගසේවා ගදපාර්තගම්න්ුංව - උුංරු පළා්න සභාව 7   

 වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්න්ුංව - උුංරු පළා්න සභාව 7   

 සමාජගසේවා ගදපාර්තගම්න්ුංව - ඌව පළා්න සභාව 7   

 ස්නව නිෂ්පාදන හා ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගම්න්ුංව - උුංරු පළා්න සභාව 

අභයන්තර විගණන ගදපාර්තගම්න්ුංව - ඌව පළාත  

  99 

  9ක 

 සමාජ සුභසාධන,  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසේවා ගදපාර්තගම්න්ුංව - මධයම 

පළා්න සභාව 

  96 

 ඉඩම් පරිපාලන ගදපාර්තගම්න්ුංව - නැගගනහිර පළා්න සභාව   96 

 මාර්ග සිංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්ුංව - උුංරු පළා්න සභාව   95 

 
 
 

වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්න්ුංව - ඌව පළා්න සභාව   95 
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එ. පළපත් ලංාභප ලංරඥප්තති ලංජඟි්ත ලංපිිටටූ  ලංඅධි පරි 
 

 

 සමුපකාර ගසේවක ගකොිසන් සභාව - දකුණු පළා්න සභාව   9  

 මාර්ගස්ට මගී රවාහන අධිකාරිය - නැගගනහිර පළා්න සභාව   84 

 නිවාස අධිකාරිය - නැගගනහිර පළා්න සභාව   82 

 

ඒ. පළපත් ලංපපකජ ලංයයාජ 
 

 

 I. ජහජගය ලංාභප 
 

 

            කඩුගවල මහ නගර සභාව   83 

            මඩකලුළව මහ නගර සභාව   කක 
 

 II. ජගය ලංාභප 
 

 

           එරාවූර් නගර සභාව   86.5 

           කා්නතන්කුඩි නගර සභාව   86 

           තලවකැගල් ලිඳුල නගර සභාව   83.5 

           ිනුවන්ගගොඩ නගර සභාව   8 .5 
 

 III. රප ද්ය ය ලංාභප 
 

 

           පස්බාගේ ගකෝරගළේ රාගේය ය සභාව   83.5 

           මැදගම රාගේය ය සභාව   83 

           අරයම්පති රාගේය ය සභාව   87 

           ගලිගමුව රාගේය ය සභාව   87 

           මහඔය රාගේය ය සභාව   8 .5 

            ලරිගම රාගේය ය සභාව   8  

           හුළතගල් රාගේය ය සභාව    8  
          ජා ඇල රාගේය ය සභාව   79 

          බියගම රාගේය ය සභාව   78 

          තලාව රාගේය ය සභාව   කක 
          නල්ලූර් රාගේය ය සභාව   ක5.5 
          මාලිම්බඩ රාගේය ය සභාව   ක4 
          ම ණුගම්ගවගහර රාගේය ය සභාව   ක3.5 
 
දිා්්රික්  ලංපදජජ ලංජා ලං ා යපගත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලංයයාජ 
 

 

            පානදුර නගර සභාව   කක.5 
           පන්නල රාගේය ය සභාව   ක3.5 
           බලිංගගොඩ නගර සභාව   ක3 

            දඹුල්ල මහ නගර සභාව   ක7.5 

            වැලිවිටිය දිවිුංර රාගේය ය සභාව   ක .5 

            වවුනියා දකුණ ගදමළ රාගේය ය සභාව   69 

            මන්නාරම රාගේය ය සභාව   6ක 

            නා්නතන්ඩිය රාගේය ය සභාව   6ක 

            ඇලහැර රාගේය ය සභාව   65.5 

            පච්ගචයිපල්ගලයි රාගේය ය සභාව   62 
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            කගරයිුංගරයිප්නුං රාගේය ය සභාව   67.5 

            ත්රිකුණාමලය නගරය සහ කඩව්න රාගේය ය සභාව   6 .5 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

ඇගයීජට ලංකක් ලං යජ ලංකද ලංඑක් ලංඑක් ලංයයාජය ලංාඳහප ලංදජ ලංවි නේෂිා ලංනිරීක්ෂණ 

යජා   ලංවි නේෂිා ලංවියදේ ලංඒ  , ලංඅජපායපාන, ලං දපපර්ා ේ්තතු ලංහප ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපක ලං 

යදයණය ලං යනු ලංකැබූ ලංයයාජ ලංාාඛ්යපද ලං202කි. 

ගමම ර ්නාවලිය ආයතනය පිළිබඳව මූලික ගතොරුංරු හැර පහත සදහන් විෂය ගක්ෂ්ත්රයන් ආවරණය 

වන පරිදි සැකසු රධාන කරුණු 25ක් ඔස්ගසේ විමසනු ලබන නි ්චිත කරුණු 5කකින් සමන්විත විය. 

අා ය විෂයය ලං ක්ෂ්ත්රය 
විජසිල්කට ලංභපජාජය ලං ය ලංඇති ලං

 රුණු 
රන්ජ ලංාාඛ්යපද 

 7 සැලසුම්කරණය i  වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම  

  ii  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම  3 

  iii  වාර්ෂික මුලය සැලැස්ම  

 2 
අභයන්තර පාලන විධිවිධාන 
ගයදීම 

i  වාර්ෂික මූලය බලතල පැවරීම 
 
 4 

  ii  අභයන්තර විගණන සැලැස්ම 

  
iii  කළමනාකරණ හා විගණන 
කම්ු  රැස්විම් පැවැ්නවිම 

 

 3 මානව සම්ප්න කළමනාකරණය 
i  අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය ුංල 
කටයුුං කිරීම 

 
 2 

  ii  නි ්චිත කාර්යයන් පැවරුම් කිරීම  

 4 රාජය සම්ප්න කළමනාකරණය 
i  ආයතනය සුං නි ්චිත ගේපල 
පිළිබඳ ගල්ඛ්න පව්නවාගගන යාම 

 

  
ii  ආයතනය සුං චිංචල ගේපල 
පව්නවාගගන යාම තවාහනද 
ඇුංළුවක 

 9 

  
iii  අගනකු්න රාජය ගේපල තගබඩා 
ආදියක 

 

  iv බැිංකු ගිණුම්  

 5 රාජය ආදායම් කළමනාකරණය i  ආදායම් රැස්කිරීම 
 
 2 

  ii  ආදායම් ගිණුම් ගත කිරීම  

 6 රාජය වියදම් කළමනාකරණය 
i  නියිත රතිපාදන සීමාුංල 
කටයුුං කිරීම 

 
 

  ii  රතිපාදන උපගයෝජනය  6 

  
iii  අග්රිම සීමා ුංල කටයුුං කිරීම 
 

 

 ක අගනකු්න රාජය මූලය 
්රියාකාරකම් 

i  රජගේ නිලධාරීන්ට අ්නතිකාරම් 
ගිණුම 

 
7  

ii  වාණිජ අ්නතිකාරම් ගිණුම 

iii  ගපොදු තැන්ප්න  ගිණුම 

 8 ගපෝනප්න ගල්ඛ්න 
යාව්නකාලීකව පව්නවාගැනීම 

සෑම ආයතනයක්ම විසන් වාර්ෂිකව 
පව්නවාගගන යා යුුං මූලික ගල්ඛ්න 
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7  ක් සම්බන්ධව රගතිය 7  

 9 ගිණුම් ඉදිරිප්න කිරීම සෑම ආයතනයක් විසන්ම වාර්ෂිකව 
ඉදිරිප්න කළ යුුං ගිණුම් 8 ක් 
සම්බන්ධව කාර්ය සාධනය විමසීම 

 
 8 

7  විගණනය සඳහා රතිචාර 
දැක්විම 

i  අභයන්තර විගණන විමසුම් සදහා 
වන රතිචාර 

 
 2 

ii  විගණකාධිපතිවරයාගේ විමසීම් 
පිළිබඳ රතිචාර    

77 කාර්ය සාධනය පිළිබඳ 
පාර්ලීගම්න්ුංවට වාර්තා 
ඉදිරිප්න කිරීම 

වාර්ෂික මූලය හා කාර්ය සාධන 
වාර්තා පාර්ලීගම්න්ුංවට ඉදිරිප්න 
කිරීම 

 
 7 

  එ තුද 57 

 

ගමම ර ්නාවලිය සැකසීගම්දී ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ දැක්ගවන විධිවිධාන, රජගේ මුදල් ගරගුලාස, 

භාණ්ඩාගාර චක්රගල්ඛ් සහ අගනකු්න අමාතයාිං  විසන් නිකු්න කර ඇති චක්රගල්ඛ්වල විධිවිධාන මත 

නි ්චිතව ඉු කළ යුුං කරුණුවලට පමණක් සීමා කර ඇති අතර අගනකු්න පාර් ්වකරුවන්ගේ 

්රියාකාරකම් මත රැ ගඳන කරුණු ඇුංල්න නැත. එගමන්ම පිළිුංරු සදහා “ඔේ“ ගහෝ “නැත“ යන 

ආකාරගයන් පිළිුංරු දිය හැකි විෂය කරුණු මත පමණක් ර ්ණ  ගගොනුකර ඇති අතර තම මතයන් 

ඉදිරිප්න කිරීම හා ගපෞේගලික විනි ්චයන් අනුව පිළිුංරු සැපයීම වැනි කරුණු බැහැර කර ඇත. 
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වි නේෂිා ලංවියදේ ලංඒ   

විගණ පධිපති ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං99.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.      

අල්කා් ලං හ  ලංදූෂණ ලං   දජප ලංවිජර්නජ ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි. වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 

කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.      

ජැතිදයණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි. වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු 

කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  

ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.    
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මුදල් ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි. අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි. ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.      

ශ්රී ලංකා ප ලංජපජද ලංිටමි ේ ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග 

පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික රසම්පාදන 

සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 

කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් කාර්යය සඳහා පාර්ලිගම්න්ුංව විසන් පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද ගනොතිබුණි. 

හි හිටි ණය ග ේෂවල කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර 

ගනොතිබුණි.      

අධි යණ ලං ාේදප ලං  ොමිෂ්ත ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි. පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි. අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 
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වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි. වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි. වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා 

යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.    

ජාපති  ලංඅධයපපජ ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

ජාපති  ලං පොලිා් ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ 

වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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අජපාය ලංජණ්ඩක ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර 

ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

යණ්ඩුපක්ෂ   ලංරධපජ ලංාාවිධපය  ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන 

සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් 

සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 

243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි 

තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.    
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පපර්ලි ේ්තතු ේ ලංාභපජපය  ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ගතොග ගපොත යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී 

ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ 

කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  

ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා 

තිබූ අවස්ටා විය.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන 

ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ 

වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න 

කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371ට පටහැනි ගලස අනුමත 

සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.  අග්රිම ගිණුගම් ග ේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සම  

ගලපා ගවනසක්ම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 

වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවා ගගන තිබුණි.      

පපර්ලි ේ්තතු ේ ලංවිපක්ෂජපය  ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික ්රියාකාරී 

සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී 

ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න 

ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 

දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි 

වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම 

රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව 
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ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.     

පපර්ලි ේ්තතු ලංපරිපපකජ ලං  ොජාපරිා් ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං52.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මුදල් ගරගුලාස 135 පරිදි 

ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම රමාණව්න පරිදි ආයතනය 

ුංළ සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  මුලය බලතල පැවරීගම්දී සෑම ගනුගදනුවක්ම අවම කරින් නිලධාරීන් 

ගදගදගනකුගේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා ගනොතිබුණි.  මාසක මුදල් අව යතා දැක්ගවන මුදල් 

රවාහ සැලසුම් වර්ෂය ආරම්භගේදී භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  

වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී 

ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ 

ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 

243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි 

තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර 

තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත 

දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර 

එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

යපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිෂ්ත ලංාභප ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ 
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ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

ශ්රී ලංකා ප ලංපපර්ලි ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් 

ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.      

ජාජපධිපති ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන 

සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත 

සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.371ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.   
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අග්රපජපාය ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං92.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  

අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා   ලං රේෂ්ධපධි යණය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

නැත.  මුදල් ගරගුලාස 135 පරිදි ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල 

පැවරීම රමාණව්න පරිදි ආයතනය ුංළ සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  මුලය බලතල පැවරීගම්දී සෑම 

ගනුගදනුවක්ම අවම කරින් නිලධාරීන් ගදගදගනකුගේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා ගනොතිබුණි.  

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික 

ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී 

මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ 

ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් 

ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් 

ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ 

අවස්ටා විය.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් 

අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට 

අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.      
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අජපායපාන 

 පෂි ර්ජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ 

ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය 

වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ 

ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය 

කර ගහෝ ගනොතිබුණි      

බුද්ධ ලංනපාජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ 

ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ 

ගනොතිබුණි  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.    

ජගය ලංාැකසුේ ලංහප ලංජාක ලංාේපපදජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී 

ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් 

සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.      

යයක්ෂ  ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 

කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන 

තිබුණි.    

ාාදර්ධජ ලංඋපපය ලංජපර්ග ලංහප ලංජාපාය්තාය ලං දළඳ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  

වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී 

ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය 

බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 
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වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් 

සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා 

යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.      

යපදප ලං ළජජප යණ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී 

ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි 

වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම 

රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

අධයපපජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

කඅනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  

ණය ග ේෂ පැවුංණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන 

ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ 

වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 
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වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය 

පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.      

මුදල් ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

ධීදය ලංහප ලංජාකජා ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන 

රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව 

ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.      
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වි ද්න ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

නැත.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී 

මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ 

ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.     

වි ද්න ලංරැකියප ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං88.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත 

වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට 

ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.   

 ාෞඛ්ය,  ප ෂණ ලංහප ලං ද්ශිය ලංවදදය ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
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පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 

වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත 

සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් 

අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර 

ගනොතිබුණි.      

උාා් ලංඅධයපපජ ලංහප ලංජහපජපර්ග ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

 නායට ලංජදගේජපජ ලංයටිාක ලංපහසු ේ ලංහප ලංරජාප ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 

වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් 

අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ 

ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.  කාර්ය 

මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.      
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ා්ද ද්න ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා 

වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම 

වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  

රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371ට පටහැනි ගලස අනුමත 

සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.      

නිදපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් කාර්යය සඳහා 

පාර්ලිගම්න්ුංව විසන් පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු 

අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  අග්රිම ගිණුගම් ග ේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සම  ගලපා 

ගවනසක්ම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර 

රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

 ර්ජප්තා ලංහප ලංදපණිජා ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  

අග්රිම ගිණුගම් ග ේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සම  ගලපා ගවනසක්ම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      
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අභය්තාය ලං ටයුතු ලංහප ලංදයඹ ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

දපරිජපර්ග ලංහප ලංජාක ලංාේපත් ලං ළජජප යණ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං43.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා 

මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන 

සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් 

සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 

3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් 

ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  නියිත දිනයට බැිංකු 

සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් 

තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව 

තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා 

වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් 

චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත 

කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 
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ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

අධි යණ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.  ව්නකම් 

නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය 

කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 

110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.    

