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  ාභපපතිදයයප ේ ලංාටහජ 

2017 ගනොවැම්බර් මස 13 වන දින මවිසන් ගමම  උ්නතරීතර සභාව ගවත ඉදිරිප්න කරන ලද අටවන 

පාර්ලිගම්න්තුගේ පළමුවන සැසවාරය සඳහා වූ රජගේ ගිණුම් ිලළිබඳ කාරක සභාගේ තුන්වැනි වාර්තාව මඟින් 

රජගේ ගිණුම් ිලළිබඳ කාරක සභා ඉතිහාසගේ ප්රථමම වරට එම කාරක සභාගේ අීකක්ෂණයට යට්නවන 842ක් වන 

මුළු ආයතන ප්රමාණය ආවරණය කරින් 2015 වර්ෂගේ ගිණුම් පදනම් කරග්න, පරිගණක ජාලගත ඇගයීමක් 

මඟින් ලබාග්න ප්රතිඵල ිලළිබඳ ගමම කාරක සභාගේ අදහස් වාර්තා කර සටින ලදී. 

පරිගණක ජාලගත පේධතියක් මඟින් සම්බන්ධ කර ගනිින් අදාළ සයලු ගණන්දීගම් නිලධාරීන්/ ප්රධාන 

ගණන්දීගම් නිලධාරීන්ගේ අීකක්ෂණගයන් යුතුව,  විගණකාධිපතිවරයා හා ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලගේ පූර්ණ 

අීකක්ෂණය හා සහතික කිරීම් මත 2016 වසගර් ගිණුම් පාදක කර අීකක්ෂණයට යට්න විය යුතු සයලු ආයතන 

ආවරණය වන පරිදි ගමගහයවන ලද ඇගයුම් වැඩසටහගන් නිගමන හා නිර්ගේශ දැක්ගවන අප කාරක සභාගේ 

වාර්තාව ගම් සමඟ ඉදිරිප්න කරි. 

2015 ගිණුම් වසර ගවනුගවන් මා විසන් ගමම උ්නතරීතර සභාවට ඉදිරිප්න කරන්නට ගයදුන වාර්තාව මඟින් 

පරිගණක ජාලගත ඇගයුම් වැඩසටහන ශක්තිම්න කිරීම සඳහා පහත සඳහන් වැඩිලළිගවළ ක්රියා්නමක කිරීමට 

අදහස් කරන බව දක්වා සටින ලදී. 

I. රාජය ගසේවගේ ගපොදු ගුණා්නමක භාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාතයාිංශය මඟින් හ්වන්වා ගදනු ලබන,  පැහැදිලි ගලස මැනිය හැකි නිර්ණායකයක් හ්වන්වා දීම. 

II. දිස්ත්රික් පරිපාලනය විසන් ඉ ක කළ යුතු විගශේත ත මහජන ගසේවා,  එනම්,  ස්වර්ණභූි ඔප්පු ප්රදානය,  

ඉඩම් නිරවුල් කිරීම් වැනි ගසේවාවන්හි ප්රගීනන් මැනිය හැකිවන පරිදි අදාළ නිර්ණායකයන් හ්වන්වා දී 

ක්රියා්නමක කිරීම. 

III. පළා්න පාලන ආයතන විසන් ඉ  ක කළ යුතු ප්රමු  ගසේවා මැන බැීමම සඳහා සුදුසු නිර්ණායක හ්වන්වා දීම 

හා ඒවා ඇගයුමට ලක් කිරීම. 

IV. සයලු රාජය ආයතන සඳහා ගපොදුගේ ගයොදාගත හැකි, අදාළ ආයතනයන්හි මූලික ක්රියාකාරකම් සඳහා 

වාර්ත ක ඉලක්ක නියම කිරීම හා ඒවාගේ කාර්ය සාධනය මැන බැීමගම් ක්ර මගේදයක් සැකසීම සඳහා 

ජනාධිපති ගල්කම් කාර්යාලය, මුදල් අමාතයාිංශය, රාජය පරිපාලන අමාතයාිංශය,  ස්වගේශ කටයුතු 

අමාතයාිංශය, පළා්න සභා හා පළා්න පාලන අමාතයාිංශය හා විගණකාධිපති ගදපාර්තගම්න්තුව යන 

ආයතන සම්බන්ධකර නිලධාරී කි කවක් මඟින් වාර්තා ලබා ගැනීම. 

රජගේ ගිණුම් ිලළිබඳ කාරක සභාව විසන් අදහස් කරන ලද පරිදිම අදාළ ආයතන භාර ගල්කම්වරුන්ගේ 

සහභාගී්නවගයන් යුතුව හා මාගේ අීකක්ෂණගයන් යුතුව පැවති මූලික සාකච්ඡාවකින් පසු  ඒ සඳහා සයලු 

ආයතන නිගයෝජනය වන පරිදි සුදුසු නිලධාරීන්ගේ/ නිලධාරිනියන්ගේ සහභාගී්නවගයන් යුතුව කි කවක් 

ප්න කරන්නට ගයදුන අතර, එම කි කව විසන් දීර්ඝ වශගයන් කරන්නට ගයදුන සාකච්ඡා හා අධයයනයන් 

මත එක් එක් කාණ්ඩගේ ආයතනයන්හි රාජය මූලය පාලන නීති රීති හා එකඟීමම ගමන්ම එක් එක් 

ආයතනයන්හි ගපොදු කාර්ය සාධනගේ ඉලක්ක හා අනුගතීමම් ිලළිබඳ ඇගයීමක් කළ හැකි නව ක්ගෂේත්ර 

ිලළිබඳ හ්වනාගැනීමක් කරන ලදී. 

ගම් අනුව හ්වනාග්න නව කාර්ය දර්ශක ගයොදා ගනිින් අදාළ ආයතන විසන් 2018 වසර සඳහා අදාළ කර 

ගත යුතු ක්රියාමාර්ග ිලළිබඳ උපගදස් ලබාගදින් මුදල් අමාතයාිංශය,  රාජය පරිපාලන අමාතයාිංශය, ස්වගේශ 

කටයුතු ිලළිබඳ අමාතයාිංශය හා පළා්න සභා හා පළා්න පාලන අමාතයාිංශය යන අමාතයාිංශ විසන් ගමම 

වසගර් ජනවාරි මස  තුළදී  අදාළ චක්රගල්  නිුත්න කරන්නට ගයදුනි. 

ඉහත පරිදි පසුගිය වාර්තාගවන් ගයෝජනා කරන ලද රජගේ ගිණුම් ිලළිබඳ කාරක සභාව විසන් අීකක්ෂණයට 

භාජනය කරනු ලබන සයලු ආයතන ආවරණය වන පරිදි ගයොදාගනු ලැබුණු නිර්ණායකයන් ශක්තිම්න කිරීම 

සඳහා අවශය විධි විධාන ගයදීම සැලසුම් කරන ලද පරිදිම නිමා කිරීමට හැකිවූ බවද, ඒ අනුව 2017 හා 2018 

ප්රශ්නාවලි සඳහා කළ යුතු සිංගශෝධන හා වැිදදියුණු කිරීම් ගම් වන විටද නිමාගවින් පවතින බවද 

දන්වන්ගන් ඉමහ්න සතුටකිනි. 
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යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංඉදිරි ලංාැකසුේ 

අ. යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභපද ලංජඟි්ත ලංෙැජටජත් ලංක්රියපත්ජ  ලං යනු ලංකබජ ලංාජා්ර ලංයපජාය ලංයයාජ ලං

යදයණය ලං යනු ලං කබජ, ලං පරිගණ  ලං ගා ලං ජාපක ලං පෙජජක් ලං ජා ලං දජ ලංඇගයුේ ලං ක්රජය, ලං ඒ ලං ය පය ය්තජ ලං

පදත්දප ගජ ලංයජ ලංඅායජ, ලංඑජ ලංඇගයුේ ලංරතිලක, ලං ලංාජ ලංයයාජය්තිට ලංදපර්ෂි  ලංගිණුේ ලංහප ලංාේබ්තධිාද ලං

කබප ෙජ ලංඅනුගාවීේ ලංපිළිබඳ ලංාහති  ලංකිරීජක් ලං කා ලංදපර්ාපදජ, ලංදපර්ෂි  ලංදපර්ාප ේජ ලං  ොටාක් ලංබදට ලං

පත් ලංකිරීජ. 

ගමමඟින් සෑම රාජය ආයතනයක් විසන්ම තම වාර්ත ක වාර්තාව මඟින් තම ආයතනය තුළ රාජය මූලය 

විධි විධාන හා කාර්ය සාධනය සමබන්ධව වන විධි විධාන හා අනුගතීමම් ිලළිබඳ සහතික කිරීමක් තම 

ගිණුම් සහතික කිරීම්න  සමඟම කළ යුතු වන අතර, යම් අනුකූලභාවයකින් බැහැරීම ඇතිවිටක ඒ සඳහා 

ිලළිගත හැකි ගහේතු ඉදිරිප්න කිරීමක් ද කළ යුතු ගේ. (ගමයට සමාන සහතික කිරීගම් ක්රමයක් ගප ේගලික 

අිංශගේ ගපොදු සමාගම් සම්බන්ධගයන් දැනටම්න ක්රියා්නමක ගකගර්.) 

ය. ජහජාජ ලං ාේදප ලංාඳහප ලංඍජු ලංාේබ්තධාප ලංෙක්දජ ලංයපජාය ලංයයාජ ලංහප ලංාේබ්තධ ලංඅනු ලංයයාජ ලංවිසි්ත ලංාකානු ලං ලං

කබජ ලං ාේදප ලංපිළිබඳද ලං පොදු ලංඇගයුජ ට ලංකක් ලං ළ ලංහැකි ලංදජ ලංපරිදි ලංඇගැයුේ ලංදැඩාටහජක් ලංාැකසුේ ලං  ොට ලං

ක්රියපත්ජ  ලංකිරීජ/ ලංඑදැනි ලංදැඩාටහ්ත ලංහඳු්තදප ලං ජජ ලංාඳහප ලංඅනුබක ලං ජජ. 

ගමම වැඩසටහන මඟින් දැනට තනි ආයතන වශගයන් ගවන් ගවන්ම පාර්ලිගම්න්තුව ගවත කාර්ය 

සාධන වාර්තා ගහෝ ගවන්න වාර්තා ඉදිරිප්න කිරීමක් ගනොකරන,  එගහ්න මහජන ගසේවා සැලසීම අතින් 

වඩා්න වැදග්න වන ප්රාගේය ය ගල්කම් කාර්යාල,  මහ ගරෝහල් හා දිස්ත්රික් ගරෝහල්,  ප්රාගේය ය ගගොවිජන 

ගසේවා මධයස්ථමාන, කෘත කාර්ික මධයස්ථමාන වැනි ප්රාගේය ය ආයතන විසන් විගශේෂ ගකොට හ්වනාගනු 

ලබන කාර්ය සාධන ඉලක්ක සැපරීම හා ගසේවා මැන බැීමම් සඳහා වාර්ත කව හා අ ණ්ඩව ගකගරන 

ඇගයුම් ක්රමයක් ඇති කිරීම ගහෝ එවැනි වැඩිලළිගවලක් ස්ථමාිලත කිරීම සඳහා ගපළඹීමමක් කිරීමට 

අදහස් ගක ගර්. 

ඇ. යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංවිජසීේ ලං ටයුතු ලංයපදත් පලීජ ලංහප ලංජාපති ජය ලංදැෙගත් ලං රුණු ලංාඳහප ලං

රමුඛ්ාපදය ලංකබප ෙජ ලං පලීජ ලංවිජසුේ ලංක්රජය ට ලං යොමු ලංකිරීජ. 

දැනට ක්රියා්නමක කරනු ලබන පරිගණක ජාලගත ඇගයුම් වැඩසටහන ශක්තිම්න පදනමක් මත ස්ථමාිලත 

කිරීම්න සමඟ එමඟින් සමස්ථම වශගයන් රාජය ආයතන විමර්ශනයට ලක් කිරීම පදනමක් කර ගනිින්, 

ගමම කාරක සභාගේ අවධානය වඩා්න ඵලදායී දිසාවකට ගයොමු කිරීමට හැකිවන පරිදි ගතෝරාග්න 

විෂය ක්ගෂේත්රයන් ඔස්ගසේ කාීමනමය කරුණු ගකගරහි විගශේෂ අවධානයකින් කටයුතු කිරීමට අදහස් 

ගකගර්. 

ගම් සඳහා  සුදුසු වන පරිදි විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා, කාීමන හා විගශේෂ අවධානය ගයොමුවිය යුතු 

කරුණු සම්බන්ධගයන් ප්රමු ්නවයකින් ලබාදිය හැකි වන පරිදි තනි වාර්තා වශගයන් ලබාගැනීගම් 

හැකියාව විමසා බැීමමටද ඒ සඳහා දැනට ඇති විධි විධාන යම් යම් සිංගශෝධනවලට ලක් විය යුතු නම් ඒ 

සඳහා කටයුතු කිරීමටද අගප්ක්ෂා ගකගර්. 

ඈ. යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංවිජර්ෂජය්ත ලංපරිගණ  ලංගා ලං ාොයතුරු ලංාැපයීේ ලංජඟි්ත ලංනක්තිජත් ලං

කිරීජ ලංහප ලංදපර්ාප ලංාැබීේ ලංවිධිජත් ලංහප ලං පලීජ ලංපෙජජක් ලංජා ලංපදත්දප ලංගැනීජ. 

අප කාරක සභාගේ විමර්ශන කටයුතු පරිගණක ද්නත ජාල මත  පදනම්ව සැකසූ නීමන තාක්ෂණය 

සහාය කර ගනු ලබන විමර්ශන ක්රමයක්ද එම විමර්ශනය  හා සම්බන්ධිත ගතොරතුරු  සිංවිධානා්නමක 

ආකාරයට ගගොනුවන  එගමන්ම,  එහි වාර්තා තබා ගැනීම් යාව්නකාීමන හා විදයා්නමක පදනමක් මත 

පව්නවාගගන යාමට අවශය කටයුතු මූලික වශගයන් ආරම්භ ගකොට ඇත. 

ගමම වැඩසටහනට අනුව කාරක සභාගේ සාමාජික මන්ත්රීවරුන්ට විමර්ශනය පව්නවාන ලබන 

ආයතනය ිලළිබඳ අවශය මූලික ගතොරතුරු ද ඒ හා අදාළ වන විගණකාධිපතවරයාගේ හා භාණ්ඩාගාර 

නිරීක්ෂණ ගවන්න වාර්තාද තම පරිගණකයට ිලවිසීම මඟින් ලබාගැනීමට හැකිවන අතර,  එම 
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 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 
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ආයතනයට අදාළ මීට ගපර පැවැ්නවූ විමර්ශන යමක් ීම නම් එම වාර්තාද, ලබා දී තිබූ නිගයෝග 

ක්රියා්නමක කිරීම සම්බන්ධ වන ප්රගතියද අධයයනය කළ හැකි වනු ඇත. 

ගමමඟින් කාරක සභාව ගවත ලැගබන වාර්තාද එමඟින් නිුත්න කරනු ලබන වාර්තාවලින් ප්රමු  ගකොටසක්, 

කාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගැනීමද, අතයාවශය ගනොවන ගල් න වාර්තා ිලටප්න මුරණය කර ඉදිරිප්න කිරීම 

සීමා කිරීමක්ද  කළ හැකි වන අතර,  සභික මන්ත්රීවරුන්ට මහජන අදහස් ලබා ගැනීමටද, ප්රමාණව්න 

අධයයනයකින් පසුව විමර්ශන සඳහා සහභාගීීමමටද අවස්ථමාව උදාවනු   ඇතැයි අගප්ක්ෂා ගකගර්. 

 

2016 ලංඇගයීේ ලංෙත්ා ලං2015 ලංෙත්ා ලංහප ලංා්තා්තෙජ   ජ ලංෙක්ජට ලංකැබූ ලංාපධනීය ලංකක්ෂණ 

 

2015 ඇගයුමට ලක් කරන ලද (831) ආයතනයන්ගේ සමස්ථම කාර්ය සාධනයන්ගේ ප්රතිශතය වූ 67%, 2016 

වර්ෂගේ ඇගයුම් ප්රතිඵල අනුව 73.54%ක ප්රතිශතයකට වර්ධනය ීම තිබුණි.  ගමම වර්ධනය 8.78%ක වර්ධනයක් 

ගපන්නුම් කරයි.  2015 වර්ෂගේ ඇගයුම් ප්රතිඵලවලට අනුව අු  කාර්ය සාධන ප්රතිඵල ගපන්වා තිබූ පළා්න සභා 

ප්රඥපප්ති අනුව ිලහි කවා තිබූ  වයවස්ථමාිලත ආයතන තම කාර්ය සාධනය 18.9%කින්ද, ප්රාගේය ය සභා 12.5%කින්ද,  

රජගේ විගශේත ත වියදම් ඒකක 16%කින්ද,  නගර සභා 10.2%කින්ද තම කාර්ය සාධනයන් වර්ධනය කර ගගන 

තිබීම ගමම ඇගයුම් වැඩසටහගන් සාර්ථමක භාවය ගපන්නුම්කර සටින අතර, එම ප්රවණතාවයන් ගමම 

වැඩසටහගන් ඉදිරි අභිගයෝග ජය ගැනීම සඳහා දිරිගන්වන සාධකයක් වන බවද අප කාරක සභාගේ අදහස ගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
4 

 

 

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

5 
 

යජා   ගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභපද විසි්ත ලං2016 ලංදර්ෂ   

විජර්නජයට ලංභපජාජය ලං යනු ලංකැබූ ලංයයාජ ලංපිළිබඳ ලංාාඛ්යප ලංාටහජ 

 යයාජ ලං

ාාඛ්යපද 

 

01 රජගේ විගශේත ත වියදම් ඒකක   19 

02 රජගේ අමාතයාිංශ   51 

03 රජගේ ගදපාර්තගම්න්තු   92 

04 දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාල   25 

05 පළා්න සභා අරමුදල්   09 

06 පළා්න සභා අමාතයාිංශ   45 

07 පළා්න සභා විගශේත ත වියදම් ඒකක සහ ගදපාර්තගම්න්තු 215 

08 පළා්න සභා අධිකාරි/ වයවස්ථමාිලත ආයතන   46 

09 මහ නගර සභා   23 

10 නගර සභා   41 

11 ප්රාගේය ය සභා 271 

 

 එකතුව 837 
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 පොදු ලංනිරීක්ෂණ, ලංනිගජජ ලංහප ලංනිර් ද්න ලං 

ඇගැයුේ ලංරතිලක ලංඅූවද ලං2015 ලංදාය ලංහප ලංා්තා්තදිාද ලං2016 ලංදා ර් ලංරගතිය ලංෙැක් දජ ලංාටහජ 

යයාජ දර්ගය 
  

කකුණු ලං50ට ලං
අඩු 

කකුණු ලං50ත් ලං
70ත් ලංඅාය  

කකුණු ලං70ත් ලං
90ත් ලංඅාය 

කකුණු ලං90ට ලං
දැඩි 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

විගශේත ත වියදම් ඒකක 0 0 9 1 7 16 2 2 

රජගේ අමාතයිංශ 4 2 16 14 28 32 2 3 

රජගේ ගදපාර්තගම්න්තු 4 0 30 23 45 59 12 10 

දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාල 0 0 8 11 16 12 1 2 

පළා්න සභා අරමුදල් 0 0 4 3 4 6 1 0 

පළා්න සභා අමාතයිංශ / 
ගදපාර්තගම්න්තු/විගශේත ත 
වියදම් ඒකක 30 2 72 49 114 156 42 53 

පළා්න සභා ප්රඥපප්ති මගින් 
ිලහිටවූ අධිකාරි 19 11 22 23 5 12 0 0 

මහ නගර සභා 4 0 13 17 6 6 0 0 

නගර සභා 2 0 29 14 10 27 0 0 

ප්රාගේය ය සභා 41 7 183 140 47 121 0 3 

මුළු යයාජ ලංගණජ 104 22 386 295 282 447 60 73 

 