 ේ රු ලංහප ලංදෘත්තීය ලංාමිති ලංාබඳාප ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම 

ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් 

විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි. 
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ඉඩේ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති 

විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.    

නිතිය ලංහප ලංාපජය ලංාහ ලංදක්ෂිණ ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගතොග 

ගපොත යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට 

අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.      

ජහදැලි ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංපරිාය ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා 

මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු 

කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 
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භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 

110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.      

ජහපජගය ලංහප ලංබා්ජපිටය ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ 

මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

ජාපති  ලංාහජීදජය, ාාදපද ලංහප ලංයපජාය ලංභපෂප ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය 

කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් 

ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ 

වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් 

ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.      

ජාපති  ලංඒ පබද්ධාප ලංහප ලංරතිාාධපජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං24.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ 

මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

නැත.  ගතොග ගපොත යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මුදල් 

ගරගුලාස 135 පරිදි ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම 

රමාණව්න පරිදි ආයතනය ුංළ සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  මුලය බලතල පැවරීගම්දී සෑම ගනුගදනුවක්ම 

අවම කරින් නිලධාරීන් ගදගදගනකුගේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 

්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  මාසක 

මුදල් අව යතා දැක්ගවන මුදල් රවාහ සැලසුම් වර්ෂය ආරම්භගේදී භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංව 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි. වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 

6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර 

වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් 

අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් කාර්යය සඳහා පාර්ලිගම්න්ුංව විසන් පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද 

ගනොතිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් 

ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් 

ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ 

අවස්ටා විය.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් 

අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත 

වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 

වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවා ගගන තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.      

ජාපති  ලංරතිපත්ති ලංහප ලංයර්ික  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා 
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ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර 

ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි. පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි. වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද 

අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 

110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  

අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

පපර්ලි ේ්තතු ලංරතිාාා් යණ ලංහප ලංජාජජපධය ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.      

ඛ්නිජා ලං ාල් ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 

රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් 

ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් 

රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ 

ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන 

විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 
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රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය 

රකාරව 0015 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.371ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි. 

දැවිලි ලං ර්ජප්තා ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා 

අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  

ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් 

එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම 

නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 

වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.      

දයපය ලංහප ලංජපවි  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම 

නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 

වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      
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ාැපැල්, ාැපැල් ලං ාේදප ලංහප ලංමුා්ලිේ ලංයගමි  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

විදුලිබක ලංහප ලංපුජර්ජාජනීය ලංබකනක්ති ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත 

වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.  අභයන්තර 

විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

රපථමි  ලං ර්ජප්තා ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං36.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා 

මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ගතොග ගපොත යාව්නකාලීනව පව්නවා 

නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  මාසක මුදල් අව යතා දැක්ගවන මුදල් රවාහ සැලසුම් වර්ෂය ආරම්භගේදී භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් 

ගදපාර්තගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 
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කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් 

ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් 

ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ 

අවස්ටා විය.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් 

අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර 

ගනොතිබුණි.      

බ්තධජපගපය ලංරතිාාා් යණ, පුජරුත්ථපපජ, ජැදා ලංපදිාචි ලංකිරීේ ලංහප ලංිට්තදු ලංයගමි  ලං ටයුතු ලංඅජපායානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද 

අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 

110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි. සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා 

මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න 

වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර 

රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි. මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න 

කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි. මු.ගර.371ට පටහැනි ගලස අනුමත 

සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.    

පළපත් ලංාභප ලංාහ ලංපළපත් ලංපපකජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර 

එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

යපජාය ලංපරිපපකජ ලංහප ලං ළජජප යණ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී 

ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

යපජාය ලංදයදාපය ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ගතොග ගපොත යාව්නකාලීනව පව්නවා 

නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 

කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

ග්රපමීය ලංයර්ික  ලං ටයුතු ලංපිළිබඳ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා 

මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී 

ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ 

ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද 

අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 

110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා 

මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු 

කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා 

ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංකු සැසඳුම් පිළිගයල 

කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් කාර්යය සඳහා පාර්ලිගම්න්ුංව විසන් පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 

243/2015 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි 

තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

විදයප, ාපක්ෂණ ලංහප ලංපර්  ෂණ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් 

චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත 

කර ගනොතිබුණි.      

නිපුණාප ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංදපත්තීය ලංපුහුණු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං88.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත 

වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් කාර්යය සඳහා පාර්ලිගම්න්ුංව විසන් පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 
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කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි. 

ාජපජා ලංාවිබක ලංගැ්තවිේ ලංහප ලංසුභාපධජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත 

වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.     

වි නේෂ ලං පර්යභපර්ය ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං39.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය.  

විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර නැත.  වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම 

පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  මාසක මුදල් අව යතා දැක්ගවන මුදල් රවාහ සැලසුම් වර්ෂය ආරම්භගේදී 

භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න 

කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා 

මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම 

ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ 

ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

කාර්යය සඳහා පාර්ලිගම්න්ුංව විසන් පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද ගනොතිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  

ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  

ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  2015 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2015 දරන රාජය ගිණුම් 

චක්රගල්ඛ්ය රකාරව 0015 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත 

කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් විධිවිධාන අනුව 

භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  අග්රිම ගිණුගම් ග ේෂය 
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භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සම  ගලපා ගවනසක්ම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ 

යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර 

ගනොතිබුණි.      

ක්රීඩප ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා 

යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.    

තියාය ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංදජජීවි ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  
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ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

විදුලි ලංාා ද්න ලංහප ලංඩිජිටල් ලංයටිාක ලංපහසු ේ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන 

වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම 

ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල 

කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

ාා පය  ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංක්රිා්තියපනි ලංයගමි  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාසක මුදල් අව යතා දැක්ගවන මුදල් රවාහ සැලසුම් 

වර්ෂය ආරම්භගේදී භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර 

විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 149 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා 

මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් 

විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන 

තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් 
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ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය 

ලබාගගන ගනොතිබුණි.     

රදපහජ ලංහප ලංසිවිල් ලංුවද්ත ලං ාේදප ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.103 සට 110 දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම 

වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.371 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.   

 ප්තාප ලංහප ලංළජප ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල 

සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර 

එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.   
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 දපපර්ා ේ්තතු 

නිතිපති ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික ්රියාකාරී 

සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද 

අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 

77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා 

මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.      

සිවිල් ලංයයක්ෂ  ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  රතිපාදන 

සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  අනුමත 

සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

 දයළ ලංාායක්ෂණ ලංාහ ලං දයළ ලංාේපත් ලං ළජජප යණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති 
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විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  

කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.      

 ගොවිජාජ ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 

වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම 

වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු 

ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.      

ජාජ ලං ල්ඛ්ජ ලංහප ලංාාඛ්යප ලං ල්ඛ්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න 

වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී 

ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ 

ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද 
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අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 

77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  

ණය ග ේෂ පැවුංණි.      

 ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් 

ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

ාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විසර්ජන වැය ගලජරය ගහෝ සගාස් වැඩසටහන යටග්න පැවැ්නවිය යුුං 

පරිගණක මුද්රිත පිටපත යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 

කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

නියිත දිනයට බැිංකු සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර 

වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් 

අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව 
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ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

පුයපවිදයප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික රසම්පාදන 

සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් 

සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 

වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  නියිත 

දිනයට බැිංකු සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් 

කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  

ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  

ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.    

යයුර් ේද ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 

කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 



 

55 
 

අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා 

තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

 බෞද්ධ ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ 

යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න 

වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.   

 ගොඩජැඟිලි ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  

අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

ක්රිා්තියපනි ලංයගමි  ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 



 

56 
 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව 

තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර 

රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.      

ාමුප පය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

මුදල් ගරගුලාස 735 පරිදි ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන 

වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් 

අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ 

ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

දපණිජා ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං92.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 

වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවා ගගන තිබුණි.      
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රජාපපපද  ලංවි න ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංකු 

සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ 

ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල 

චක්රගල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත දිනට ගරේෂණය ගකොට 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

අධි යණ ලංපරිපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.     
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ාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2 75 දරන රාජය 

ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව 

ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල 

පියවා ගනොතිබුණි.      

ණය ලංාහජදපය  ලංජණ්ඩලීය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මුලය බලතල පැවරීගම්දී සෑම ගනුගදනුවක්ම අවම කරින් 

නිලධාරීන් ගදගදගනකුගේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා 

වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  හි හිටි ණය ග ේෂවල 

කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව 

ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

ාාදර්ධජ ලංමුකය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං97.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

දිවිජැුවජ ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 

6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංකු සැසඳුම් 

පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං 

කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි 

වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම 

රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් 

ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය 

අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත 

වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 

වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවා ගගන තිබුණි.      

අධයපපජ ලංර පනජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ 

වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා 

කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    
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විභපග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය.  

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාසක 

මුදල් අව යතා දැක්ගවන මුදල් රවාහ සැලසුම් වර්ෂය ආරම්භගේදී භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංව 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත 

වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ 

ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට 

ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් 

අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.      

සුයපබදු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා 

යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට 

බැිංකු සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ 

යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.      

අපජයජ ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  නියිත දිනයට බැිංකු සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් 

අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් 

විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන 

තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

වි ද්න ලංාේපත් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

මූකය ලංරතිපත්ති ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  

ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් 

චක්රගල්ඛ්ය රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත 

කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  

වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී 

ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස 
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රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

ධීදය ලංහප ලංජාකජා ලංාේපත් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම 

නිකු්න කර තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

යහපය ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති 

විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් කාර්යය සඳහා පාර්ලිගම්න්ුංව විසන් පනවා තිබූ 

සීමා පිළිපැද ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

දජ ලංාායක්ෂණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 
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මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා 

අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  නියිත දිනයට බැිංකු සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් 

සදුවී ගනොතිබුණි.      

යණ්ඩු ේ ලංයා ලංපරීක්ෂ  ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී 

ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ 

ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  

ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

යජා   ලංරදෘත්ති ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර 

එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.      

යජා   ලංමුද්රණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත 

වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් 

අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර 

තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත 

දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

ිට්තදු ලංයගමි  ලංහප ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 

77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් 

ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව 

තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම 

නිකු්න කර තිබුණි.      

යගජජ ලංවිගජජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් 

ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත 
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වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ 

ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ 

ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද 

අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 

77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා 

මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම 

සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් 

ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය 

ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

යජයජ ලංහප ලංඅපජයජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විසර්ජන වැය ගලජරය ගහෝ සගාස් වැඩසටහන යටග්න 

පැවැ්නවිය යුුං පරිගණක මුද්රිත පිටපත යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි  ගතොග ගපොත යාව්නකාලීනව 

පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් 

ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් 

රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා 

යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් 

ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ 

වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

 ාොයතුරු ලංාපක්ෂණ ලංහප ලං ළජජප යණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් 

ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 
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තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි    

 ද්ය ය ලංයදපයේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 

වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් 

ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් 

ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ 

අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.    

දපරිජපර්ග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා 

මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන 

වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී 

මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  නියිත දිනයට බැිංකු සැසඳුම් 

පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය 

බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 
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වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ 

කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  

2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න 

පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

 ේ රු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර 

වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් 

ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය 

ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා 

ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

ඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලංජාජයපල් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  

ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.     
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ඉඩේ ලංනියවුල් ලංකිරී ේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා 

විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර 

විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ 

ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර 

රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.  

ඉඩේ ලංපරිහයණ ලංරතිපත්ති ලංාැකසුේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති 

විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

නීති ලං  ොමිෂ්ත ලංාභප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික ්රියාකාරී 

සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 

කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් 
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කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය 

රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව 

ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

නීති ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

නීති ලං  ටුේපත් ලංාේපපද  ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික 

ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල 

කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර 

රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.      

විගණජ ලං ළජජප යණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

 ළජජප යණ ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත 

වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 

වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවා ගගන තිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 

77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.      

මිනිා්බක ලංහප ලංරැකීයක්ෂප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන 

ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන 

වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම 

ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් 

විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන 

තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් 

ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය 

ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.    
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මිනුේ ලංඒ  , රමිති ලංහප ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 

6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී 

ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න 

ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට 

ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර 

තිබුණි.  අග්රිම ගිණුගම් ග ේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සම  ගලපා ගවනස්කම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය 

මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

 පකුවණ ලංවිදයප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විසර්ජන වැය ගලජරය ගහෝ සගාස් වැඩසටහන යටග්න 

පැවැ්නවිය යුුං පරිගණක මුද්රිත පිටපත යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් 

ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර 
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රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.   

 ජ ටර් ලංයථ ලංරදපහජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ 

ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් 

ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 

243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි 

තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  අග්රිම ගිණුගම් ග ේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සම  ගලපා ගවනස්කම් 

මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.   

මුා්ලිේ ලංයගමි  ලංහප ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන 

සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි 

වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම 

රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව 

ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.      
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ජාපති  ලංඅයදැය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං98.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ 

ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

ජාපති  ලං ල්ඛ්ජපයක්ෂ  ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, 

ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා 

වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුම් 

රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී 

ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න 

ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට 

ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර 

රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.      

ජාපති  ලංඋද්යෝා ලංඋදයපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා 

අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

ජාපති  ලංරජාප ලංජාකාේපපදජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං47.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

මුලය බලතල පැවරීගම්දී සෑම ගනුගදනුවක්ම අවම කරින් නිලධාරීන් ගදගදගනකුගේ පරීක්ෂාවට ලක්වන 

පරිදි බලතල පවරා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා 

විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර 

විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා 

යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත 

එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය 

රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.   
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ජාපති  ලං  ෞතු පගපය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ 

කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

ජාපති  ලං භෞති  ලංාැකසුේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ 

අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් 

මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි 

වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම 

රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව 

ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.      

ජාපති  ලංක්රජාේපපදජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.     
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ජාපති  ලංාත් ද දයපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංකු 

සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ 

ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.  අග්රිම ගිණුගම් ග ේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සම  ගලපා 

ගවනසක්ම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර 

රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.      