එක් ලංඑක් ලංයයාජ ලං පණ්ඩ ලංඅූවද ලං2016 ලංෙක්දප ලංඇති ලංරගීන්ත ලංෙැක් දජ ලංාටහජ 

 

 

 

යයාජ ලංදර්ගය 

2015 ලං

 පර්ය ලං

ාපධජ ලං

ාපජපජයය 

2016 ලං

 පර්ය ලං

ාපධජ ලං

ාපජපජයය 

ාපජපජය   ලං

විචකජය 

2015ට ලං

ාප ්තක්ෂද ලං

දර්ධජ   ලං

රතිනාය ලං(%) 

විගශේත ත වියදම් ඒකක 72.28 80.00 7.72 10.68 

රජගේ අමාතයිංශ 72.30 74.33 2.03 2.8 

රජගේ ගදපාර්තගම්න්තු 74.31 77.77 3.46 4.65 

දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාල 72.4 73.52 1.12 1.54 

පළා්න සභා (අරමුදල්) 75.44 71.67 -3.8 - 4.99 

පළා්න සභා අමාතයිංශ / ගදපාර්තගම්න්තු හා 

විගශේත ත වියදම් ඒකක 

74.22 79.80 5.58 7.52 

පළා්න සභා වයවස්ථමාිලත ආයතන 50.15 59.65 9.5 18.94 

මහ නගර සභා 61.85 67.24 5.39 8.71 

නගර සභා 65.59 72.33 6.74 10.27 

ප්රාගේය ය සභා 61.20 68.88 7.68 12.54 
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2015 ලංදාය ලංහප ලංා්තා්තදිාද 2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය ලංපෙජේ ලං යගත් ලංඇගයීේ ලංජා ලංදිදයි ්ත ලංදිා්්රික්  ලංඅනුද ලං

පළපත් ලංපපකජ ලංයයාජ ලංවිසි්ත ලංකබපගත් ලං පර්ය ලංාපධජ   ලංාජා්ා ලංජට්ටේ ලංෙැක් දජ ලං ලංාටහජ 

 

දිා්්රික් ය 

පළපත් ලං

පපකජ ලං

යයාජ ලං

ාාඛ්යපද 

කබප ලංගත් ලංාපජපජයය 

2015 2016 

මඩකලපුව 12 73.04 78.58 

ගම්පහ 19 71.68 73.97 

කෑගල්ල 12 67.46 70.08 

කළුතර 16 66.41 75.03 

ගමොණරාගල 10 66.2 70.3 

යාපනය 17 65.53 74.91 

මහනුවර 21 65.48 72 

නුවරඑළිය 8 64.81 65.56 

අම්පාර 19 64.55 68.35 

බදුල්ල 18 63.44 74.28 

ුතරුණෑගල 21 63 75.74 

මාතර 16 62.34 66.62 

හම්බන්ගතොට 16 62.34 70.58 

මන්නාරම 5 61.3 74 

වවුනියාව 5 60.1 58.2 

ගාල්ල 19 58.89 61.1 

ගකොළඹ 13 55.59 72.31 

මාතගල් 13 57.46 64.23 

ර්නනපුර 17 56.35 64.91 

අනුරාධපුර 19 55.92 65.37 

පු්නතලම 12 55.63 72.21 

කිලිගනොච්චිය 3 53.5 59.34 

මුලතිේ 4 52.75 64.87 

ගපොගළොන්නරුව 7 51.07 56 

ත්රීුතණාමලය 13 48.77 56.08 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ඇගයුජට ලංකක් ලං ක ලංසියලු ලංයයාජ ලං පොදු ේ ලංගත් ක ලංවි නේෂිා ලංදුර්දකාප ලංෙැක්ූ  විෂය ලංක් ෂේත්ර ලං
පිළිබඳ ලං ාොයතුරු ලංෙැක් දජ ලංාාඛ්යප ලංහප ලංරතිනා ලංාටහජ 

(විාර්ජාජ ලංගිණුේ ලංඉදිරිපත් ලං යනු ලංකබජ ලංයයාජ) 

විෂය ක් ෂේත්රය 

යජා   
අජපායා

න ලං(51) 

වි නේෂිා 
වියෙේ ලං

ඒ   ලං

(19) 

යජා   
 ෙපපර්ාජ

  ේ ්තතු ලං

(92) 

දිා්්රික් 
 ල් ේ ලං

 පර්යපක ලං

(25) 

පළපත් ාභප ලං
අජපායාන, 
 ෙපපර්ා ේ

්තතු, 
වි.වි.ඒ. ලං

(260) 

බය ලංාැබූ ලං

 පොදු 
රතිනාය 
(%) 

ග

ණ

ජ 
 
(%) 

ග

ණ

ජ 
 
(%) 

ග

ණ

ජ  (%) 

ග

ණ

ජ 
 
(%) 

ගණ

ජ  (%) 

ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 
යාව්නකාලිනව ගනොපැවැ්නීමම. 

26 51 10 53 42 46 15 60 99 38 43 

පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ගල් නය යාව්නකාලිනව  
ගනොපැවැ්නීමම. 21 41 9 47 35 38 14 56 96 37 39 

විගණන විමසුම් සඳහා නියිත 
කාලය තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයීම. 

29 57 3 16 43 47 21 84 78 30 39 

අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා  
නියිත කාලය තුළ ිලළිතුරු 
ගනොසැපයීම. 19 37 1 5 29 32 13 52 64 25 28 

නියිත පරිදි විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක 
ගනොපැවැ්නීමම. 2 4 11 58 6 7 0 0 99 38 26 

වාර්ත ක ක්රියාකාරි සැලැස්ම නියිත 
කාලය තුළ සකස ්ගනොකිරීම. 

2 4 3 16 0 0 2 8 84 32 20 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 
නියිත කාලය තුළ සකස් 
ගනොකිරීම. 2 4 1 5 0 0 2 8 85 33 20 

වාර්ත ක කාර්ය සාධන වාර්තා  
නියිත කාලසීමාව තුළ ඉදිරිප්න 
ගනොකිරීම. 22 43 8 42 46 50 8 32 54 21 31 

වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා 
නියිත පරිදි ක්රියා්නමක ගනොකිරීම. 28 55 13 68 45 49 10 40 56 22 34 

අබලි වාහන නියිත කාලසීමාව තුළ 
බැහැර ගනොකිරීම. 29 57 6 32 40 43 16 64 75 29 37 

වසරකට වැිද අ්නතිකාරම් ගිණුම් 
ගශේෂ ගනොිලයීමම. 40 78 7 37 74 80 21 84 177 68 71 

 

ගමම සිං යා සටහන සකසා ඇ්නග්න යම් විෂය ක්ගෂේත්රයක් සම්බන්ධව එක් ආයතන වර්ගයක ගහෝ ආයතන 

වර්ග කිහිපයක 33%කට වඩා වැිද ප්රතිශතයකින් බැහැරව ඇති අවස්ථමාවකදී අදාළ සයලුම ආයතනයන්ගේ 

එවැනි බැහැරීමම් ිලළිබඳව වන ද්නත පදනම් කර ගැනීගමනි.  ගපොදු ප්රතිශතයක් ගණනය කිරීගම්දී එම විෂය 

ක්ගෂේත්රයට අදාළ ආයතන සිං යාව පදනම් කරගගන ගණන් බලා ඇති අතර, අදාළ ප්රතිශත ආසන්නතම පූර්ණ  

සිං යාවට වට කර ඇත. 
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ඇගයුජට ලංකක් ලං ක ලංසියලු ලංයයාජ ලං පොදු ේ ලංගත් ක ලංවි නේෂිා ලංදුර්දකාප ලංෙැක්ූ  විෂය ලං
ක් ෂේත්ර ලංපිළිබඳ ලං ාොයතුරු ලංෙැක් දජ ලංාාඛ්යප ලංහප ලංරතිනා ලංාටහජ 

(මූකය ලංර පන ලංඉදිරිපත් ලං යනු ලංකබජ ලංයයාජ) 

විෂය ක් ෂේත්රය 

පළපත් 
ාභප ලං

අයමුෙල් ලං

(09) 

පළපත් 
ාභප ලං

දයදා්රප

-පිා ලං

යයාජ ලං

(46) 

ජහ ලංජගය 
ාභප ලං(23) 

ජගය ලංාභප 
(41) 

රප ද්ය ය 
ාභප ලං(271) 

බය ලං

ාැබූ ලං

 පොදු 
රතිනා

ය ලං(%) ග

ණ

ජ  (%) 

ග

ණ

ජ 
 
(%) 

ග

ණ

ජ  (%) 

ග

ණ

ජ  (%) 
ගණ

ජ  (%) 

ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 
යාව්නකාලිනව ගනොපැවැ්නීමම. 7 78 19 41 7 30 8 20 68 25 28 

විගණන විමසුම් සඳහා නියිත 
කාලය තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයීම. - - 10 22 11 48 6 15 29 11 15 

නියිත පරිදි විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක 
ගනොපැවැ්නීමම. 4 44 32 70 9 39 19 46 137 51 52 

වාර්ත ක ක්රියාකාරි සැලැසුම් නියිත 
කාලය තුළ සකස් ගනොකිරීම. - - 19 41 13 57 19 46 152 56 53 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැසුම් 
නියිත කාලය තුළ සකස් 
ගනොකිරීම. - - 36 78 16 70 25 - 216 80 77 

වාර්ත ක කාර්ය සාධන වාර්තා  
නියිත කාලසීමාව තුළ ඉදිරිප්න 
ගනොකිරීම. 3 33 19 41 - - - - - - 40 

වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා 
නියිත පරිදි ක්රියා්නමක ගනොකිරීම. - - 19 41 - - - - - - 41 

අබලි වාහන නියිත කාලසීමාව 
තුළ බැහැර ගනොකිරීම. - - 19 41 18 78 25 61 163 60 59 

පැහැදිලි විගණන මතයක් 
ලබාගැනීමට ගනොහැකි ීමම. 9 100 45 98 23 100 41 100 271 100 100 

අගප්ක්ත ත වරිපනම් හා බදු 

ආදායගමන් 70%ක් ව්න ලබාගත 
ගනොහැකි ීමම. - - - - 10 43 18 44 147 54 52 

වයාපාර බදු අයකිරීම් සම්බන්ධව 
නිස ක්රියාමාර්ග ගනොගැනීම. - - - - 8 35 27 66 140 52 52 

 

ගමම සිං යා සටහන සකසා ඇ්නග්න යම් විෂය ක්ගෂේත්රයක් සම්බන්ධව එක් ආයතන වර්ගයක ගහෝ ආයතන 

වර්ග කිහිපයක 33%කට වඩා වැිද ප්රතිශතයකින් බැහැරව ඇති අවස්ථමාවකදී අදාළ සයලුම ආයතනයන්ගේ 

එවැනි බැහැරීමම් ිලළිබඳව වන ද්නත පදනම් කර ගැනීගමනි.  ගපොදු ප්රතිශතයක් ගණනය කිරීගම්දී එම විෂය 

ක්ගෂේත්රයට අදාළ ආයතන සිං යාව පදනම් කරගගන ගණන් බලා ඇති අතර, අදාළ ප්රතිශත ආසන්නතම පූර්ණ  

සිං යාවට වට කර ඇත. 

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංගිණුේ ලංදර්ෂ   ලංඉහළ ලංාපධජ ලංජට්ටජක් ලංඅත් යගත් ලංයයාජ 

2016 මුදල් වර්ෂගේ ගිණුම් පදනම් කරගගන මූලය හා කාර්ය සාධන නියමයන් හා අනුගතීමම් ිලළිබඳව 

සදුකළ ඇගයීම් වැඩසටහන අනුව එක් එක් කාණ්ඩගේ ආයතන අතරින් ඉහල කාර්යසාධනයක් ගපන්වූ 

ආයතන (සයළුම  ආයතනවලට නිගයෝජනයක් ලැගබන පරිදි අදාළ කාණ්ඩගයන් ගතෝරා ග්න ආයතන 

සිං යාව ීනරණය කර ඇත) 

 

 යයාජය ජට්ටජ ලං

රතිනායක් ලං

 කා ලං(%) 

අ. යජා   ලංඅජපායපාන 

 කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතයාිංශය 98 

 නීතිය, සාමය හා දක්ත ණ සිංවර්ධන අමාතයාිංශය 92 

 සිංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ගවළඳ අමාතයාිංශය 91 

 සමාජ සවිබලගැන්ීමම් හා සුභසාධන අමාතයාිංශය 90 

 විගේශ රැකියා අමාතයාිංශය 90 

 තැපැල්,  තැපැල් ගසේවා හා මුස්ලිම් ආගික කටයුතු අමාතයාිංශය 88 

ය. යජා   ලං ෙපපර්ා ේ්තතු 

 භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්තුව 100 

 සමාගම් ගරජිස්ට්රාර් ගදපාර්තගම්න්තුව 100 

 සිංවර්ධන මූලය ගදපාර්තගම්න්තුව 97 

 විගේශ සම්ප්න ගදපාර්තගම්න්තුව 96 

 විගණන කළමනාකරණ ගදපාර්තගම්න්තුව 95 

 රාජය ගිණුම් ගදපාර්තගම්න්තුව 94 

 කළමනාකරණ ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුව 94 

 හින්දු ආගික හා සිංස්කෘතික කටයුතු ගදපාර්තගම්න්තුව 93 

 ජාතික උේභිද උදයාන ගදපාර්තගම්න්තුව 92 

 විභාග ගදපාර්තගම්න්තුව 91 

 ආහාර ගකොමසාරිස් ගදපාර්තගම්න්තුව 90 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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 ජාතික ක්රමසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්තුව 90 

ඇ. වි නේෂිා ලංවියෙේ ලංඒ   

 විගණකාධිපති ගදපාර්තගම්න්තුව 99 

 අග්රාමාතය කාර්යාලය 94 

ඈ. දිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපක 

 ගම්පහ දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාලය 96 

 මඩකලපුව දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාලය 91 

 යාපනය දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාලය 90 

ඉ පළපත් ලංාභප ලංඅයමුෙල් 

 බස්නාහිර පළා්න සභාව 85 

ඊ පළපත් ලංාභප ලංවි නේෂිා ලංවියෙේ ලංඒ  , ලංඅජපායපාන ලංහප ලං ෙපපර්ා ේ්තතු 

 ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය - උතුරු පළාත 100 

 නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (මුදල්) - උතුරු පළාත 99 

 ප්රධාන අමාතයාිංශය - පළා්න පාලන - උතුරු පළාත 99 

 කර්මාන්ත ගදපාර්තගම්න්තුව - උතුරු පළාත 98 

 ගේය ය වවදය ගදපාර්තගම්න්තුව  - උතුරු පළාත 98 

 සමාජ ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුව - නැගගනහිර පළාත 98 

 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුව - උතුරු පළාත 97 

 වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්න්තුව - ඌව පළාත 97 

 ක්රීඩා ගදපාර්තගම්න්තුව - නැගගනහිර පළාත 97 

 ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුව - උතුරු පළාත 96 

 සමාජ ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුව - ඌව පළාත 96 

 ආදායම් ගදපාර්තගම්න්තුව - මධයම පළාත 96 

 නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (සැලසුම්) - ඌව පළාත 96 

 නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (පරිපාලන) - ඌව පළාත 96 

 නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (සැලසුම්) - උතුරු  පළාත 96 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 ඉඩම් පරිපාලන ගදපාර්තගම්න්තුව - උතුරු පළාත 95 

 ගගොඩනැඟිලි ගදපාර්තගම්න්තුව - උතුරු පළාත 95 

 කර්මාන්ත සිංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්තුව - සබරගමුව පළාත 95 

 කෘත කර්ම අමාතයාිංශය - උතුරු පළාත 95 

 පළා්න පාලන,  ආර්ථික ප්රවර්ධන,  විදුලි හා බලශක්ති,  පාරිසරික කටයුතු,  

ජල සම්පාදන,  ජලාපවහන සහ සිංචාරක අමාතයාිංශය - බස්නාහිර පළාත 

95 

 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගදපාර්තගම්න්තුව - ඌව පළාත 95 

 සමාජ සුභසාධන,  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුව - 

මධයම පළාත 

95 

 නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (ඉිංජිගන්රු) - උතුරු පළාත 95 

 වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්න්තුව - උතුරු පළාත 94 

 සමූපකාර ගදපාර්තගම්න්තුව - ඌව පළාත 94 

 මාර්ග සිංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්තුව - නැගගනහිර පළාත 94 

 ආණ්ු කාර ගල්කම් කාර්යාලය  - නැගගනහිර පළාත 94 

 රාජය ගසේවා ගකොිසම  - සබරගමුව පළාත 94 

 නිගයෝජය ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය (පුේගල පුහුණු) - උතුරු පළාත 93 

 ගස  ය හා ගේය ය වවදය අමාතයාිංශය - උතුරු පළාත 93 

 මාර්ග සිංවර්ධන, නිවාස, ජලසම්පාදන, පාරිගභෝගික කටයුතු, සමූපකාර සහ 

ආහාර සැපයුම් සහ ගබදා හැරීම් අමාතයාිංශය  - ඌව පළාත 

93 

 ගස  ය, ගේය ය වවදය, සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසේවා, 

කාන්තා කටයුතු හා උපගේශන කටයුතු අමාතයාිංශය - බස්නාහිර පළාත 

93 

 කෘත කර්ම, ස්නව නිෂ්පාදන හා  ගස  ය, වාරිමාර්ග හා ීකවර අමාතයාිංශය - 

නැගගනහිර පළාත 

93 

 ගස  ය,  ගේය ය වවදය,  සමාජ සුභසාධන හා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක 

ගසේවා අමාතයාිංශය - මධයම පළාත 

93 

 අභයන්තර විගණන ගදපාර්තගම්න්තුව - ඌව පළාත 93 

උ. පළපත් ලංාභප ලංරඥප්තති ලංජඟි්ත ලංපිිටටූ  ලංඅධි පරි 

 සමූපකාර ගසේවක ගකොිෂන් සභාව - දුතණු  පළා්න 88 

 මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය - මධයම පළාත 84 
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 මාර්ගස්ථම මගී ප්රවාහන ගසේවා අධිකාරිය - මධයම පළාත 84 

 ප්රාගේය ය සම්ප්න සිංවර්ධන අධිකාරිය - වයඹ පළාත 82 

 යන්ගත්රෝපකරණ අධිකාරිය -  වයඹ පළාත 81 

 අපරවය කළමනාකරණ අධිකාරිය - බස්නාහිර පළාත 80 

 පූර්ව ළමා අධිකාරිය - වයඹ පළාත 80 

ඌ. පළපත් ලංපපකජ ලංයයාජ 

 i. ජහ ලංජගය ලංාභප 

 කු ගවල මහ නගර සභාව 82.5 

 හම්බන්ගතොට මහ නගර සභාව 81 

 මඩකලපුව මහ නගර සභාව 79 

 ii. ජගය ලංාභප 

 ිනුවන්ගගොඩ නගර සභාව 87.5 

 එරාවූර් නගර සභාව 87 

 ගහොරණ නගර සභාව 87 

 සීතාවක පුර නගර සභාව 83 

 ගේරුවල නගර සභාව 82 

 iii. රප ද්ය ය ලංාභප 

 සීතාවක ප්රාගේය ය සභාව 95.5 

 නාරම්මල ප්රාගේය ය සභාව 91 

 මදුරාගවල ප්රාගේය ය සභාව 90.5 

 ඇල්ල ප්රාගේය ය සභාව 89 

 අුතරණ ප්රාගේය ය සභාව 88.5 

 නා්නතනිිදය ප්රාගේය ය සභාව 88 

 ගහෝමාගම ප්රාගේය ය සභාව 88 

 අරයම්පති ප්රාගේය ය සභාව 87 

 අලයාවඩගවම්බු ප්රාගේය ය සභාව 86 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 ගදොම්ගප ප්රාගේය ය සභාව 86 