යපජාය ලංභපෂප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත 

වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට 

ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා 

බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි 

වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම 
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රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන 

සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

විරපජ ලංදැටු්ත ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 

කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් 

මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංකු සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් 

රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 

243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි 

තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් 

විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

 පොලිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  
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පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

ාැපැල් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.      

බ්තධජපගපය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් 

සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා 

සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 

77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් 

ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා 

යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත 

එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් 

කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි. ලං ලං ලං  
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පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ සට්ාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැසව්ීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ 

කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි 

වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.ගර.215 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න 

කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය 

මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවසට්ාගේ 149 වයවසට්ාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.   

දයපපෘති ලං ළජජප යණ ලංහප ලංඅධීක්ෂණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර 

රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.    

යපජාය ලංදයපපපය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.    
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යපජාය ලංමුදල් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.      

ජහප ලංභපය පය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ 

කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  

ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

 යජිා්ට්රපර් ලංජාජයපල් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් 

මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    
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පුද්ගකය්ත ලංලියපපදිාචි ලංකිරී ේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  

අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.      

යබර් ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති 

විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් 

විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන 

තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය 

පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.      

ාජපජා ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන 

විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.      

ක්රීඩප ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං52.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

ගතොග ගපොත යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන 

සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  බැිංකු 

සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි 

වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම 

රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව 

නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න 

කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි 

කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  

රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.     

ශ්රී ලංකා ප ලංදුේරිය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං39.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර 

ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2 75 දරන රාජය 

ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව 

ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 
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ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් කාර්යය සඳහා පාර්ලිගම්න්ුංව 

විසන් පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද ගනොතිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  නියිත දිනයට බැිංකු සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ 

ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් 

රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක 

උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි 

ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  

වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී 

ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර 

තිබුණි.  අග්රිම ගිණුගම් ග ේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සම  ගලපා ගවනස්කම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.    

යපජාය ලංගිණුේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 

වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවා ගගන තිබුණි.      

මිනි්ත ද රු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ුළේගල පඩිනඩි ගල්ඛ්නය/ ුළේගල පඩිනඩි කාඩ්ප්න 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාහනයක් ගර්හිත 

වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම 

සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      
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 පර්මි  ලංඅධයපපජ ලංහප ලංපුහුණු ලංකිරී ේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින 

විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 

77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් 

ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව 

රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.  

 ්තෂ ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා 

වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  නියිත දිනයට බැිංකු 

සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ 

ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් 

ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 

243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි 

තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර 

රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන 

තිබුණි.      

ාජපගේ ලං යජිා්ට්රපර් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි හිටි ණය ග ේෂවල 

කාල වි ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.    

 දළඳ ලංහප ලංය ය ජාජ ලංරතිපත්ති ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන 

නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

භපණ්ඩපගපය ලං ජ හයුේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ 

මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

ාක් ාේරු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින 

විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ 

ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 
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ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව 

ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

දජජීවී ලංාායක්ෂණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 

6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් 

අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් 

ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය 

ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා 

ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී 

ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ 

ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද 

අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 

77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.      

ශ්රී ලංකා ප ේ ලංජාපති  ලංබුද්ධිජය ලං ද්පළ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ගතොග ගපොත යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන 

විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.      
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 රේෂ්ධපධි යණ   ලං යජිා්ට්රපර් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  සිංචිත වාහන සඳහා 

වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම 

ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 

243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි 

තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.      

ශ්රී ලංකා ප ලංුවද්ත ලංහමුදපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  

ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  

ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට 

බැර ගනොගකොට ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය 

අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.   

ශ්රී ලංකා ප ලංයුධ ලංහමුදපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 



 

88 
 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා 

අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව 

තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.      

ශ්රී ලංකා ප ලං ර්ුවද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ 

ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ 

කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  

ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම 

වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  කාර්ය 

මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

ශ්රී ලංකා ප ලංජපවි  ලංහමුදපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින 

විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාහනයක් ගර්හිත වී 

මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් 

දැරීම සදුව තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී 

ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න 

ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් 
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විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.     
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දිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපක 
 

අනුයපධපුය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් 

සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  

පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.   

අේපපය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ 

ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.      

බදුල්ක ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා 

අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් 

කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 

වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවා ගගන තිබුණි.     ලං 

ජඩ කපුද ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී 

මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

කාර්යය සඳහා පාර්ලිගම්න්ුංව විසන් පනවා තිබූ සීමා පිළිපැද ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය 

රකාරව   75 දරන ගිණුම් අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර 

ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් 

එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  

මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය ලංඅුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.  අනුමත 

සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.     ලං 

  ොළඹ ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මුදල් ගපොත ගහෝ සගාස ් පරිගණක වැඩසටහන 

්රියා්නමක කරන විට සහිවටන මුදල් ගපොත ගහෝ යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගතොග ගපොත 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම 
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මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ 

අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන 

සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සෑම 

වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම 

සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං 

සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

ගපල්ක ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු 

කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.     ලං 

ගේපහ ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  

ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට 

බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

හේබ්ත ාොට ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද 

අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට 

ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 

77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් 

ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ 

පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම 

නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 

වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.    

යපපජය ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන 

උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  

වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ 

වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා 

ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා 

කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

 ළුාය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් 
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සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් 

ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය 

ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම 

ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

ජහනුදය ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය 

වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් 

ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත 

දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ 

අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති 

විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.      

 ෑගල්ක ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම 

අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් 

ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.    
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කිලි ජොච්චි ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් 

සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව 

භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7ට පටහැනි ගලස අනුමත සීමාව ඉක්මවා 

ත්නකාර්යය අුංරු අග්රිම නිකු්න කර තිබුණි.  අග්රිම ගිණුගම් ග ේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සම  ගලපා 

ගවනසක්ම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

කුරුණෑගක ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් 

කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් 

ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත 

දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  

විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම් නියිත දිනට 

ඉදිරිප්න කර නැත.    
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ජ්තජපයජ ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මුදල් ගපොත ගහෝ සගාස ් පරිගණක වැඩසටහන 

්රියා්නමක කරන විට සහිවටන මුදල් ගපොත ගහෝ යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ 

මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

නැත.  මාසක මුදල් අව යතා දැක්ගවන මුදල් රවාහ සැලසුම් වර්ෂය ආරම්භගේදී භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් 

ගදපාර්තගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට 

ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල 

වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම 

කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු 

අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

ජපා ල් ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

ජපාය ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා 

එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් 

අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා 

මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් 

ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත 

දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

 ජොණයපගක ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට 

වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ 

අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස 

තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.    

මුකතිේ ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

ගතොග ගපොත යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාර්ෂික 

්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු  අවම ව ගයන් රැස්වීම් 

වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ 

කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් 

අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ 
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ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන පව්නවා ගනිින් ඒවා 

යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත 

එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය 

ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  2 75 ජුනි 24 දිනැති අිංක 243/2 75 දරන රාජය ගිණුම් චක්රගල්ඛ්ය රකාරව   75 දරන ගිණුම් 

අිංකය යටග්න පවතින ග ේෂ නිවැරදි තැන්ප්න වර්ග අනුව ගිණුම්ගත කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 

749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.      

නුදයඑළිය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා 

අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් 

ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න 

ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය ලබාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් විධිවිධාන අනුව 

භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව 

නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න 

කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.    

 පො ළෝතජරුද ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා 

කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 

පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 

වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව 
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මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.    

පුත්ාකජ ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් 

සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස 

රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.      

යත්ජපුය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද 

නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් 

ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  නියිත දිනයට බැිංකු සැසඳුම් පිළිගයල කිරීමක් සදුවී 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ග ේෂය අදාල චක්රගල්ඛ් 

විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්ුංවට නියිත දිනට ගරේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  

අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      

ත්රීකුණපජකය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි. පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  

විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා 

ගනොතිබුණි. අභයන්තර විගණන වාර්තා මසක් ුංළ විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ 

අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව 

වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි. ව්නකම් 

අනුංරුවලට ලක්වීගමන් අලාභයක් සදුවී ඇති විට වර්ෂයකට අඩු කාලයක් ුංලදී එම අලාභ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.7 3 සට 77  දක්වා වූ ගරගුලාස රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි. සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 
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සටහන් හා මාසක සාරාිං  වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි. වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 

6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය. සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

පව්නවා ගනිින් ඒවා යාව්නකාලීන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි. සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර 

වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි. බැිංකු සැසඳුම් රකා වලින් 

අනාවරණය වූ ගැලුළම් කළ යුුංව තිබූ ග ේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.රකාරව මාසයක් ුංළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි. වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන හි  ණය ග ේෂ පැවුංණි. ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් 

කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං සම්බන්ධගයන් මු.ගර.5ක7 රකාරව කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  ඉකු්න වර්ෂවලදී ගවන්න 

ආයතන විසන් විවිධ කාර්යයන් ඉු කිරීම සඳහා එවා තිබූ මුදල් එම කාර්යයන් ඉු  ගනොකර තැන්ප්න ගිණුගම් 

රඳවාගගන තිබුණි. ආදායම් ව ගයන් එකුං කළ මුදල් අදාළ ආදායම් සිංගක්තවලට බැර ගනොගකොට ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා තිබූ අවස්ටා විය.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි. මු.ගර.3ක7 රකාරව නිකු්න කළ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම නියිත කාල සීමාව 

ුංල පියවා ගනොතිබුණි.  පාර්ලිගම්න්ුංව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුුං සමගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන කාර්යය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය 

ආදායමට බැර ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.    

දවුනියපද ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මීදුකාිංග පිළිබඳ ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් ුංළ පිළිුංරු සපයා ගනොතිබුණි.  ව්නකම් නිෂ්්රිය වී ගහෝ ඌන උපගයෝජිතව 

පවතින විට ඒවා සාධාරණ කාලයක් ුංළ අළු්නවැඩියා කර ගහෝ අපහරණය කර ගහෝ ගනොතිබුණි  වාර්ෂික 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා පිළිබඳව වන නිර්ගේ ද අගනකු්න නිර්ගේ ද නියිත 

කාල වකවානු ුංළ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනයක් ගර්හිත වී මාස 6කට වඩා අඩු කාලයක් ුංලදී 

අපහරණයන් කර ගනොතිබූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අ්රිය බැිංකු ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරි වර්ෂගේ වියදම් කිරීගම් අගප්ක්ෂාගවන් සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ වියදම් ගලස තැන්ප්න ගිණුගම් එම වටිනාකම රඳවා ගැනීම සඳහා මු.ගර.275 රකාරව භාණ්ඩාගාරගේ 

අනුමැතිය ලබාගගන ගනොතිබුණි.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ටාගේ 749 වයවස්ටාව රකාර රාජය ආදායමට බැර 

ගනොකර එම ආදායම් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් රඳවා ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.      
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පළපත් ලංාභප-පළපත් ලංාභප ලංඅයමුදල් 

ගමම ර ්නාවලිය සමස්ට පළා්න සභා අරමුදල ගමගහයවිගම් කාර්යක්ෂමතාවය මැන බැලීම සඳහා 

සකස් කර ඇති අතර රධාන විෂය ක්ගෂේත්ර 76ක් ඔස්ගසේ විමසනු ලබන නි ච්ිත කරුණු 23 කින් 

සමන්විත ගේ. එහි විගණනය සදහා ගතොරුංරු ලබාගැනිමට විමසා ඇති කරුණු 7 හැර ඉතිරි කරුණු 

22 ක් ඇගයිම් සදහා ලකුණු ලබාදිමට සලකා බැගල්. 

අා ය විෂයය ලං ක්ෂ්ත්රය විජාප ලංඇති ලං රුණු රන්ණ ලංාාඛ්යපද 
 7 සැලසුම්කරණය i  ආදායම් හා වියදම් සැලසුම්කරණය  

 5 ii සිංවර්ධන වැඩ සැලසුම්  
 2 අභයන්තර පාලන විධිවිධාන 

ගයදීම 
i  මූලය බලතල පැවරීම  

 3 ii අභයන්තර විගණන වැඩ සටහන් 

iii විගණන හා කළමනාකරණ කිු  
 3 රාජය සම්ප්න කළමනාකරණය i පළා්න සභාව සුං නි ්චල ගේපල  6 

ii පළා්න සභාව සුං චිංචල ගේපල  

iii බැිංකු ගිණුම් 

 4 පළා්න සභාගේ විධිවිධානවලට 
අනුකූලවිම 

i අමාතය මණ්ඩල තීරණ සදහා 
ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතිය 

 2 

ii  රජගේ තිරණ 
ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතිගයන් 
්රියා්නමක කිරිම 

 5 අගනකු්න මූලය ්රියාකාරකම්  පළා්න පාලන ආයතන ආදායම් 
මුදාහැරීම 

 7 

 6 ගිණුම් ඉදිරිප්න කිරීම පළා්න සභා අරමුදල් ගිණුම  7 

 ක විගණනය සදහා රතිචාර දැක්විම විගණන මතය  7 

 8 කාර්ය සාධනය වාර්තා කිරීම i  කාර්ය සාධන වාර්තා පළා්න සභාව 
ගවත ඉදිරිප්න කිරීම 

 3 
 

ii  රාජය ගිණුම් කාරක සභා වාර්තා 
සභාගත කිරිම 
iii  විගණකාධිපති වාර්තා සභාගත 
කිරීම 

  එ තුද ලං 22 
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පළපත් ලංාභප ලංඅයමුදල් 

ජධයජ ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

මුදල් ගකොිසම විසන් නියම කර ඇති පරිදි ුළනරාවර්තන හා රාේධන වැය ගයෝජනා නියිත දිනයන් ුංල 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ඉඩම් හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  

පළා්න සභාව සුං ගගොඩනැගිලි හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං 

යන්ගත්රෝපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ලීබඩු හා 

කාර්යාල උපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං වාහන 

හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පළා්න සභා අරමුදගල් ගිණුම් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක්/ මතයන් රකා  

ගනොකිරීම ලබා දී තිබුණි.  පළා්න සභාගේ මූලය හා පරිපාලන කටයුුං සඳහා අදාළ වන එගහ්න පළා්න සභා 

ගල්කම්වරුන් ඍජුව අමතා ගනොමැති චක්රගල්ඛ්වල වන අතයාව ය කරුණු පළා්න ආණ්ඩුකාරවරයාගේ 

අනුමැතිගයන් ්රියා්නමක කිරීමට පියවර ගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්ය සාධන 

වාර්තාව නියිත දින ුංල පළා්න සභාව ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පලා්න සභා අරමුදල සම්බන්ධගයන් 

වන ගිණුම් නියිත දින ගහෝ ඊට ගපර විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.     