 ගචන්කලිද ප්රාගේය ය සභාව 85 

 ිනුවන්ගගොඩ ප්රාගේය ය සභාව 84.5 

 හපුතගල් ප්රාගේය ය සභාව 84 

 ගවන්නප්පුව ප්රාගේය ය සභාව 83 

 වාරියගපොළ ප්රාගේය ය සභාව 83 

 වවුනීනේ ප්රාගේය ය සභාව 82.5 

 මතුගම ප්රාගේය ය සභාව 82.5 

 ගකොක්කිදගචෝවල ප්රාගේය ය සභාව 82.5 

 ගකොගබයිගවන ප්රාගේය ය සභාව 82.5 

 මහර ප්රාගේය ය සභාව 82 

 ආනමු  ප්රාගේය ය සභාව 82 

 පන්නල ප්රාගේය ය සභාව 81.5 

 ගමොනරාගල ප්රාගේය ය සභාව 81.5 

 ුතලියාිලටිය ප්රාගේය ය සභාව 81.5 

 හාරිස්ප්නතුව ප්රාගේය ය සභාව 81 

 ගඟඉහළ ගකෝරගළේ ප්රාගේය ය සභාව 81 

 අලේව ප්රාගේය ය සභාව 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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එක් ලංඑක් ලංයයාජය්ත ලං දනු ද්ත ලංදජ ලංවි නේෂිා ලංනිරීක්ෂණ 

වි නේෂිා ලංවියෙේ ලංඒ   

ශ්රී ලංකා ප ලංපපර්ලි ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 

සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 

නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල 

සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් 
අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 
ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම 

කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 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- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

 

ශ්රී ලංකා ප ලංජපජද ලංිටමි ේ ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර 
ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ 

ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව 
වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 

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

පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

  

පපර්ලි ේ්තතු ලංපරිපපකජ ලං  ොජාපරිා් ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මුදල් ගරගුලාස 135 පරිදි ආයතනය තුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර 
ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ප්රමාණව්න පරිදි ආයතනය තුළ සන්නිගේදනය කර 

ගනොතිබුණි.  මුලය බලතල පැවරීගම්දී සෑම ගනුගදනුවක්ම අවම කරින් නිලධාරීන් 

ගදගදගනුතගේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි ක අවම වශගයන් රැසී්මම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික 

ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  හිඟහිටි 
ණය ගශේෂවල කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.    

  

පපර්ලි ේ්තතු ේ ලංවිපක්ෂජපය  ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

19 
 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් 
ඇණවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 

නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 
යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය 

අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා   ලං රේෂ්ධපධි යණය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක 

අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 
වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක 

සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු 

කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා 

ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.   

  

අජපාය ලංජණ්ඩක ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 

වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට 

භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න 

නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය 

ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 
වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාජපධිපති ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
20 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ 
තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න 
කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 
වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලංඅධයපපජ ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

පරිපපකජ ලංඅභියපචජ ලංවිනින්චය ලංඅධි යණය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ 

මුදල් ඇණවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම 

මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.    

  

ජැතිදයණ ලං ෙපපර්ා ජ ්්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

21 
 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් 

සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 
නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.    

  

යණ්ඩුපක්ෂ   ලංරධපජ ලංාාවිධපය  ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 
නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.    

  

පපර්ලි ේ්තතු ේ ලංාභපජපය  ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 
හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 

ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය 

නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය 

අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

මුෙල් ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 
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නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 

ගගන තිබුණි.    

 

 

 

අල්කා් ලං හෝ ලංදූෂණ ලං චෝෙජප ලංවිජර්නජ ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම 

ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

යපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිෂ්ත ලංාභප ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලං පොලිා් ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.    

  

අග්රපජපාය ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.    

 

  

විගණ පධිපති ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
24 

 

 

 

 

 

අජපායපාන 

ධීදය ලංහප ලංජාකජා ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් 

තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 

නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් 

සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී 

ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 
සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව 
මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ගශේෂය අදාල චක්රගල්  
විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්තුවට නියිත දිනට ගප්රේෂණය ගකොට 
ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 

ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ 

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

  

 ාෞඛ්ය,  පෝෂණ ලංහප ලං ද්ශිය ලංවදෙය අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

25 
 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් 

තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 

නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් 
ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  හිඟහිටි ණය 

ගශේෂවල කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි වන සීමාව ඉක්මවා 

ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 
ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ 

සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

අධයපපජ අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ 

ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ 

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 
වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 
වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය 

පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලංඒ පබද්ධාප රතිාාධපජ අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගතොග ගපොත 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ 
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ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ 

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 
වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට 

පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු 
අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

ග්රපමීය ය ලංයර්කය ය ලංපිළිබඳ අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගතොග ගපොත 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන 

තිබුණි.    

  

රප ද්ය ය ලංාාදර්ධජ අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විසර්ජන වැය ගලජරය 
ගහෝ සගාස් වැඩසටහන යටග්න පැවැ්නවිය යුතු පරිගණක මුද්රිත ිලටපත යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව 

පව්නවා නැත.  මුදල් ගරගුලාස 135 පරිදි ආයතනය තුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර 
ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ප්රමාණව්න පරිදි ආයතනය තුළ සන්නිගේදනය කර 

ගනොතිබුණි.  මුලය බලතල පැවරීගම්දී සෑම ගනුගදනුවක්ම අවම කරින් නිලධාරීන් 

ගදගදගනුතගේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  හිඟහිටි ණය 

ගශේෂවල කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 හි වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර 

තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

වි නේෂ ලං පර්යභපර්ය අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  මාසක මුදල් අවශයතා දැක්ගවන මුදල් ප්රවාහ සැලසුම් වර්ෂය ආරම්භගේදී 
භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට 
පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් 
අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල 
විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න 

කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා 

කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

ා්ද ද්න ලං ටයුතු අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් 

තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 
නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් 

සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා 

බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
28 

 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 
ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.    

 

 

රපරමි  ලං ර්ජප්තා අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න 

කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර 

විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  අනුමත සීමාවන් 
ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම 

කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.    

  

යයක්ෂ  අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විසර්ජන ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ 
ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් 
අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 
ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම 
මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගිණුගම් ගශේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සමඟ 

ගලපා ගවනස්කම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලංාහජීදජය, ාාදපෙ ලංහප ලංයපජාය ලංභපෂප අජපායපානය 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා 
විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය 
බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය 

ගශේෂ පැවතුණි.    

  

උාා් ලංඅධයපපජ ලංහප ලංජහපජපර්ග අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාජජපධය අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් 
සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
30 

 

ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

 

 

දපරිජපර්ග ලංහප ලංජාක ලංාේපත් ලං ළජජප යණ අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංුත සැස්වම් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ 

ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා 

බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

විදුලිබක ලංහප ලංපුජර්ජාජනීය ලංබකනක්ති අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 
අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 
ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 

ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ 

යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය 

මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

බ්තධජපගපය ලංරතිාාා් යණ, පුජරුත්රපපජ, ජැදා ලංපදිාචි ලංකිරීේ ලංහප ලංිට්තදු ලංයගමි  ලං ටයුතු 

අජපායපානය 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 
ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද 

අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා 
වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම 
කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

ජගය ලංාැකසුේ ලංහප ලංජාක ලංාේපපෙජ අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න 

කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

 ඳුයට ලංජදගේජපජ ලංයටිාක ලංපහසු ේ ලංහප ලංරජාප ලංාාදර්ධජ අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව 
නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර 
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ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

 

 

 

ජහපජගය ලංහප ලංබා්ජපිටය ලංාාදර්ධජ අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් 
සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 

වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා 

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

  

 පෂි පර්ජ අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  විගණකාධිපතිවරයා 
විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 
ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 
කර ගනොතිබුණි.    

  

බුද්ධ ලංනපාජ අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ 
  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 
අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 

වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක 

සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට 

පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම 

කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.    

වි ද්න ලං ටයුතු අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 
සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව 
මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

විෙයප, ාපක්ෂණ ලංහප ලංපර්  ෂණ අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත 

සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ 

ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 
සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

අධි යණ අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
34 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

 ේ රු ලංහප ලංදෘත්ීනය ලංාමිති ලංාබඳාප අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද 

අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා 
වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 
ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 
වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    
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 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම 

කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි වන සීමාව ඉක්මවා 
ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.    

  

දැවිලි ලං ර්ජප්තා අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

35 
 

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  විගණකාධිපතිවරයා 
විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා 

මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා 
බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

රදපහජ ලංහප ලංසිවිල් ලංුවද්ත ලං ාේදප අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ 

සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 
නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

පළපත් ලංාභප ලංාහ ලංපළපත් ලංපපකජ අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  බැිංුත 
සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව 

මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලංරතිපත්ති ලංහප ලංයර්කය  ලං ටයුතු අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.0  
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 

භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න 

නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික 
ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

මුෙල් අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

අභය්තාය ලං ටයුතු ලංහප ලංදයඹ ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 
සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

වාර්තා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.    

  

යපජාය ලංදයදාපය ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා වාර්තා විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 
අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 
වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි. 

 

    

යපෙප ලං ළජජප යණ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 

භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න 
නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ 

ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

යපජාය ලංපරිපපකජ ලංහප ලං ළජජප යණ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 
සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

වාර්තා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම 

කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි වන සීමාව ඉක්මවා 
ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.    

  

ක්රීඩප ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පුේගල පිදනිද ගල් නය/ 

පුේගල පිදනිද කාඩ්ප්න යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය 

ගශේෂ පැවතුණි.  අ්රිම ගිණුගම් ගශේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සමඟ ගලපා ගවනස්කම් මාසකව 

සසඳා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.   

 

  

ඛ්ණිජා ලං ාල් ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 
අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය 

බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න 
කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ාාචපය  ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංක්රිා්තියපනි ලංයගමි  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් 

සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 
වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක 

සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.    

  

 ර්ජප්තා ලංහප ලංදපණිජා ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 
ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

 

 

 

දයපය ලංහප ලංජපවි  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 
ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ඉඩේ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා 

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

වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

තියාය ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංදජජීවි ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 
තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.    

  

නිපුජාප ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංදපත්ීනය ලංපුහුණු ලංඅජපායපානය 

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



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.    

  

විදුලි ලංාා ද්න ලංහප ලංඩිජිටල් ලංයටිාක ලංපහසු ේ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල 
කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ 

ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

නිදපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 
ගගන තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ාැපැල්, ාැපැල් ලං ාේදප ලංහප ලංමුා්ලිේ ලංයගමි  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 

ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.    

  

වි ද්න ලංරැකියප ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

 

 

  

ාජපජා ලංාවිබක ලංගැ්තවිේ ලංහප ලංසුභාපධජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ාාදර්ධජ ලංඋපපය ලංජපර්ග ලංහප ලංජාපාය්තාය ලං දළඳ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.    

  

නිතිය ලංහප ලංාපජය ලංාහ ලංෙක්ෂිණ ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    
  

 ප්තාප හප ලංළජප ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං98.0  

 

 

    

 

 

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
42 

 

 

 

 

 

 ෙපපර්ා ේ්තතු 

පුයපවිෙයප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මුදල් ගපොත ගහෝ සගාස ්
පරිගණක වැඩසටහන ක්රියා්නමක කරන විට සහිවටන මුදල් ගපොත ගහෝ යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංුත සැස්වම් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ 

ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් 
ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.    

  

යයුර් ේෙ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ 

ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ 

ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ 
වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 

වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක 

සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 
ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

විරපජ ලංදැටු්ත ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 
ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ 

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ 
ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 
ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි 
වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

දජ ලංාායක්ෂණ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර 
ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර 

තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන 

විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
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ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංුත සැස්වම් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් 
අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 
ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය 

ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ගශේෂය අදාල 
චක්රගල්  විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්තුවට නියිත දිනට ගප්රේෂණය 

ගකොට ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 

ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ 

යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

දපරිජපර්ග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ 

ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 
ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 
ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංුත සැස්වම් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ 

ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා 
වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා 

කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

 ගොවිජාජ ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 
විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද 

අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

45 
 

වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 
සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි 

වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

සුයපබදු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විසර්ජන වැය ගලජරය ගහෝ සගාස ්
වැඩසටහන යටග්න පැවැ්නවිය යුතු පරිගණක මුද්රිත ිලටපත යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි වන සීමාව ඉක්මවා 

ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.  අ්රිම ගිණුගම් ගශේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සමඟ 

ගලපා ගවනස්කම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 
ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 
තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ 

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 

වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 
තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 

ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න 

කර තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 
වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන 

තිබුණි.    

රජාපපපෙ  ලංවි නෝධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

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

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 
විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 
ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ 

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර 

වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

දිවිජැුවජ ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් 

තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 
නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන 

සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට 

බැිංුත සැස්වම් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ 

යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

47 
 

සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ 
ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

 

 

 

යජා   ලංමුද්රණ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පුේගල පිදනිද ගල් නය/ පුේගල 

පිදනිද කාඩ්ප්න යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා නැත.  ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න 

කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර 
විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 
නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 
සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

 ේ රු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද 

අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් 
ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 
කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම 

මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ශ්රී ලංකා ප ලංදුේරිය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පුේගල පිදනිද ගල් නය/ 
පුේගල පිදනිද කාඩ්ප්න යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න 

කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර 

විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 
සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව 
මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම 

මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගිණුගම් ගශේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සමඟ 
ගලපා ගවනස්කම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන 

තිබුණි.    

  

යගජජ ලංවිගජජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා වාර්තා විය.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 
තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන 

තිබුණි.    

  

 දයළපයක්ෂ  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

49 
 

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  පරිගණක උපාිංග හා 
මෘදුකාිංග ිලළිබඳ සථ්මාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර 

විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී 

ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන 

සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු 

ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

  

අධි යණ ලංපරිපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති 
ගශේෂය අදාල චක්රගල්  විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්තුවට නියිත දිනට 
ගප්රේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම 

ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන 

තිබුණි.    

  

ාැපැල් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
50 

 

තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න 

කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම 

ගිණුගම් ගශේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සමඟ ගලපා ගවනස්කම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.    

 

 

 දයළ ලංාායක්ෂණ ලංාහ ලං දයළ ලංාේපත් ලං ළජජප යණ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ 

මුදල් ඇණවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 
සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි 

වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා 

ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාජ ලං ල්ඛ්ණ ලංහප ලංාාඛ්යප ලං ල්ඛ්ණ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 
කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

 ද්ය ය ලංයෙපයේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  පුේගල පිදනිද ගල් නය/ පුේගල පිදනිද කාඩ්ප්න යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 

සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 
නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයට බැිංුත සැස්වම් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

 ර්ුව ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ 
ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් 

තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 
ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ 

ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.    

  

යජයජ ලංහප ලංඅපජයජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
52 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න සහ 

මුදල් ඇණවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා 
විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 
නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගිණුගම් ගශේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සමඟ ගලපා ගවනස්කම් මාසකව සසඳා 
ගනොතිබුණි.    

  

මිනුේ ලංඒ  , රමිති ලංහප ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද. 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ 
වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

යබර් ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන 
තිබුණි.    

 

 

 

ඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලංජාජයපල් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ 

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 
අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 

වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 

ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ 

යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

 බෞද්ධ ලං ටයුතු ලංපිළිබඳ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  නියිත දිනයට බැිංුත සැස්වම් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ 

ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා 

බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ධීදය ලංහප ලංජාකජා ලංාේපත් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 
ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලංාත් දෝෙයපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව 
වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 
ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

යජා   ලංරදෘත්ති ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 
ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි 

වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

55 
 

බ්තධජපගපය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 

භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න 

නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ 
ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය 
වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 
සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් 
ගපොග්න පැවති ගශේෂය අදාල චක්රගල්  විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් 

ගදපාර්තගම්න්තුවට නියිත දිනට ගප්රේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.    

  

මිනි්ත ෙෝරු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පුේගල පිදනිද ගල් නය/ 

පුේගල පිදනිද කාඩ්ප්න යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න 

කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර 
විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සිංචිත වාහන සඳහා 
වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම 
කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

ශ්රී ලංකා ප ලංුවද්ත ලංහමුෙපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව 
වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
56 

 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ගශේෂය අදාල චක්රගල්  
විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් ගදපාර්තගම්න්තුවට නියිත දිනට ගප්රේෂණය ගකොට 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 
ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ 

යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.   

 

 

  

නිතිපති ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මුදල් ගරගුලාස 135 පරිදි 

ආයතනය තුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ප්රමාණව්න පරිදි 

ආයතනය තුළ සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  මුලය බලතල පැවරීගම්දී සෑම ගනුගදනුවක්ම අවම 
කරින් නිලධාරීන් ගදගදගනුතගේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා 

ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ 
වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු 

කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය 

මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

මිනිා්බක ලංහප ලංරැකීයක්ෂප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 

නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර 
ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 
ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 
වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

අපජයජ ලං ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

57 
 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
වාර්තා විය.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ජපවි  ලංහමුෙපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද 

අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන සීමාව 

ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම 
මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

ක්රීඩප ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අනුමත 

සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ශ්රී ලංකා ප ලංයුධ ලංහමුෙපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
58 

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා 

මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ 
ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන 

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

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 

ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගිණුගම් ගශේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සමඟ ගලපා 

ගවනස්කම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලං භෞති  ලංාැකසුේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 
අවස්ථමා වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව 
වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.    

  

යපජාය ලංභපෂප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් 

තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ 
ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.    

  

 පොලිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

59 
 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව 
පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ 

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 

අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 

වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය 

ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 
කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර 

ගනොතිබුණි.    

 

  

ශ්රී ලංකා ප ේ ලංජාපති  ලංබුද්ධිජය ලං ද්පළ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 
විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න 

කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලංඅයදැය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අනුමත 
සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ 

ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම 

මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලං  ෞතු පගපය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
60 

 

වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

යපජාය ලංමුෙල් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 
සපයා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව 
වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් 

ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.    

  

 යජිා්ට්රපර් ලංජාජයපල් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පුේගල පිදනිද ගල් නය/ පුේගල පිදනිද කාඩ්ප්න යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 
තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා වාර්තා විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය 

බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය 

ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 
ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

 පර්මි  ලංඅධයපපජ ලංහප ලංපුහුණු ලංකිරී ේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා වාර්තා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු 
තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

දජජීවී ලංාායක්ෂණ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

61 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 
ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය 

ගශේෂ පැවතුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

 ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  බැිංුත 
සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව 
මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.    

  

ාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 

ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

මුා්ලිේ ලංයගමි  ලංහප ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් 

කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

 

 

ජාපති  ලංරජාප ලංජාකාේපපෙජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවසථ්මා වාර්තා විය.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ාක් ාේරු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 

නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය 
වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 
ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන 

වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ණය ලංාහජෙපය  ලංජණ්ඩලීය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

63 
 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් 
අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල 

වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක 

සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

 

 

  

ඉඩේ ලංනියවුල් ලංකිරී ේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව 

වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 
සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව 
මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.    

  

 ගොඩජැඟිලි ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ක්රිා්තියපනි ලංයගමි  ලං ටයුතු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් රැස්ීමම් වාර 3ක් ව්න පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 
නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ 

ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

 පකුවණ ලංවිෙයප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  වාර්ත ක 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න 

නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ 

ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

 ජෝටර් ලංයර ලංදපහජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සිංචිත 
වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.    