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පලා්න සභා අරමුදල සම්බන්ධගයන් වන ගිණුම් නියිත දින ගහෝ ඊට ගපර විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  පළා්න සභා අරමුදගල් ගිණුම් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක්/ මතයන් 

රකා  ගනොකිරීම ලබා දී තිබුණි.  පළා්න සභාගේ සයළුම අමාතයාිං / ගදපාර්තගම්න්ුං හා ආයතන ආවරණය 

වන පරිදි විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 

පළා්න පාලන ආයතනවලට ගගවිය යුුං උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්ුං මාස 6කට වඩා වැඩි කාලයක් රඳවා ගගන 

තිබුණි.    

දයඹ ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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පළා්න සභා අරමුදගල් ගිණුම් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක්/ මතයන් රකා  

ගනොකිරීම ලබා දී තිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ඉඩම් හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  

පළා්න සභාව සුං ගගොඩනැගිලි හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං 

යන්ගත්රෝපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ලීබඩු හා 

කාර්යාල උපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං වාහන 

හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පලා්න සභා අරමුදල සම්බන්ධගයන් වන ගිණුම් 

නියිත දින ගහෝ ඊට ගපර විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.      

උතුරු ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පළා්න සභා අරමුදගල් ගිණුම් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක්/ මතයන් රකා  

ගනොකිරීම ලබා දී තිබුණි.  මුදල් ගකොිසම විසන් නියම කර ඇති පරිදි ුළනරාවර්තන හා රාේධන වැය ගයෝජනා 

නියිත දිනයන් ුංල ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න ආයතනවල සතය හා ඉලක්ක ගත ආදායම් හා වියදම් 

වාර්තාවන් නියිත දිනයන් ුංළ මුදල් ගකොිසම ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාගේ සයළුම 

අමාතයාිං / ගදපාර්තගම්න්ුං හා ආයතන ආවරණය වන පරිදි විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 

කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ඉඩම් හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.      

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පළා්න සභා අරමුදගල් ගිණුම් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක්/ මතයන් රකා  

ගනොකිරීම ලබා දී තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්ය සාධන වාර්තාව නියිත දින ුංල පළා්න සභාව 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට පළා්න පාලන ආයතනවලට ගගවිය යුුං 

උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්ුං මාස 6කට වඩා වැඩි කාලයක් රඳවා ගගන තිබුණි.      

දකුණු ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පළා්න සභා අරමුදගල් ගිණුම් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක්/ මතයන් රකා  

ගනොකිරීම ලබා දී තිබුණි.  පළා්න සභා අරමුදලට අදාළ බැිංකු ගිණුම් සඳහා වන බැිංකු සැසඳුම් රකා  පළා්න 

මූලය රීති රකාරව නියිත දිනයන් ුංළ පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ඉඩම් හඳුනාගගන 

අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ගගොඩනැගිලි හඳුනාගගන අරමුදගල් 

ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං යන්ගත්රෝපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට 

ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ලීබඩු හා කාර්යාල උපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට 

ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං වාහන හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  පලා්න සභා අරමුදල සම්බන්ධගයන් වන ගිණුම් නියිත දින ගහෝ ඊට ගපර විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාගේ සයළුම අමාතයාිං / ගදපාර්තගම්න්ුං හා ආයතන ආවරණය වන පරිදි 

විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට පළා්න පාලන 

ආයතනවලට ගගවිය යුුං උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්ුං මාස 6කට වඩා වැඩි කාලයක් රඳවා ගගන තිබුණි.     
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ඌද ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පළා්න සභා අරමුදගල් ගිණුම් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක්/ මතයන් රකා  

ගනොකිරීම ලබා දී තිබුණි.  මුදල් ගකොිසම විසන් නියම කර ඇති පරිදි ුළනරාවර්තන හා රාේධන වැය ගයෝජනා 

නියිත දිනයන් ුංල ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්ය සාධන වාර්තාව නියිත දින 

ුංල පළා්න සභාව ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්න පරිදි 

සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ඉඩම් හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ගගොඩනැගිලි හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  

පළා්න සභාව සුං යන්ගත්රෝපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව 

සුං ලීබඩු හා කාර්යාල උපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව 

සුං වාහන හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 

පළා්න පාලන ආයතනවලට ගගවිය යුුං උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්ුං මාස 6කට වඩා වැඩි කාලයක් රඳවා ගගන 

තිබුණි.    

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පළා්න සභා අරමුදගල් ගිණුම් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක්/ මතයන් රකා  

ගනොකිරීම ලබා දී තිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ඉඩම් හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  

පළා්න සභාව සුං ගගොඩනැගිලි හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං 

යන්ගත්රෝපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං ලීබඩු හා 

කාර්යාල උපකරණ හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සුං වාහන 

හඳුනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.      
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පළපත් ලංාභප ලංවි නේෂිා ලංවියදේ ලංඒ  , ලංඅජපායපාන ලංාහ ලං දපපර්ා ේ්තතු 

ගමම ර ්නාවලියට ආයතනය  පිලිබද මූලික ගතොරුංරු හැර පහත සදහන් විෂය ගක්ෂ්ත්රයන් 

ආවරණය වන පරිදි සැකසු මූලික කරුණු 09ක් ඔස්ගසේ විමසනු ලබන නි ්චිත ර ්න 53 කින් 

සමන්විත ගේ. 

අා  විෂය ලං ක්ෂ්ත්රය විජාප ලංඇති ලං රුණු රන්ණ ලංාාඛ්යපද 
 

 7 සැලසුම්කරණය i ්රියාකාරී සැලැස්ම  2 

  ii වාර්ෂික රතිපාදන සැලැස්ම 

 2 අභයන්තර පාලන විධි විධාන 
ගයදිම 

i  මූලය බලතල පැවරීම  3       

  ii  විගණන හා කළමනාකරණ      
කිු  

 

 3 රාජය/පළා්න සභා සම්ප්න 
කළමනාකරණය 

i  නි ්චල ව්නකම් පාලනය 7ක 

  ii  වාහන ඇුංම  චිංචල ගේපල 

  iii  භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ 

  iv  බැිංකු ගිණුම් ගමගහයවිම 
 4 රාජය/පළා්න සභා වියදම් 

කළමනාකරණය 
i රතිපාදන ුංල කටයුුං කිරීම 
ii අග්රිම පාලනය 

 5 

 5 අගනකු්න මූලය ්රියාකාරකම් i පළා්න සභා ගසේවක අ්නතිකාරම් 

ගිණුම 

ii වාණිජ අ්නතිකාරම්    ගිණුම 

iii ගපොදු තැන්ප්න ගිණුම් 

77 

 6 ගපෝනප්න ගල්ඛ්න 
යාව්නකාලිනව පව්නවාගගන 
යාම 

 එක් එක් ආයතනයක් විසන් 
පව්නවාගත යුුං ගල්ඛ්න 7  ක් 

7  

 ක ගිණුම් ඉදිරිප්න කිරීම i විසර්ජන ගිණුම්   3 

ii අ්නතිකාරම් ගිණුම් 

iii ආදායම් ගිණුම් 

 8 විගණනය සදහා රතිචාර  විගණන විමසුම් සදහා රතිචාර  7 
 

 9 කාර්ය සාධනය පිලිබද වාර්තා 
ඉදිරිප්න කිරීම 

කාර්ය සාධන වාර්තාව  7      

  එ තුද 53 
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ජධයජ ලංපළපා 

ජධයජ ලංපළපත් ලංරධපජ ලංහප ලංඅධයපපජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 

රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 

අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය 

රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 

වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 

රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 

කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 

භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.    

ජධයජ ලං පළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං සුළු ලං දපරිජපර්ග ලං ාත්ද ලංනිෂ්පපදජ ලං හප ලං  ාෞඛ්ය ලං  ගොවිජාජ ලං ාාදර්ධජ ලං මිරිදිය ලං ධීදය ලං හප ලං

පරිාය ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 

රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 

අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් 

කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් 

රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
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ජධයජ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය,  ද්ය ය ලංවදදය, ාජපජා ලංසුභාපධජ ලංාහ ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං ටයුතු ලංපිළිබඳ ලං

අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව 

සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 

රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  

ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම 

ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලංරදපහජ, විදුලිබක ලංහප ලංබකනක්ති ලංාහ ලංනිදපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 

අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  

තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 

පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 

ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 

පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
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ජධයජ ලංපළපත් ලංක්රීඩප,  යෞදජ ලං ටයුතු, දනිාප, ග්රපමීය ලංාාදර්ධජ ලංහප ලං ර්ජප්තා ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 

අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  

භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 

පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 

ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 

පැවුංණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාඩු ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 

අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා 

පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  

පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම 

ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.     
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ජධයජ ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂ්පපදජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 

රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා 

ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 

අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

පැවුංණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංයයුර් ේද ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම 

ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ 

මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 

්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 

රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 

සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා 

ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු 

සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 

අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
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 ජධයජ ලංපළපත් ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  

හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 

භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  

තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 

අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි 

ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 

ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 

පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංඉාජි ්තරු ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
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සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල 

අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  

පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන 

විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 

රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 

මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 

ගනොතිබුණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් 

සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න 

බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංනිදපා ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 

රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 

අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට 

අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  

හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 

භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
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ජධයජ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංදයපපපය ලංරදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  

ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 

අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  

භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  

හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 

පැවුංණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන 

ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 

ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන 

ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
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අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා 

පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු 

හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති 

අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  

ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     

ජධයජ ලංපළපත් ලංයදපයේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 

අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංග්රපමීය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 

්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 

රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 

සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා 

ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න 

මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 

අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් 

කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත 

වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා 

වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 
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අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු 

වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං පැවුංණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංාජපජා ලංසුභාපධජ, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා 

වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 

පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව 

නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා 

හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 

කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 

අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  

තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  

හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  

ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  

ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 

ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලං ්තෂ ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා 

වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 

පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
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නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු 

ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං 

අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ 

ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 

හර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම 

අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් 

සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර 

ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 

ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලං දළඳ ලංදපණිජා ලංහප ලංාා පය  ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න 

ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර 

පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට 

අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංරදපහජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු 

සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 

අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
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ජධයජ ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ 

ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න 

බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.      

ජධයජ ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය 

සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය 

සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 

රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 

පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 

ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.       

ජධයජ ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
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රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ 

වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 

වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට 

අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  

භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 

භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 

රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    
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ජැ ගජිටය ලංපළපා 

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංඅධයපපජ, ාාා් ෘති  ලං ටයුතු, ක්රීඩප ලංාහ ලං යෞදජ ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං88.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය 

අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 

ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංසුළු ලංදපරිජපර්ග ලංාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං ගොවිජාජ ලංාාදර්ධජ ලංමිරිදිය ලංධීදය ලංහප ලං

පරිාය ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත 

එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 

ගනොපිළිපැදීම් විය.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
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ජැ ගජිටය ලං පළපත් ලං  ාෞඛ්ය,  ද්ය ය ලං වදදය, ාජපජා ලං  ාේදප, පරිදපා ලං හප ලං ළජපයක්ෂ  ලං හප ලං ග්රපමීය ලං යර්ික  ලං

අජපායානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 

ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 

ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං පැවුංණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ, ඉඩේ ලංාහ ලංඉඩේ ලංාාදර්ධජ, නිපුණාප ලංාහ ලංදෘත්තීය ලංාාදර්ධජ,  ප්තාප ලං

 ටයුතු ලංාහ ලංජාක ලංාැපයුේ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න 

ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  

වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ 

පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට 

අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං92.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය 

සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  

ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
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ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ගොඩජැඟිලි ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි 

පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 

කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 

ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 

ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු 

සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.     
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ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා 

පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ 

වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ 

අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව 

සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා 

වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න 

සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  

ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 

පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර 

තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ද්ය ය ලංවදදය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය 

අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 



 

125 
 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 

ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  

ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල 

අවස්ටා විය.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 

ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං 

ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක 

සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 

අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 

භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංපරිපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
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ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ 

පැවුංණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා 

ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  

ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 

වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  වසර  2ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 

පැවුංණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ජ ටර්යථ ලංරදපහජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං92.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  

තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  
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ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභා 

නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න 

ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 

ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 

භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංග්රපමීය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංග්රපමීය ලං ර්ජප්තා ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 

අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.      
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ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං34.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු 

සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු 

ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය 

සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 

රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  වසර  2ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පරිපපකජ) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු ලං ාේදප) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු 

හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති 

අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මුදල්) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා 

හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංාහ ලංපුහුණු) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ගනොපියවූ 

අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 

ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 

ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
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ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ 

ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 

අවස්ටා විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  

ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං99.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි 

පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම 

ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 

යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 

ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං 

ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.     
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උතුරු ලංජැද ලංපළපා 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා 
වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 
පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය 
රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ 
ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල 
සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු 
අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර 
තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  
වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 
කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 
වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 
වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
 

 

 



 

132 
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 
එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල 
පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.    
   

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ 
වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
හර පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 
තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංදපර්ජපර්ග ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප 
පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය 
ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව 
සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  
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තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා 
කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල 
බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.    
   
උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය 
සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ 
වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසර  2ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු 
සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 
පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
   
උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට 
වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 
6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ 
අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න 
මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
හර පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
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ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර 
ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංයයුර් ේද ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං47.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගභෝජය රවය ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප 
පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ 

ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන 
අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ 
අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා 
වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 
භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.      
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ 
ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල 
මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 
දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 
පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා 
පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.   
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උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාාා් ෘති  ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  පළා්න මූලය 
රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල 
විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.      
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් 
ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක 
සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 
පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං 
බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 
භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    
   
උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංඉාජි ්තරු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
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සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 
සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0 ලං 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ 
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය 
විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසර 
 2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු බැර පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     
  
උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන 
ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ 
ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 
පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 
රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
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උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා 
කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය 
සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ 
වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට 
පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර 
ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  බඩු 
වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගභෝජය රවය ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
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වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ 
ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.    
   

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  
ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා 
කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාැකසුේ ලංහප ලං ජ හයුේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය 
විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර 
පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් 
ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
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උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 
එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා 
පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංයදපයේ ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනය 
සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ 
වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංග්රපමීය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගභෝජය රවය ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
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අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 
භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි. ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර 
ගනොතිබුණි.    
   
උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි 
ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.   
    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
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අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම 
අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා 
කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ 
ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස ්ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං 
ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 
රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.     

  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි. ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ 
ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය. ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 
භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   
උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවාගගන ගගොස ්ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල 
මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා 
සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස ් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව 
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.    
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දයඹ ලංපළපා 
 

දයඹ ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට 
වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 
6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය 
සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 
රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.   
 

දයඹ ලං පළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, ඉඩේ, දපර්ජපර්ග, ජත්ාය, ාත්ද ලංනිෂ්පපදජ, ාහ ලං  ාෞඛ්ය ලං ාහ ලං ෘෂි ර්ජ ලං ාාදර්ධජ ලං

අජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ 
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත 
එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින 
ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය 
වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින 
වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
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රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   
දයඹ ලං පළපත් ලං අධයපපජ, ාාා් ෘති  ලං ාහ ලං  කප ලං  ටයුතු, ක්රීඩප ලං ාහ ලං  යෞදජ ලං ාහ ලං  ාොයතුරු ලං ාපක්ෂණ ලං

අජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන 
ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  

භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
     
දයඹ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය,  ද්ය ය ලංවදදය, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලංාහ ලං ප්තාප ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං44.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය 
සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  
ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ 
ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
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ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.     

  
දයඹ ලංපළපත් ලංරදපහජ, ාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලංහප ලං දළඳ, නිදපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ,  පර්ජප්තා ලංහප ලංග්රපමීය ලංාාදර්ධජ ලං

අජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං35.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 
රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය 
සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  වසරකට වඩා පැරණි 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල 
ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් 
කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.   
    

දයඹ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 
අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  
තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා 
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නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින 
වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   
දයඹ ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං43.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය 
සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 
රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   

දයඹ ලංපළපත් ලංයයුර් ේද ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
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සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   
දයඹ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං47.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ 
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත 
එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින 

ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය 
සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 
රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.      
 

දයඹ ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා 
කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට 
පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව 
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 



 

148 
 

ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 
රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.     

  
දයඹ ලංපළපත් ලංඉාජි ්තරු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං44.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 
පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
 

දයඹ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං38.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති 
රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං 
බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය 
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අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ 
මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.     
  
දයඹ ලංපළපත් ලංනිදපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  
ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ 
ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං31.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  
ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ 
ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය 
සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, 
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ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති 
අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 
අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  
තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින 
වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 

වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 
යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.      
 

දයඹ ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං32.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න 
කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට 
අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 
කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

 

 

 

 

 



 

151 
 

දයඹ ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක 
සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 
පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං 
ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් 
කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් 
රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 
අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  
තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින 
වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
   
දයඹ ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං39.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා 
ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත 
වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ 
ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල 
සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් 

පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි 
ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම 
අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය 
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විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් 
සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර 
ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 
ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     
 

දයඹ ලංපළපත් ලංරතිපත්ති ලංාේපපදජ ලංහප ලංාැකසුේ ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරී ේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.8  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 
පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 
පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං 
ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් 
කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු 
ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න 
කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ 
මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 
භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
   
දයඹ ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං41.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
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පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
 

දයඹ ලංපළපත් ලංයදපයේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං33.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පළා්න 
මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම 
ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 
අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  
තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින 
වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   
දයඹ ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං33.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  
මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 
වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ 
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත 
එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින 
ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 
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අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය 
වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින 
වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
   
දයඹ ලංපළපත් ලංකුඩප ලං ර්ජප්තා ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං41.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.      
 

දයඹ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං44.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  
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භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   
දයඹ ලංපළපත් ලං ්තෂ ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං40.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට 
අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 
කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.      
 

දයඹ ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
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සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල 
සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් 
පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි 
ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම 
අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය 
විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් 
සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර 
ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 
ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් 
නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත 
දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.   
 

දයඹ ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 
අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  
තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින 
වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
 

දයඹ ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං19.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම 
ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 
පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් 
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ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගභෝජය රවය ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  
නිවාඩු ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත 
වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ 
ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට 
අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 
කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.   
   

දයඹ ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය 
සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  
ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ 
ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ 

අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
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උතුරු ලංපළපා 
 

උතුරු ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය ලං- ලංපළපත් ලංපපකජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
 

උතුරු ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න 
කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.    
   
උතුරු ලංපළපත් ලංධීදය ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය 
බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.      
 

උතුරු ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලංාහ ලං ද්ය ය ලංවදදය ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම 
ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි. 
 

උතුරු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ අජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.   
      
උතුරු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ 
ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං99.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින 
වාහන පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංපළපත් ලං ගොඩජැගිලි ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං88.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 
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ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ 
ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස ්ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං 
ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං 
ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
   
උතුරු ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.   
    

උතුරු ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස ්
කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් 
පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 
දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 
පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා 
පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.    
   

උතුරු ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
   
උතුරු ලංපළපත් ලං ද්ය ය ලංවදදය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
   

උතුරු ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට 
සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් 
පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 
වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 
මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 
භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 
නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.   
   

උතුරු ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.     

  

උතුරු ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංපරිපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු 
ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු 
වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 
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සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  තැන්පුංවලට 
අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
     
උතුරු ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  
ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංපළපත් ලං ජ ටර් ලංයථ ලංරදපහජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා 
පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම 
ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
   

උතුරු ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ 
ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 
වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ 
පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  
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උතුරු ලංපළපත් ලංයදපයේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි 
පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංපළපත් ලංග්රපමීය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට 
සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා 
පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
   
උතුරු ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
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අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට 
අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
 

උතුරු ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු 
ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ 
මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.   
 

උතුරු ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 
පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි 
පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.      
 

උතුරු ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
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උතුරු ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මුදල්) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම 
ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.   
    
උතුරු ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංපුහුණු) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ 
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා 
හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ගනොපියවූ 

අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
  ලං 
උතුරු ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     
 

උතුරු ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
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ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.        
 

උතුරු ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය.  
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.   
   
උතුරු ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා 
විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
   

උතුරු ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා 
කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.      
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ාබයගමුද ලංපළපා 

 
ාබයගමුද ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති 
රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින 
ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං 
ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් 
කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් 
රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  

 
ාබයගමුද ලංපළපත් ලංඅධයපපජ,  ාොයතුරු ලංාපක්ෂණ ලංාහ ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය 
රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු 
ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල 
අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං 
අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  
නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 
පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.     
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ාබයගමුද ලං පළපත් ලං ඉඩේ, පළපත් ලං දපරිජපර්ග,  ෘෂි පර්මි , ාත්ද ලං නිෂ්පපදජ, ාත්ද ලං  ාෞඛ්ය ලං ාහ ලං ධීදය ලං

අජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට 
අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 
එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු 
ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.   
  

ාබයගමුද ලං පළපත් ලං ජපර්ග ලං ාාදර්ධජ, ග්රපමීය ලං යටිාක ලං පහසු ේ, ාා පය , ක්රීඩප ලං ාහ ලං  යෞදජ ලං  ටයුතු ලං

අජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 
පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට 
අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.     

 

ාබයගමුද ලං පළපත් ලං ාජපජා ලං සුබාපධජ, පරිදපා ලං හප ලං ළජපයක්ෂ , ග්රපමීය ලං ාාදර්ධජ ලං ාහ ලං ග්රපමීය ලං  ර්ජප්තා ලං

අජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.     

 
ාබයගමුද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  
නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා 
කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න 
කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ 
ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල 
අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං 
අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.      
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට 
අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය 
විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.    
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ාබයගමුද ලංපළපත් ලංයයුර් ේද ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය 
රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  
හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය 
රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
       

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  
වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  
ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි 
ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි 
කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන 
විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 
පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
නැත.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වාහන 
අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ 
අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න 
මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 

කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.       

  
ාබයගමුද ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති 
රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු 
අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   
ාබයගමුද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං92.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 
එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා 
පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.     
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ාබයගමුද ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.    
   
ාබයගමුද ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන 
ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා 
පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 
පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි 
පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර 
තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.    
   
ාබයගමුද ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වාහනවලට අදාළ ධාවන 
සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 
පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ 
අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න 
මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු 
සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඇතැම් වැය 
විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි 
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කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලංහප ලංාජපජා ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 

පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 
සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 
ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.   
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංයදපයේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන 
විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල 
සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න 
උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු බැර පැවුංණි.     

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග 
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ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගභෝජය රවය ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ 
ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් 
සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ඇතැම් 
වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් ුංළ ගහෝ 
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 
එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   
ාබයගමුද ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු ලං ාේදප) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට 
අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා 
නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.     

  
 

 

 

 



 

175 
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මූකය ලං ළජජප යණ) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි 
ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 

විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින 
වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     
  
ාබයගමුද ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංාහ ලංපුහුණු) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා 
නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න 
ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 
තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න 
සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 
නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.     

  
ාබයගමුද ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
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සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් 
නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ 
යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් 
විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න 
කර නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං 
ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.    
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ 
ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල 
අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං 
අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  
නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු 
ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා 
පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, 

මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස ්ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
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වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය 
විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
   
ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා 

ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න 
ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ 
ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත 
දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  

ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.    
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 
යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං 
බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.   
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දකුණු ලංපළපා 
 

දකුණු ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් 
ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් 
නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං 
ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් 
කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු 
ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 
රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 
මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    
 

දකුණු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, දපරිජපර්ග,  ගොවිජාජ ලංාාදර්ධජ, ජාක ලංාේපපදජ ලංහප ලංජාකපපදහජ, යහපය ලංාැපයුේ ලංහප ලං

 බදපහැරීේ ලංාහ ලං දළඳ ලංහප ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  
පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන 
විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි 
කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
     
දකුණු ලංපළපත් ලංඅධයපපජ, ඉඩේ, ඉඩේ ලංාාදර්ධජ, ජහපජපර්ග ලංහප ලංරදෘත්ති ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි 
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කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා 
කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා 
හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං 
බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 
ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  වසරකට 
වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ 
පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.      
 

දකුණු ලංපළපත් ලංධීදය ලංාත්ද ලංනිෂ්පපදජ ලංහප ලංාාදර්ධජ, පරිාය ලං ටයුතු, ග්රපමීය ලං ර්ජප්තා, විදුලිබක ලංහප ලංග්රපමීය ලංදතු ලං

යටිාක ලංපහසු ේ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

දකුණු ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං යෞදජ ලං ටයුතු, ග්රපජ ලංාාදර්ධජ, ාාා් ෘති  ලංහප ලං කප ලං ටයුතු, ාජපජා ලංසුභාපධජ, පරිදපා ලං

හප ලං ළජපයක්ෂ  ලං  ාේදප, දනිාප ලං  ටයුතු, ගෘහ ලං යර්ික , නිදපා ලං හප ලං ඉදිකිරීේ ලං ාහ ලං මිනිා් ලං බක ලං හප ලං රැකී ලං යක්ෂප ලං

අජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 
පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 
පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 
වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා 
සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.    
 

දකුණු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට 
වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 
6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට 
අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  
භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
   
දකුණු ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින 
වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 
පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් 
ගනොකල අවස්ටා විය.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
     
දකුණු ලංපළපත් ලංයයුර් ේද ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න 
මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන 
විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය. 
        

දකුණු ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක 
සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 
පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 
වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

දකුණු ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං42.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම 
ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක 
සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය 
සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගභෝජය රවය ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා 
පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ 
වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    
   
දකුණු ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති 
රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
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අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ 
මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 
තැන්පුං පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.      
 

දකුණු ලංපළපත් ලංනිදපා ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

 
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස 
පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් 
ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ 
ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් 
රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් 
ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
   
දකුණු ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
බැර පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් 
ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.      
 

දකුණු ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ 
ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල 
අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං 
අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.    
   

දකුණු ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං 
අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  
නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර 
තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.      
 

දකුණු ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  
ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු බැර පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
   

දකුණු ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  
වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට 
වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ 
පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 

තැන්පුං පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න 
උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.   
    
දකුණු ලංපළපත් ලං ජ ටර් ලංයථ ලංරදපහජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා 
වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 
පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව 
නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා 
හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  
නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් 
සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර 
ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 
ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා 
කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    
 

දකුණු ලංපළපත් ලංයදපයේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  
ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  තැන්පුංවලට 
අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
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දකුණු ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංාජපජා ලංසුභාපධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් 
රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.    
 

දකුණු ලංපළපත් ලංාැකසුේ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ 
අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.   
 

දකුණු ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන 
විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 
ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න 
කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර 

පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
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ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.    
   
දකුණු ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු ලං ාේදප) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 
නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා 
නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  
ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  
ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි. 
      

දකුණු ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ 
ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් 
සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර 
ගනොතිබුණි.     

    

දකුණු ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත 
එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින 
ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි 
කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය 
සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත 
දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත 
දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
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ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා 
වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.    
 

දකුණු ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන 
ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 
කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි. 
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ඌද ලංපළපා 

 
ඌද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ,දපර්ජපර්ග, ාත්ද ලංනිනප්පදජ ලංාහ ලං ද්ය ය ලංධීදය ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 
6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර  2ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ 
ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.    
   
ඌද ලංපළපත් ලංමුදල් ලංාහ ලංාැකසුේ, නීතිය ලංාහ ලංාපජය, අධයපපජ, පළපත් ලංපපකජ, බකනක්ති ලංාහ ලං ගොඩජැගිලි ලංාහ ලං

ග්රපමීය ලංයටිාක ලංපහසු ේ ලංාාදර්ධජ ලංාහ ලංඉඩේ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං88.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව 
නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා 
පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 
අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

ඌද ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය, ද්ය ය ලංවදදය, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලංාහ ලං ප්තාප ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

ඌද ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ, නිදපා ලංජාක ලංාේපපදජ,පපරි භ ගි  ලං ටයුතු ලංාහ ලංාමූප පය ලංාහ ලංයහපය ලංාැපයුේ ලංාහ ලං

 බදපහැරීේ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට 
වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ 
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පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට 
අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.    
   
ඌද ලං පළපත් ලං ක්රීඩප ලං ාහ ලං  යෞදජ ලං  ටයුතු, ාා පය , රදපහජ, ාාා් ෘති  ලං  ටයුතු ලං ාහ ලං ඇඟළුේ ලං ාහ ලං කුඩප ලං

 ර්ජප්තා ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින 
වාහන පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං 
අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න 
කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් 
වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 
අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

 
ඌද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 
අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා 
පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.     

  

ඌද ලංපළපත් ලංයයුර් ේද ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.   
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ඌද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට 
සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් 
පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 
පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන 
දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.    
 

ඌද ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     

  

ඌද ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං97.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, 

මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට 
සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් 
පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.      
 

ඌද ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  භාණ්ඩ 
සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
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කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

ඌද ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත 
එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 
වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 
එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු 
ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.    
   

ඌද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 
ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  
වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 
කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.   
    

ඌද ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.     

  
ඌද ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා 
පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න 
කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  තැන්පුංවලට අදාළ 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

ඌද ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  තැන්ප්න 
කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 
පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන 
දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.       

  
ඌද ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං92.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.      
 

ඌද ලංපළපත් ලංයදපයේ ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  පළා්න 
මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම 
ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක 

සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ 
ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     
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ඌද ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 
පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර  2ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.      
 

ඌද ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 
පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා 
පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.      
 

ඌද ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු ලං ාේදප) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 
පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 
තැන්පුං පැවුංණි.    
   

ඌද ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පරිපපකජ) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන 
ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු 
ගිණුම් සඳහා සකස ්කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස ්කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා 
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ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
 

ඌද ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මුදල්) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
 ලං ලං  ලං 
ඌද ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංාහ ලංපුහුණු) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල 
බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ 
සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  
ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
 

ඌද ලංපළපත් ලංනි ය ජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම 
අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් 
පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.    
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ඌද ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල 
සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  
 

ඌද ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පරිගණක හා 
උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස 
පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.    
  

ඌද ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ 
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැඩියා, ගලොේ ගපෝනවල ඇුංළ්න ගනොකළ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

ඌද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.   
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බා්ජපිටය ලංපළපා 

 
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, ඉඩේ, දපරිජපර්ග, ාත්ද ලංනින්පපදජ ලංාහ ලං ාෞඛ්ය ලංාහ ලං ගොවිජාජ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං92.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන 
හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
   
බා්ජපිටය ලං පළපත් ලං අධයපපජ, ාාා් ෘති  ලං ාහ ලං  කප, ක්රීඩප ලං ාහ ලං  යෞදජ ලං  ටයුතු ලං ාහ ලං  ාොයතුරු ලං ාපක්ෂණ ලං

අජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  පරිගණක හා උපාිංග 
ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර 
පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 37 දින වන 
විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 
ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.     

  
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය,  ද්ශිය ලංවදදය, ාජපජා ලංසුභාපධජ, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප,  ප්තාප ලං ටයුතු ලං

ාහ ලංඋප ද්නජ ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය 
විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     
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බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ, යර්ික  ලංරදර්ධජ, විදුලි ලංහප ලංබකනක්ති, පපරිාරි  ලං ටයුතු, ජාකාේපපදජ ලංාහ ලං

 ාක ලංපදහජ ලංාහ ලංාා පය  ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං97.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය 
සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.   
  

බා්ජපිටය ලං පළපත් ලං පළපත් ලං ධීදය, ජපර්ග, රදපහජ, ාමූප පය ලං ාාදර්ධජ,  ද ළඳ, නිදපා ලං හප ලං ඉදිකිරීේ, පළපත් ලං

යටිාකපහසු ේ,  ර්ජප්තා ලංාහ ලංග්රපමීය ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි 
ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

 
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා 
සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ 
කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
     

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂප්පදජ ලංාහ ලං ාෞඛ්ය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
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අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ 
රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ 
අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  
ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  
ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර 
පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
   

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයයුර් ේද ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුංව මාස 
6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 
තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.     

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංදයපපපය ලංජපජ ලං යජිා්ට්රපර් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 
වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන 
විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් 
ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං 
ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං 
පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ 
කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.      
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 



 

200 
 

ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට 
වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ 
පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට 
අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් 
ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.      
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් 
සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 
ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.   
      
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න 
උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  
ග ේෂ පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  වසර  2ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
    
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංනිදපා ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ 
වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනුංරු 
සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුුං ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 
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ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
   
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
  
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට 
සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල 
සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංකු 
ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 
වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන 
හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.     

  
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නපකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා 
ගපෝන ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත 
වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිකු්න කිරීගම් ගල්ඛ්නයක් විධිම්නව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න 
උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.     

  
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ජ ටර් ලංයථ ලංරදපහජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
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වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය 
සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත 
දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.   
    
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංාහ ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා 
වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත 
වාහන අපහරණය ගනොකර පැවුංණි.  ආයතනයට අදාල බැිංකු ගිණුම් සඳහා සකස ්කළ යුුං බැිංකු සැසඳුම් 
රකා  නියිත දිනයන් ුංල සකස් කර ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ 
තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.    
     
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයදපයේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගභෝජය රවය ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 
වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන 
විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත 
එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි ගනොවූ 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වසරකට වඩා 
වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.      
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල 
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කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත 
කර ගනොතිබුණි.   
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 
 

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනුංරු හා හානි පාඩු පිළිබඳ ගල්ඛ්නගේ ඇුංළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලබ්ධි 
ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.     
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං97.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල 
අවස්ටා විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.    
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ 
සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.     

  
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං88.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 
එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට 
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අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ 
කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික 
්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික 
රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ගනොපියවූ අග්රිම 
ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර ගනොතිබුණි.    
 

 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංඉාජි ්තරු ලං පර්යපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  භාණ්ඩ 
සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව 
කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  
ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි 
යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.   
 ලං 
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. ලං 
 
පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  
ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර  2ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර 
ගනොතිබුණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.    
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පකපත් ලංාභප ලංරඥප්තති ලංජගි්ත ලංපිිටටුදප ලංඇති ලංඅධි පරි ලංහප ලංදයදා්ථපපිා ලංයයාජ 

ගමම ර ්නාවලියට ආයතනය සම්බන්ධව විමසා ඇති මූලික ගතොරුංරු හැර පහත සදහන් විෂයය 

ගක්ෂ්ත්රයන් ආවරණය වන පරිදි මූලික කරුණු 76ක් ඔස්ගසේ විමසා ඇති ර ණ් 29 කින් සමන්විත ගේ. 

අා ය විෂයය ලං ක්ෂ්ත්රය විජාප ලංඇති ලං රුණු රන්ජ ලංාාඛ්යපද 
01 සැලසුම්කරණය i  සිංයුක්ත සැලැසම්  4 

  ii  ්රියාකාරි සැලැස්ම 

  iii  අයවැය ගල්ඛ්නය 
  iv  රසම්පාදන සැලැස්ම 
02 අභයන්තර පාලන 

විධිවිධාන ගයදීම 
i අධයක්ෂ මණ්ඩල රැසව්ිම් හා 
සමාගලෝචනයන් 

 ක 

  ii  මූලය බලතල පැවරීම 
  Iii විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු  
03  මානව සම්ප්න 

කළමනාකරණය 
මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය  

 7 
04 රාජය සම්ප්න 

කළමනාකරණය 
i  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය                               

73 ii  භාණ්ඩ ස ලක්ෂණය 

iii  ජිංගම ව්නකම්-වාහන 

iv  බැිංකු ගිණුම් ගමගහයවිම 

05 ගිණුම් ඉදිරිප්න කිරීම i  මූලය රකා න ඉදිරිප්න කිරීම                                                  
 2 

 ii  විගණන මතය 

06 විගණනය සදහා රතිචාර 
දැක්විම 

විගණන විමසුම් සදහා රතිචාර 
දැක්විම 

                                                      
 7 

07 කාර්යය සාධනය වාර්තා 
කිරීම 

කාර්ය සාධන වාර්තා ඉදිරිප්න 
කිරීම 

                                    
 7 

  එ තුද 29 
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ජධයජ ලංපළපා 

ජධයජ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා ගල්ඛ්නගත කිරීම විධිම්න ගල්ඛ්නයක් 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට භාජනය 
කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා කර 
ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට 
අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති 
දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් 
ජනවාරි 37 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න 
වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන 
ගගොස් ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට 
අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 
නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  
   

ජධයජ ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වසරක් 
ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පව්නවාගගන 
ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  
වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල 
අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි 
ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 
රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය. 
    ලං 
ජධයජ ලංපළපත් ලංරප ද්ය ය ලංයර්ික  ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද 
කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා ගල්ඛ්නගත කිරීම විධිම්න 
ගල්ඛ්නයක් පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 37 
දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් 
්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.    
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ජධයජ ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ථ ලංජගී ලං ාේදප ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත 
කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  
යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.    
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ජැ ගජිටය ලංපළපා 
 

 

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා ගල්ඛ්නගත කිරීම විධිම්න ගල්ඛ්නයක් 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට භාජනය 
කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා කර 
ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස ්කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
   

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනිදපා ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.    
   

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං පය ලංපපාල් ලංඅධයපපජ ලං පර්යපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං36.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස ්කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල 
රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන 
ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, 

මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි 
පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල 
අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු බැර සටහන් විය. 
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ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ථ ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත 
කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන 
සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ 
පැවුංණි.    
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උතුරු ලංජැද ලංපළපා 
 

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා ගල්ඛ්නගත කිරීම විධිම්න ගල්ඛ්නයක් පව්නවා ගනොතිබුණි.  
අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට භාජනය කර ගනොතිබුණි.  
අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ 
මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත 
සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 
දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් 
්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  
මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන 
ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 
නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.    
   

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංය්ත ත්ර ප යණ ලං පර්යපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං21.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට 
භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා 
කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම 
වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  
වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන 
ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන 
නිස පරිදි කාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  වසරකට වැඩි 
කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස ් තිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංකු ගිණුම්වලට අදාලව බැිංකු 
සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන්ට පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර 
ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.    
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උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංපූර්ද ලංළජප ලංඅධයපපජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  අධයක්ෂ 
මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ 
මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල 
රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම 

වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ 
වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.    
   

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං37.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා ගල්ඛ්නගත කිරීම විධිම්න ගල්ඛ්නයක් පව්නවා ගනොතිබුණි.  
අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට භාජනය කර ගනොතිබුණි.  
අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ 
මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 
්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල 
රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න 
සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ 
පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් 
පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස ්
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වැඩි 
කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංල විධිම්න මූලය 
බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර 
ගනොතිබුණි.    
   

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංපුා්ා පක ලං ාේදප ලංජණ්ඩකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං18.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 
්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල 
රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 

ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව 
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අවිනි ච්ිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් 
පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට අදාල 
ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස 
පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  
වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල 
අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංකු ගිණුම්වලට අදාලව 
බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන්ට පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි 
ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංල විධිම්න මූලය බලතල 
පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර 
ගනොතිබුණි.  
     

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලං ළජජප යණ ලංාාදර්ධජ ලංපුහුණු ලංඒ  ය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං20.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා ගල්ඛ්නගත කිරීම විධිම්න 
ගල්ඛ්නයක් පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට 
භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා 
කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම 
වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  

වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ්චිත ගිණුම් 
පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස ්
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංකු 
ගිණුම්වලට අදාලව බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන්ට පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 
රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංල 
විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්න පරිදි 
සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.   
    

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය 
සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස ්කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
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වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල 
රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 
ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් 
ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.    
   

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ථ ලංජගී ලං ාේදප ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය 
ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන 

සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ 
පැවුංණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා 
ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන 
ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  
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දයඹ ලංපළපා 
 

දයඹ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං22.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද 
කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් 
ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න 
වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි 
ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  
යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 
සටහන්, මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි 
පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති 
වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් 
තිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංකු ගිණුම්වලට අදාලව බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන්ට පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම 
සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි 
ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් 
තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.    
   

දයඹ ලංපළපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං පය  ලංාභපද ලංඅදධපයණය ලං යයි. ලං 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස ්කර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ 
පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.    
   

දයඹ ලංපළපත් ලංපූර්ද ලංළජප ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං29.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා 
වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව 
පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ගල්ඛ්නය නිස පරිදි යාව්නකාලීනව පව්නවා නැත.  පළා්න මූලය රීති 
රකාරව ආයතනය ුංළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල 
විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත 
දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත 
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දිනයන් ුංළ රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් ුංළ ගහෝ විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු 
ගනොසැපූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොපවතින වාහන පැවුංණි.  ආයතනය සුංව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 
ගනොකර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනුංරු සම්බන්ධගයන් කටයුුං 
අවසන් ගනොකල අවස්ටා විය.  ආයතනය සුංව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංකු ගිණුමක්/ 
ගිණුම් පැවුංණි.  භාණ්ඩ සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවුංණි.  තැන්ප්න කළ්න 
උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර පැවුංණි.  හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු බැර පැවුංණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ ත්නකාර්ය අුංරු 
අග්රිම අ්නතිකාරම් පැවුංණි.  වර්ෂගේ ශුේධ රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැරූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් 
වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ටා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා 
නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ මැයි 31 දින වන විට්න 
ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොපිළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හි  ග ේෂ පැවුංණි.  ගනොපියවූ අග්රිම ග ේෂවලට අදාළව කාල 
වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අග්රිම ග ේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්ුං ගපෝන හා පළා්න 
භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොපියවූ ග ේෂයන් 
පැවුංණි.  තැන්පුංවලට අදාළ කාල වි ්ගල්ෂණයක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 
කල් ඉකු්නවූ තැන්පුං පැවුංණි.  ආයතනය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කිු වක් ස්ටාපිත කර 
ගනොතිබුණි.      
 

දයඹ ලංපළපත් ලංපරිාය ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං39.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද 
කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා ගල්ඛ්නගත කිරීම විධිම්න 
ගල්ඛ්නයක් පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට 
භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා 
කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන 
සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ 

පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් 
පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස ්
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වැඩි 
කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල 
අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න 
බැිංකු බැර සටහන් විය.      
 

දයඹ ලංජාජ කප ලංපදජජ 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං42.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
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ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  
මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන 
ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 
නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  
වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල 
අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි 
ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.      
 