  

පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  මුලය බලතල පැවරීගම්දී සෑම ගනුගදනුවක්ම අවම කරින් නිලධාරීන් 

ගදගදගනුතගේ පරීක්ෂාවට ලක්වන පරිදි බලතල පවරා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 

නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව 
ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ජහප ලංභපය පය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං83.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 

ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න 

නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික 

ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ාමුප පය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 

නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය 

ගශේෂ පැවතුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

  

යණ්ඩු ේ ලංයා ලංපරීක්ෂ  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.    

  

ශ්රී ලංකා ප ලංනීති ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
66 

 

 ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා 
ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත 

ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

 රේෂ්ධපධි යණ   ලං යජිා්ට්රපර් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික 
ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

ඉඩේ ලංපරිහයණ ලංරතිපත්ති ලංාැකසුේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 
සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

වාර්තා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  අ්රිම ගිණුගම් 

ගශේෂය භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සමඟ ගලපා ගවනස්කම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.    

  

නීති ලං ටයුතු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් 
කර ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.    

  

යපජාය ලංදයපපපය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

67 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 
අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ 

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 
හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

 

 

  

පුද්ගකය්ත ලංලියපපදිාචි ලංකිරී ේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න සහ මුදල් ඇණවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.    

  

 ්තෂ ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.    

  

දපණිජා ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
68 

 

 වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද 

අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  හිඟහිටි ණය ගශේෂවල කාල විශ්ගල්ෂණයක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

මූකය ලංරතිපත්ති ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 

විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 
අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ 

ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ජාපති  ලං ල්ඛ්ජපයක්ෂ  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා 
වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.    

  

අධයපපජ ලංර පනජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා 

නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන 

තිබුණි.    

  

සිවිල් ලංයයක්ෂ  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං89.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  කාර්ය 

මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

  

 ාොයතුරු ලංාපක්ෂණ ලං ළජජප යණ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 
තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

නීති ලං  ටුේපත් ලංාේපපෙ  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු 

කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

දයපපෘති ලං ළජජප යණ ලංහප ලංඅධීක්ෂණ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ාජපජා ලං ාේදප ලං ෙපප පර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
70 

 

 

 අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු 

කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

 දළඳ ලංහප ලංය යෝජාජ ලංරතිපත්ති ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ 

අක්රිය බැිංුත ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

යහපය ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ජාපති  ලංක්රජාේපපෙජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

විභපග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

71 
 

වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න 
කර ගනොතිබුණි.    

ජාපති  ලංඋද්භිා ලංඋෙයපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට 

පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් 

මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

ිට්තදු ලංයගමි  ලංහප ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.    

  

 ළජජප යණ ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් 

කර ගනොතිබුණි.    

  

යපජාය ලංගිණුේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.      

විගණජ ලං ළජජප යණ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.      

වි ද්න ලංාේපත් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

    

ාාදර්ධජ ලංමුකය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං97.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

   

භපණ්ඩපගපය ලං ජ හයුේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 
බඳවාගගන තිබුණි.    

  

ාජපගේ ලං යජිා්ට්රපර් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.      

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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දිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපක ලං ලං 

ජපා ල් ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගතොග ගපොත 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 
විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් 

තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද 
නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය 
වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 

ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ 

යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

ත්රීකුණපජකය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 
සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
74 

 

වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ප්රතිපාදන 

සීමාව ඉක්මවා වියදම් දැරීම සදුව තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය 

ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 
කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

අනුයපධපුය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 
සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව 
මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 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- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් 

තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 
අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මුදල් ගපොග්න පැවති ගශේෂය අදාල චක්රගල්  විධිවිධාන අනුව භාණ්ඩාගාර ගමගහයුම් 

ගදපාර්තගම්න්තුවට නියිත දිනට ගප්රේෂණය ගකොට ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගිණුගම් ගශේෂය 

භාණ්ඩාගාරගේ ගපෝන සමඟ ගලපා ගවනස්කම් මාසකව සසඳා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව 
ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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  ොළඹ ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 රජගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ 

ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය 
වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 
ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම 

මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

 පො ළෝතජරුද ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

වාර්තා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ 

අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහන සඳහා වදනික ධාවන සටහන් හා මාසක සාරාිංශ 

වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ 
ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 හි වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.  කාර්ය 
මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

  

මුකතිේ ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
76 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 

තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සෑම වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු 

තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  කාර්ය මණ්ඩලගේ සයළු ගදනා ගවත ලිඛිත කාර්ය පැවරුම් කර ගනොතිබුණි.    

 

 

 

  

දිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං- ලංදවුනියපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන නිර්ගේශද 

අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් 

ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 
පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.    

  

නුදයඑළිය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  සෑම 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

77 
 

වාහනයක් සඳහාම ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමන පදනමක් මත පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න 

කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 

හි වන සීමාව ඉක්මවා ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම නිුත්න කර තිබුණි.    

පුත්ාකජ ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විසර්ජන වැය ගලජරය ගහෝ සගාස් වැඩසටහන යටග්න 

පැවැ්නවිය යුතු පරිගණක මුද්රිත ිලටපත යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 

විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා නියිත 
දිනයට භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සදු කර අදාළ වාර්තා විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව වන 

නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  අනුමත 
සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ 

ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

බදුල්ක ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් 
තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා වාර්තා විය.  වාර්ත ක භාණ්ඩ සමීක්ෂණගයන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා ිලළිබඳව 
වන නිර්ගේශද අගනුත්න නිර්ගේශද නියිත කාල වකවානු තුළ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.    

  

ගපල්ක ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
78 

 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත ගිණුම් 

නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ 

සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 
සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ 

ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

 

 

  

 ෑගල්ක ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් 

සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ 

ණය ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය 

සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.    

  

යත්ජපුය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 
ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  නියිත දිනයට බැිංුත සැස්වම් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් 

ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත 

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

  

කුරුණෑගක ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

79 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 
ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා 

විය.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න 

ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 
ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

 

 

  

ජහනුදය දිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා 

බැඳීම් ඇතිකර ගගන තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම 
මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා පාර්ලිගම්න්තුව ගවත 

ඉදිරිප්න කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තා නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව 

ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

කිලි ජොච්චි ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන 
විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් 

තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.  අනුමත සීමාවන් ඉක්මවා බැඳීම් ඇතිකර ගගන 

තිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ජ්තජපයජ ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
80 

 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 
ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් 
ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේදී ගහෝ ඊට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එින් තිබූ අක්රිය බැිංුත 
ගිණුම් නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ 

ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.    

 

 

  

හේබ්ත ාොට ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 
සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

වාර්තා විය.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  මු.ගර.371 
ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර 

ගනොතිබුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගගන තිබුණි.    

  

අේපපය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ගතොග ගපොත යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම 

විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශවලින් 
අනාවරණය වූ ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ගශේෂ සම්බන්ධගයන් මු.ගර.ප්රකාරව මසක් තුළ නිරවුල් කර 
ගනොතිබුණි.  ගපොදු තැන්ප්න ගිණුගම් කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු සම්බන්ධගයන් මු.ගර.571 ප්රකාරව 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.    

  

 ළුාය ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

81 
 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් 

සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු සපයා ගනොතිබුණි.  අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා මසක් තුළ 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා වාර්තා විය.    

  

 ජොණයපගක දිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 
සපයා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.    

  

යපපජය ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගණක උපාිංග හා මෘදුකාිංග 

ිලළිබඳ ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂයකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන හිඟ ණය ගශේෂ පැවතුණි.  අනුමත සීමාව ඉක්මවා කාර්ය මණ්ඩල 

බඳවාගගන තිබුණි.    

  

ජඩ කපුද ලංදිා්්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණකාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිප්න කර තිබූ සෑම විගණන විමසුමක් සඳහාම මසක් තුළ ිලළිතුරු 

සපයා ගනොතිබුණි.  මු.ගර.371 ප්රකාරව නිුත්න කළ ත්න්නකාර්ය අතුරු අ්රිම කාර්ය නිම ීම මාසයක් 

ඇතුළත නිරවුල් කර ගනොතිබුණි.    

  

ගේපහ ලංදිා් ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0  

 

 

 

 

 

 

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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පළපත් ලංාභප ලංඅයමුෙල් 

 

 ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලං

කැබ ලංඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලං

විය ලංයුතු ලංබද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මුදල් ගකොිසම විසන් නියම කර ඇති පරිදි පුනරාවර්තන හා ප්රාේධන වැය ගයෝජනා නියිත 
දිනයන් තුල ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න ආයතනවල සතය හා ඉලක්ක ගත ආදායම් හා 

වියදම් වාර්තාවන් නියිත දිනයන් තුළ මුදල් ගකොිසම ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මුදල් 
ගකොිෂන් සභාව විසන් නිුත්න කළ මාර්ගගෝපගේශ අනුව වන අයවැය උපගදස් සිංග්රහයන් 
ආයතනයන් ගවත නිුත්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්ය සාධන 

වාර්තාව නියිත දින තුල පළා්න සභාව ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාගේ 
සයළුම අමාතයාිංශ/ ගදපාර්තගම්න්තු හා ආයතන ආවරණය වන පරිදි විගණන හා 
කළමනාකරණ කි කවක් ස්ථමාිලත කර ගනොතිබුණි.  පළා්න රාජය ගිණුම් කාරක සභාව විසන් 

ගනු ලබන ීනරණ ඇතුළ්න වාර්තා කාීමනව පළා්න සභාවට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න 

සභාව සතු ඉඩම් හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව 

සතු ගගොඩනැගිලි හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව 
සතු යන්ගත්රෝපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න 
සභාව සතු ීමබු  හා කාර්යාල උපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු වාහන හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට පළා්න පාලන ආයතනවලට ගගවිය යුතු උසාවි 

දඩ හා මුේදර ගාස්තු මාස 6කට වඩා වැිද කාලයක් රඳවා ගගන තිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලං

කැබ ලංඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලං

විය ලංයුතු ලංබද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 පළා්න සභා අරමුදල සම්බන්ධගයන් වන ගිණුම් නියිත දිනට විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාගේ සයළුම අමාතයාිංශ/ ගදපාර්තගම්න්තු හා ආයතන ආවරණය 

වන පරිදි විගණන හා කළමනාකරණ කි කවක් ස්ථමාිලත කර ගනොතිබුණි.  අනුමත අභයන්තර 
විගණන සැලැස්මක් ගහෝ විගණන වැඩ සටහනක් නියිත දින තුළ විගණකාධිපති ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාගේ අභයන්තර විගණන වාර්තාවල ිලටප්න 

විගණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න රාජය ගිණුම් කාරක සභාව විසන් 

ගනු ලබන ීනරණ ඇතුළ්න වාර්තා කාීමනව පළා්න සභාවට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න 
සභාව සතු ඉඩම් හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව 

සතු ගගොඩනැගිලි හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානයට පළා්න පාලන ආයතනවලට ගගවිය යුතු උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්තු මාස 
6කට වඩා වැිද කාලයක් රඳවා ගගන තිබුණි.    