දයඹ ලංපළපත් ලංජපජද ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං37.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට 
භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස ්කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා 
වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට 
වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 
රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල 
විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.      
 

දයඹ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලං ාේදප ලං පර්යපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද 
කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා 
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වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  වසරකට 
වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස ් තිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංකු ගිණුම්වලට අදාලව බැිංකු 
සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන්ට පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර 
ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය. 
      

දයඹ ලංපළපත් ලංය්ත ත්ර ප යණ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් 
ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.      
 

දයඹ ලංපළපත් ලංරප ද්ය ය ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද 
කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් 
්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  
මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන 
ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට 
වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 
රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.      
 

දයඹ ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ථ ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
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ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා ගල්ඛ්නගත කිරීම විධිම්න ගල්ඛ්නයක් 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 
අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන 
සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට 
අදාලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් 
පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  
මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් පැවුංණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 
රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.    
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ාබයගමුද ලංපළපා 
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරක් 
ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර 
ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, 

මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි 
පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංකු ගිණුම්වලට අදාලව බැිංකු සැසඳුම් 
රකා  නියිත දිනයන්ට පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් 
තිබුණි.      
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංය්ත ත්ර ප යණ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද 
කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස ්කර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  සිංචිත 
වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි 
කාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  ගගවීම සඳහා 
බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ 
ගචක්ප්න විය.      
 

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ථ ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් ්රියා්නමක 
කර ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් 
ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  වසරකට වැඩි 
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කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.    
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දකුණු ලංපළපා 
 

දකුණු ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 
ගනොතිබුණි.    
   
දකුණු ලංපළපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 37 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන 
කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා 
ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  
මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.      
 

දකුණු ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ 
සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස ්කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල 
රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 37 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 
ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංකු ගිණුම්වලට අදාලව බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන්ට පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  
බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.  පළා්න මූලය රීති 
රකාරව ආයතනය ුංල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය 
ුංල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.      
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දකුණු ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං28.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය 
සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම 
වසගර් ජනවාරි 37 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  
වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන 
ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල 
අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ 
ගචක්ප්න විය.      
දකුණු ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ථ ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 37 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 
ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර 
සටහන් විය.      
 

දකුණු ලංපළපත් ලංරුහුණු ලංාා පය  ලං පර්යපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 37 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන 
කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  පළා්න මූලය රීති රකාරව 
ආයතනය ුංල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල 

විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි. 
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ඌද ලංපළපා 
 

ඌද ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ථ ලංජගී ලං ාේදප ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං38.0 ලං 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත 
කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ගභෞතික හා 
මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ාාවට භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් 
පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ 
සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස ්කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල 
රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 37 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න 
සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, 
මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  
ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
පව්නවාගගන ගගොස ්තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු ගිණුම් 
පැවුංණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.  පළා්න 
මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම 
ආයතනය ුංල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.    
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බා්ජපිටය ලංපළපා 
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ාෞ්තදර්ය ලංනි ක්ාජය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද 
කර තිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  
අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල 
සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට 
සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් 
ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් 
පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට 
අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු 
බැර සටහන් විය. 
      

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ලං ාේදප ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  
යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට 
අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාලීනව 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  වසරකට වැඩි කාලයක සට 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 
වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංකු 
ගිණුම් පැවුංණි.    
   

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයර්ික  ලංරදර්ධජ ලං පර්යපානය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ 
ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් 
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ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  ආයතනගේ 
ජිංගම බැිංකු ගිණුම්වලට අදාලව බැිංකු සැසඳුම් රකා  නියිත දිනයන්ට පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.    
   

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ 
සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.    
   

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ාොයතුරු ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංයයාජය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක ගමගහයුම් පිළිබඳ 
කාර්යසාධනය සාකච්ාා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා 
කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස් කර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන 
කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.   
    

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  වසරක් 
ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට 
අදාලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන 
ගගොස් තිබුණි.  
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බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ථ ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය 
රකා  කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද 
කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිං ය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියමති දිනට සකස ්කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  යාව්නකාලීන 
කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා 
ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන 
රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.   
   
බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාා පය  ලංජණ්ඩකය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං33.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිං ය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී මාසක මුදල් රවාහ පිළිබඳ සාකච්ාා කර 
ගනොතිබුණි.  මානව සම්ප්න සිංවර්ධනය සඳහා රමාණව්න වැඩසටහනක් ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරක් 
ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයකට අදාලව අවිනි ච්ිත ගිණුම් පව්නවාගගන 
ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාලීන කරන ලද ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ ස ලක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට 
අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිං  හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාලීනව 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් ගනොවීය.  වසරකට වැඩි කාලයක සට 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 
වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංකු ගිණුම්වලට අදාලව බැිංකු සැසඳුම් රකා  
නියිත දිනයන්ට පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගගවීම සඳහා බැිංකුව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.  පළා්න මූලය රීති රකාරව ආයතනය ුංල විධිම්න මූලය බලතල 
පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය ුංල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර 
ගනොතිබුණි.      
 

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංඅපද්රදය ලං ළජජප යණ ලංඅධි පරිය 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං42.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය රකා  නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඉදිරිප්න කළ ගිණුම් 
රකා  සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයා විසන් අහිතකර මතයක් පලකිරීම ගහෝ මතය රකා  කිරීමක් කර 
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ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා වැඩි කාලයකට රමාද කර තිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාල රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ග ේෂ පැවුංණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ග ේෂ පැවුංණි.  මාස 3කට වඩා වැඩි 
කාලයකට අදාලව අවිනි ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  වසරකට වැඩි කාලයක සට ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැඩි කාලයක් ුංල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලබ්ධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු රකා න දිනයට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු හර සටහන් තිබුණි.  බැිංකු රකා න දිනට මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැිංකු බැර සටහන් විය.     
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පළපත් ලංපපකජ ලංයයාජ 

ගමම ර ්නාවලියට ආයතනය සම්බන්ධව විමසා ඇති මූලික ගතොරුංරු හැර පහත සදහන් විෂයය 

ගක්ෂ්ත්රයන් ආවරණය වන පරිදි මූලික කරුණු 78ක් ඔස්ගසේ විමසා ඇති ර ණ් 5ක කින් සමන්විත ගේ. 

අා ය විෂයය ලං ක්ෂ්ත්රය විජාප ලංඇති ලං රුණු රන්ණ ලංාාඛ්යපද 
01  

  

සැලසුම්කරණය 
i සමුච්චිත සැලැස්ම 

                                    
 4 

 ii ්රියාකාරී සැලැස්ම 
 iii අයවැය 
 Iv රසම්පාදන සැලැස්ම 
02 අභයන්තර පාලන 

විධිවිධාන 
විගණන කළමනාකරණ කිු  

                                 
 7 

03 සම්ප්න කළමනාකරණය i  භාණ්ඩ ස ලක්ෂණය 72 

 ii  බැිංකු ගිණුම් ගමගහයවිම 
 iii  වාහන පාලනය 
04 ආදායම් කළමනාකරණය i සමසත් ආදායම් එකුංගේ 

රගතිය 
                                   
72 

 ii  වරිපනම් අයකිරීම 
 iii  බදුකුලි අයකිරීම 
 iv  වයාපාර බදු හා බලපත්ර 
05 වියදම් කළමනාකරණය ගනොපියවූ බැරකම්  7 
06 ගපෝනප්න ගල්ඛ්න 

යාව්නකාලින කිරීම පව්නවා ගත යුුං ගල්ඛ්න 
22 

07 ගිණුම් ඉදිරිප්න කිරීම i  ගිණුම් ඉදිරිප්න කිරීම                                                                                
 2  ii  විගණන මතය 

08 විගණනය සදහා රතිචාර 
දැක්විම 

විගණන විමසුම් සදහා පිළිුංරු 
ලබාදිම 

                                       
 7 
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   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

එ තුද 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
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ජහජගය ලංාභප 

අක් යපත්තුද ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 
රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 
ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 
ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් 
අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු 
ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර 
ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 
ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 
තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 
වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
   

අනුයපධපුය ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.5  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 
ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ 
ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස 
ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 
අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 
ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා 
වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් 
ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  නිවාඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 
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යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    
   

බදුල්ක ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.5  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 
කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ 
අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 
බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  
විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 
ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි 

ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික 
රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
   

බණ්ඩපය දක ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 
රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 
ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 
ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 
මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  
ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට 
අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    
   

ජඩ කපුද ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
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විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  
විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි. 
      

  ොළඹ ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං44.5  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 
රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 
ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 
දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 
ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 
අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 
නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ 
නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 
ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 
යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  
ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 
ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 
කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 
සදු ගනොගේ.      
 

දඹුල්ක ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 
දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 
10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 
්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  
ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
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නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      
 

 දිටදක ලං- ලංගල්කිා්ා ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං39.5  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 
ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් 
සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු 
බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  
දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් 
අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 
පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 
රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 
ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 
යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  
ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 
පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  නිවාඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 
මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 
රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 
ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    
   

ගපල්ක ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 
කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 
යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 
ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 
සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
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හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට 
වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 
6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
 

ගේපහ ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 
කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 
යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 
ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  
බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 
තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  ආයතනය සුං 

මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 
ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
 

හේබ්ත ාොට ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 
දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 
ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 
අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 
රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 
ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      
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යපපජය ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0 

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 
සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 
සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 
හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 
නිරීක්ෂණය විය.      
 

 ඩු දක ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 
නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 
ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.      
 

 ල්මු ්ත ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 
රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 
ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය 
කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 
අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  
ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 
කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 
මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 
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ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා 
ගැනීමක් සදු ගනොගේ.     

 

නුදය ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර 
ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 
සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 
එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 
අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 
කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 
දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 
අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 
ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 
ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු 
සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 
කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
 

කුරුණෑගක ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 
කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 
යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 
වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  
වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 
6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  
බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 
වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගටන්ඩර් 
මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.      
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ජපා ල් ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 
රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 
ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 
බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 
කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 
දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 
10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 
්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 
වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 
6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 
ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
 

ජපාය ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 
රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 
ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 
මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 
අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය 
යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 
වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 
වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 
ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 
ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      
 

 ජොයටුද ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 
ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ 
ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස 
ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 
අයකර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර 
ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 
බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 
ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් 
ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 
ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
 

මීගමුද ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 
ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 
අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 
කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 
සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.      
 

නුදයඑළිය ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 
රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 
ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ 
සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 
කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 
කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 
ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 
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ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි 
ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  
වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 
සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 
කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
 

යත්ජපුය ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.5  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 
ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 
ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 
නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ 
නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව 
පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 
ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
 

ශ්රී ලංජායදර්ධජපුය ලං   ට් ට් ලංජහජගය ලංාභපද 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 
රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 
ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් 
සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  
බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 
තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  
ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි 
ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 
වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 
ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය 
යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 
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මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 
රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      
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ජගය ලංාභප 
 

අේබක්ත ගොඩ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ 

මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

අේපපය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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බක්ත ගොඩ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.   

 ේරුදක ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි 

ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර 

පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.   
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 බොයකැා්ගමුද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය 

කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 පද ච් ච්රි ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  

සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 

 

   



 

248 
 

හකපදා ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං 

සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා 

බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ඇඹිලිපිටිය ලංජගයාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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එයපවුර් ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ගේ පොළ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 

අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය 

යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  

සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට 

අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

හපුා ල් ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 
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අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි 

පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

හැට්ත ලංදික්ඔය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 

ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ිටක් ඩුද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 
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අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර 

ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 හොයණ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ජාප-ඇක ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ 

බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ 

අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
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ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 ඩුග්තජපද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් 

එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ 

අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

 ළුාය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක 

සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      
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 පත්ා්තකුඩි ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 ටුජපය  ලංසීදුද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 ෑගල්ක ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 



 

254 
 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  බඩු වට්ගටෝරු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 

සදු ගනොගේ.      

 ැා්බෑද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං 

සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා 

බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

කි්තනියප ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් 

එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 
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ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා 

ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

  ො ළෝතජපද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු 

වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

කුලියපපිටිය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු 
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සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජහයගජ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං 

සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා 

බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල 

වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ජ්තජපයජ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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මිනුද්ත ගොඩ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

ජපදකපිටිය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා 

විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

පපජදුය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 
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සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

පෑලිය ගොඩ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 ්තදුරුතුඩුද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  

වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ 

සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා 

ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා 

ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 
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කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 

සදු ගනොගේ.      

පුත්ාකජ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට 

අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

සීාපද පුය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  

සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 



 

260 
 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ාකද ැ ල් ලං- ලංලිනාක ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

ාාගල්ක ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ත්රීකුණපජකය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං41.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා 

ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දැල්දටිතු යයි ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. ලං 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා 

ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.   
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දවුනියපද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දත්ාක ලංජප බ ක ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හි  සටවූ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

දත් ත්ගජ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
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ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

දැලිගජ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාධපජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං 

සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා 

බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.     
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රප ද්ය ය ලංාභප 

අද්දකපයි  ජපයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල 

වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

අගකදත්ා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.      
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අක් යපතුත්ද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී 

කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

අක්මීජජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං47.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් 
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ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 

සදු ගනොගේ.      

අකුයජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ 

ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස 

ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය 

යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

අකුරැා්ා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    
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අකේද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  

නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.      

අකයපවඩ දේබු ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය 

යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.   
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අඹගමුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

අේබක්ත ගොඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් 

ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

අේබක්ත ාොට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 
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ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

අඹ්තගඟ   ය ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ 

සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල 

ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් 

ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

යජජඩුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා 
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ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර 

පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

අඟුනු  ොකපැකැා්ා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

අයච්චි ත්තුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 
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ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 

අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා 

විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ 

මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  

බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

අයජපය  ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

අයයේපති ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
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ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප 

පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

අතුයලිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

අත්ාජගල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  

හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      



 

274 
 

අයගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුං මාස 6ක් 

ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

බඩල්කුඹුය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      
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බද් ද්ගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

බදුල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 



 

276 
 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

බක්ත ගොඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

බකපිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.      
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බණ්ඩපයගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

බණ්ඩපය දක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 

සදු ගනොගේ.      
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 බලිඅත්ා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 බ්ත ාොට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    
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 ේරුදක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 

මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

බිබික ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ 

බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ 

අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.     

බි්තගිරිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 
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අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

බියගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0 

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතුය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 7 ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.     

 බ  ්ත ලං- ලං ප ද්දක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  පාරිගභෝගික රවය 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
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ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

බුකත්  ොහුපිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට 

අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

බුකත්සිාහක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

බුත්ාක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 පද ච් ච්රි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය 

යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට 

අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      
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  ්ත කඩි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. ලං 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප 

පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

හකපදා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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දජජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 

වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල 

තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දඹුල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන 

විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය 
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යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා 

වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

දැයණියගක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 දිටඕවිට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
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ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 දිටඅත්ා ්තඩිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 ඩල්ෆ් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      
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 දවිනුදය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න 

හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

දික්දැල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 

ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
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ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

දිඹුකපගක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං30.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් සඳහා 

පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය 

යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනයට අදාල 

වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

දිවුකපිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 
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ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 දොඩ්ත ගොඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු 

වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

 දොේ ්ත ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ 
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කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 

ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ඇහැලිය ගොඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට 

අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ඇකහැය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ 

අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් 
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අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ඇල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර 

පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි. 

ඇල්පිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 
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අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 

බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 

ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ඇඹිලිපිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  

මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න 

පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.    
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ග ක්තබිනානුදැද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං22.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  

ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු 

සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ග ල් දක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු 

ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා 

ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව 
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පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 

සදු ගනොගේ.      

ගල්ගමුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.      

ගලිගමුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

ගල්ජෑද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ගේපහ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා 

විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

ගඟඉහළ ලං   ය ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා 
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බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ගඟදට ලං ලං   ය ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං 

ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං 

සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ගිරිබපද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං40.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 

මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් 

විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන 

විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන 

සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී 

කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  
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සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර 

පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික 

ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 ගොඩ  දක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 ග ජය්ත ඩදක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං42.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 
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අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

හබයපදුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.     
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හක්ජජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

හල්දුේමුල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 

වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ 

බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    
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හපලිඇක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක 

කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

හේබ්ත ාොට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් 

රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    



 

301 
 

හඟුය්ත  ා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 

6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.      

හපුා ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් 

ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.      

හපරිා්පත්තුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ 

ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස 

ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය 

යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

ිටඟුයක් ගොඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 

අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ 

ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 හ ජපගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 

බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

 හොයණ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත 

දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

 හොයේපාපජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 
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කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  

වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං 

සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී 

කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  

සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ඉේබපගමුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං44.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් 

රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      
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ඉජදුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

ඉඹුල් ප ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී 

කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
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ඉප ලං ක ගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං44.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ඉයක් පජේ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  

වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  

ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 
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යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ජාප ලං- ලංඇක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 හටගා්දිගලිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය 

යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං 

අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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 හදත්ා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

 කදපජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං52.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ 

ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 
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ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

 ල්පිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා 

වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 ළුාය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 
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තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.      

 ළුාදප කයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

 ඹුරුපිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 
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යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

 ්තද ැටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී 

කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  

සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

 ්තා ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං47.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස 

ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය 

යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  

සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා 

ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 
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ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි 

අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

  යයිජගර් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

  යයිතීේ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ 
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බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 ය්ත දනිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං39.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 

වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  

හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

  යයිච්චි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී 

කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 

මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.    

  යයිතු යයිපත්තු ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය 

යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි 

පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 
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ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 රුදකගැා්දැද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං39.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 

අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව 

බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ 

ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත 

හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 ටපජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය 

යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 
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ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 ායගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

 ටුදපජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක 

සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 
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විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

 යිට්ා් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 ැබිති ගොල්කෑද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය 

යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      
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 ෑගල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 ැකියපද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.     

 ැකණිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ 

බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න 

බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

කි්තනියප ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ 

සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල 

ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

කිරි්තද ලංපුහුල්දැල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  ො බයිග ්ත ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 

අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  ොක් ඩි    කයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  
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බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත 

හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  ො ළෝතජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද  ලං 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

  ොට පොළ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
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ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  ොටි පදත්ා ලංමුල් ල්රියපද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද  ලං 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං41.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු 

වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

  ොත්ජ ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
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විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

කුච්  ේලි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං42.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි 

ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

කුලියපපිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  
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හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර 

පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.      

කුණ්ඩාප ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

කුරුණෑගක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා 

විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු 
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කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

කුරුවිට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං37.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

කේගක ලංපල් ල්ගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං47.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 



 

326 
 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න 

බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි 

පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

කපහුගක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.    
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කා පපුය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං41.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක 

කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ලුණුගක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් 

එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    
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ලුණුගේ ද හය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජැදිරිගිරිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  බඩු 

වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජඩුල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.     

ජදුයපදක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල 

බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 

මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජහඔය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  

හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජහය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  

ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජිටයාගජය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 
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පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 

සදු ගනොගේ.      

ජහද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර 

පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජපලිේබඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 

වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    
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ජ්තජපයජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන 

ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ජප්ත ායි ලංජැ ගජිටය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි 

ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 
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යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

ජප්ත ායි ලංබටිටය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන 

ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

ජපා ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං 

ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
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ජපාය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ජතුගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනයට අදාළ 

ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජපදජැල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ජපදාගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර 

පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

ජැදදුේබය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 

්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 
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වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  

හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  විගණන විමසුම් 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ජැදගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  

හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න 

පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ජැදදච්චිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් 
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මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.   

   

මීගහකිවුක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.      

මිිට්තා ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං31.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං 

ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං 

සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා 

බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  
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වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

මිනි ්ත ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

මිනුද්ත ගොඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 
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පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

මීරිගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 ජොණයපගක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 ජොයදැද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
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ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

මුකටියජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික 

රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

මුාපලි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය 

යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා 

විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ 

ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක 

කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන 

ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර 

ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

මුතූර් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    
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ජප ගොඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

ජල්ලූර් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  

වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ 

සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් 

එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජපජල්ඔය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ජපජපත්ාප්ත ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං52.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං 

සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා 

මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ජපයේජක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.      

ජපත්ාණ්ඩිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ජපඋක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 

බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 

ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු 

ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා 

විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  
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විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.   

ජවිා්ත ේලි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන 

ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.      

ජදගත් ත්ගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක 

තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ 

අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස 

ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 

අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 
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ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.     

 ජළුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

නි දැයටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 
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වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

නි්තාවුර් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී 

කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

නිවිතිගක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  
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වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 

සදු ගනොගේ.      

නියපගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

 ජොච්චියපගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

නුදයඑළිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං43.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය 

කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      
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නුදයගේපළපත් ලංජැද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර 

ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

නුදයගේපළපා ලංජැ ගජිටය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.     

  



 

351 
 

ඔඩ්ඩජපදඩි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය 

යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

පච්චි කයිපල් කයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      
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පදවි ලංශ්රී ලංපුය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

පදවිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ 

සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල 

ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් 

ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 
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යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

පදියාකපද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං33.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  

වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  

ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  

සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා 

ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.      

පකපගක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය 

යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 
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රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

පපලි්තදනුදය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං 

සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

පල් ල් පොක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 
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ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.   

පපජදුය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං 

අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ 

අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

පඬුදා්නුදය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
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ප්තජක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න 

බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.      

ප්තවික ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

පා්බප ේ ලං   ය ල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

පා් ගොඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද ලං- ලංඌරු බොක්  

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

පා්ාය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක 

සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
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ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

පපාදුේබය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.     

පපා හේදපහැට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් 

සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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පැල්ජඩුල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

පිටබැද්දය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

 ්තදුරුතුඩුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 



 

360 
 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා 

මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 පොල්ගහ දක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න 

බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

 පොල්පිතිගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 
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විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං 

සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර 

පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

පූජගර් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං47.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. ලං 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 

්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන 

විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 පොතුවිල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 

සදු ගනොගේ.      

පුදුකුඩිරි්තපු ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං42.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ 

ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 

6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල 

වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ 

ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර 
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බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

පූජාපපිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.      

පුත්ාකජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 
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යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

යපජාපාගජය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය නීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

යජ්ගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් 

රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
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ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.     

යඹෑද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු 

බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

යඹුක් ජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 
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තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

යත් ාොට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං 

ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා 

වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 

මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

යත්ජපුය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං44.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  
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සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ 

ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස 

ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය 

යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 

6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 

මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

රිදියගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 

අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.     
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රි ජජපලියද්ද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ 

පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

රුද්තදැල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය 

කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන 

විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 
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යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ාජ්තතු යයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

සීාපද  ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් 

එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      
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 ාේරුවික ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

සියඹකප්තඩුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
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ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

සුරියදැද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

 ාොයජප ාොට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      
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ාාගල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං42.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ 

අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

ාකපද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.     
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ාජ්ත ඩුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

ාේපක පජේ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. ලං 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  



 

374 
 

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

ාණජල්වික ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.      

ාදකජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං43.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ 

සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල 

ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් 

ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ 

ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 
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්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට 

අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර 

ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

තිහ ගොඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද  ලං 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  

දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

තිය්තප ්ත ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ 

කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 
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ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

තිරුක්   විල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

තුේප ්ත ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  
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ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  

සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා 

ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

තුනුක් පයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං 

ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු 

වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    
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තිා්ාජහපයපජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද  ලං 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

ජගය ලංාහ ලං ඩදත් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන 

විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 
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පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

උඩපළපත් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් 

ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

උඩුබද්දපද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 
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වාහන විය.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.      

උඩුදුේබය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 

බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 

ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

උඩුනුදය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං44.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව 

බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 

ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික 

ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා 

ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 
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යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

උහජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 

වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ 

බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ 

අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

උකුදැක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං43.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් ුංල බැිංකු සැසඳුම් රකා  පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ 

මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 
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පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි 

පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.   

ඌද ලංපයණගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 

උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර 

පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

දඩජපයච්චි ලංනිරිා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  

වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  

ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 
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නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් 

කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ 

්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දහ යයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

දපකච්   ජයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ 

බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 
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ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර 

බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

දලි පජේ ලංජැ ගජිටය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දලි ජපේ ලංදකුණ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද ලං 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  

ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැසම්ක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවසට්ා විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු 

බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  
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දලි පජේ ලංබටිටය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. ලං 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 

ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු 

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

දලි පජේ ලංඋතුය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු 

දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං 

අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දලි ජපේ ලංනිරිාදිග ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
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වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

දේජතිේ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

දේනියප ලංඋතුය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 
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ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ 

රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා 

ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

දේනියප ලංදකුණ ලංසිාහක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය 

කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  

ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන 

විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල 

තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.     
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දේනියප ලංදකුණ ලං දජළ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන 

සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් 

වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

 ේකජපයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට 

අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  

සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      



 

389 
 

 දල්කප දලි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් 

කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස 

අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය 

යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

 ද්ත කප  ඩ්ඩිකුකේ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල 

ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      
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 දරුගල් ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් 

ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  

වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 

6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට 

අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා 

ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ 

කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දකල්කපවිට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  

වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  

ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර 
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ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  

ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

දකප ්ත ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 

වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දජපාවිල්ලුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං52.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල්ඛ්නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට 

අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං 

නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් 

ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
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කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා 

ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 

ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.      

දය ප පොළ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් 

මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  

ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දපරිය පොළ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 
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තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.      

දත්ාක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  හි  

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ 

බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ 

අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 

වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් 

ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.     

වීය ැටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ 

අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 

6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 
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ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

දැලිගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ 

බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

දැලි ග පොක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක 

සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් යාව්නකාලීනව පව්නවා 
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ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

දැලි ්තද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ ස ලක්ෂණ පව්නවා 

වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.      

දැලිජඩ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  

හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා 

නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 
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6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

දැලිවිටිය ලංදිවිතුය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

දැල්කදපය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  

ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  

වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 
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ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 ද්තජ්තපුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  

සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා 

ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න හර පැවුංණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හඳුනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ටාවර ව්නකම් 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බඩු වට්ගටෝරු ගල්ඛ්නය 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

වීථි පහන් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

විල්ගමුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 

සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී 

කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  
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වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ටාවර ව්නකම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

යක් කමුල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය රකා න නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල මූලය 

රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් රකා  ගනොකර සටීමද 

ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව 

බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු සැසඳුගම් 

ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.      

යටදත්ා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ෂිකව බදු දිය යුුං සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය ුංලදී එගසේ සම්ූරර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුුං ගිවිසුම් සයල්ල ූරර්ණ ගලස ඉු කර ගනොතිබුණි.  වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දිය යුුං ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ටා විය.  දීර්ඝ කාලීනව බදු 

දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හි  සටවූ අවස්ටා විය.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං 

ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  
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වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර 

රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  හා ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.      

යටිනුදය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අගය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  

වාර්ෂික ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයම  ගේපළ සඳහා අයවිය යුුං සයළු බදු මුදල් ූරර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  

හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාලීනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත වී කටයුුං අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ 

අවස්ටා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා ස ලක්ෂණ පැවැ්නවීමක් කර ගනොතිබුණි.  

වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොපියවූ බැරකම් තිබුණි.  ස ලක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේ  මාස 6 ුංල ගහෝ ්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  

විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැඩියා ගල්ඛ්නයක් 

යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැන්ලි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රා්න ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නඩු ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.      

යටිය්ත ාොට ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  

අදපළ ලං  පර්ය ලං ාපධජ ලං ඇගයීජ ලං ර පයද ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දුර්දකාප ලං හනාජපගනු ලං කැබ ලං ඇති ලං අාය, ඒ ලං    යිට ලං

යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංය. 

වර්ෂයට අදාල මූලය රකා න සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මට්ටමක තමතයක් 

රකා  ගනොකර සටීමද ඇුංළුවක විය.  විගණන විමසුම් සඳහා පිළිුංරු සැපයීම මසකට වඩා රමාද වූ අවස්ටා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හි  වරිපනම් අයකර 

ගැනීම සඳහා වගරන්ුං නිකු්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හි  මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුුං කර 

ගනොතිබුණි.  හි  බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුුං ගනොකළ අවස්ටා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න අාායතන සඳහා නඩු පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොපියවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කිු ගේ රැස්වීම් වාර රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංකු 

සැසඳුගම් ගගවීම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංකු සැසඳුගම් ගගවිම් 
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උපලබ්ධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිං  

හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාලීනව පිළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සුං මාස 6ක් ුංළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  හානි පිළිබඳ ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල්ඛ්නය යාව්නකාලීනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලරගේ ගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