 

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලං

කැබ ලංඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලං

විය ලංයුතු ලංබද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පළා්න සභා අරමුදල සම්බන්ධගයන් වන ගිණුම් නියිත දිනට විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න 
කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභා අරමුදලට අදාළ බැිංුත ගිණුම් සඳහා වන බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ 

පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව නියිත දිනයන් තුළ ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු 

ඉඩම් හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු 

ගගොඩනැගිලි හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු 

යන්ගත්රෝපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව 
සතු ීමබු  හා කාර්යාල උපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු වාහන හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට පළා්න පාලන ආයතනවලට ගගවිය යුතු උසාවි 
දඩ හා මුේදර ගාස්තු මාස 6කට වඩා වැිද කාලයක් රඳවා ගගන තිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලං

කැබ ලංඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලං

විය ලංයුතු ලංබද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්ය සාධන වාර්තාව නියිත දින තුල පළා්න සභාව ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාගේ සයළුම අමාතයාිංශ/ ගදපාර්තගම්න්තු හා ආයතන 

ආවරණය වන පරිදි විගණන හා කළමනාකරණ කි කවක් ස්ථමාිලත කර ගනොතිබුණි.  පළා්න 
සභාව සතු ඉඩම් හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව 

සතු ගගොඩනැගිලි හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව 

සතු යන්ගත්රෝපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න 
සභාව සතු ීමබු  හා කාර්යාල උපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු වාහන හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
84 

 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට පළා්න පාලන ආයතනවලට ගගවිය යුතු උසාවි 

දඩ හා මුේදර ගාස්තු මාස 6කට වඩා වැිද කාලයක් රඳවා ගගන තිබුණි.    

ඌද ලංපළපත් ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලං

කැබ ලංඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලං

විය ලංයුතු ලංබද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පළා්න සභාගේ සයළුම අමාතයාිංශ/ ගදපාර්තගම්න්තු හා ආයතන ආවරණය වන පරිදි විගණන 
හා කළමනාකරණ කි කවක් ස්ථමාිලත කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභා පනග්න 23(2) වගන්තිය 
ප්රකාරව ඉදිරිප්න කළ යුතු විගණකාධිපති වාර්තාව පළා්න සභාගේ සභාගත කිර රීම සඳහා 

කාීමනව ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න රාජය ගිණුම් කාරක සභාව විසන් ගනු ලබන ීනරණ 
ඇතුළ්න වාර්තා කාීමනව පළා්න සභාවට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු ඉඩම් 

හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු ගගොඩනැගිලි 

හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු 

යන්ගත්රෝපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව 
සතු ීමබු  හා කාර්යාල උපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු වාහන හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලං

කැබ ලංඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලං

විය ලංයුතු ලංබද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පළා්න සභා අරමුදල සම්බන්ධගයන් වන ගිණුම් නියිත දිනට විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න 
කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට පළා්න පාලන ආයතනවලට ගගවිය යුතු 

උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්තු මාස 6කට වඩා වැිද කාලයක් රඳවා ගගන තිබුණි.  පළා්න සභාගේ 
මූලය හා පරිපාලන කටයුතු සඳහා අදාළ වන එගහ්න පළා්න සභා ගල්කම්වරුන් ජුවව අමතා 
ගනොමැති චක්රගල් වල වන අතයාවශය කරුණු පළා්න ආණ්ු කාරවරයාගේ අනුමැතිගයන් 

ක්රියා්නමක කිරීමට ිලයවර ගගන ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලං

කැබ ලංඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලං

විය ලංයුතු ලංබද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පළා්න සභාව සතු ඉඩම් හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න 

සභාව සතු ගගොඩනැගිලි හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න 
සභාව සතු යන්ගත්රෝපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු ීමබු  හා කාර්යාල උපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් 
ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු වාහන හ්වනාගගන අරමුදගල් 

ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට පළා්න පාලන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ආයතනවලට ගගවිය යුතු උසාවි දඩ හා මුේදර ගාස්තු මාස 6කට වඩා වැිද කාලයක් රඳවා 

ගගන තිබුණි.    

දයඹ ලංපළපත් ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලං

කැබ ලංඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලං

විය ලංයුතු ලංබද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්ය සාධන වාර්තාව නියිත දින තුල පළා්න සභාව ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු ඉඩම් හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න 

කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු ගගොඩනැගිලි හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න 

කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු යන්ගත්රෝපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු ීමබු  හා කාර්යාල උපකරණ හ්වනාගගන 

අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු වාහන හ්වනාගගන 
අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලං

කැබ ලංඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලං

විය ලංයුතු ලංබද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පළා්න සභාව සතු ඉඩම් හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න 

සභාව සතු ගගොඩනැගිලි හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න 
සභාව සතු යන්ගත්රෝපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු ීමබු  හා කාර්යාල උපකරණ හ්වනාගගන අරමුදගල් 

ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  පළා්න සභාව සතු වාහන හ්වනාගගන අරමුදගල් 

ගිණුම්වලට ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.    
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පළපත් ලංාභප ලංවි නේෂිා ලංවියෙේ ලංඒ  , අජපායපාන,  ෙපපර්ා ේ්තතු ලං ලං 
 

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං46.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණන විමසුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය නිස 
පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගභෝජය රවය ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාු  

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන 

ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න 

මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන 

සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස ්

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් 
කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් 
විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 

වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන 

ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න 
මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ 

අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් 

සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම 
සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 

2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් 
සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා 

ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 

ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලං ජෝටර් ලංයර ලංරදපහජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා 

නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර ව්නකම් 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක 

ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය 

රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
88 

 

සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 

ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 
මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර 

ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්තු 

ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

 

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය,  ද්ය ය ලංවදෙය, ාජපජා ලං ාේදප, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලංහප ලංග්රපමීය ය ලං

යර්කය  ලංඅජපායානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව 

ආයතනය තුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල 

විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින 

වාහන පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න 

කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 
අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් 

දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 

තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 
පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන 

ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා 
පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව මාස 

6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල 
බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස ් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස ් කර 

ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා 

නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත 

දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා 
ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත 
දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 
අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් 

වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
නැත.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග 

ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය 

තුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්නව 

සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 
අවස්ථමා විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු 

වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න 

මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන 
සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස ්

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 
ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා 
නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

දයඹ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල් නය නිස පරිදි 
යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින 

වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන 

දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය 
නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 
ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා 

ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට 

වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය 

සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ගගීමම 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 

2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි 

කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.    

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා 
සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා 

ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 
වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් 

තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය 

රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 

වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත 
ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 

ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.   

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් 
දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 

තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 

ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

නැත.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුළ මූලය බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය 

බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 
ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 
විය.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ 

කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් 

තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංයයුර් ේෙ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගභෝජය රවය ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන 

විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් 

සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක 

සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 
අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවසථ්මා විය.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 
විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක 
ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

95 
 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 
6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල 
බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස ් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස ් කර 
ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න 

උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර 

පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය 

නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න 
කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ 

නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංඅධයපපජ, ඉඩේ, ඉඩේ ලංාාදර්ධජ, ජහපජපර්ග ලංහප ලංරදෘත්ති ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
96 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත 
වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 

ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත 

සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 

6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 

2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර 
පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් 

ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය 
වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 
තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 

ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර 
ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 
ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 

කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 

තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 

වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් 

තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය 
බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා 

ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  පළා්න සභා 
නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන 
විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් 

වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංඉාජි ්තරු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
98 

 

 මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 

ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත 
එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක 

සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න 

මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත 

එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංයයුර් ේෙ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර 
විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් 

තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 

ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 
ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් 

වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

99 
 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 

ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා 

ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට 
වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය 

සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 

පැවතුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිුත්න කිරීගම් ගල් නයක් විධිම්නව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් 
කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක 

ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති 

ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා 

හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය 
විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංඇඟළුේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ 
  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
100 

 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය 

අවසානය වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන 

ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු 

බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත 
වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල 

මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත 

හර පැවතුණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු 
වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ 

කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංනිදපා ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පවව්නවා 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිුත්න කිරීගම් ගල් නයක් 

විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 

ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් 

ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 
විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින 

ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  
ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති 

අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය 

බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් 
පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 
ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංදපර්ජපර්ග ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක 
ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
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අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් 

ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං ටයුතු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක 

ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල 
ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  

ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස ්කළ 

යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර 

පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා 

නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

103 
 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 
ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින 

ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 

වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ාබයගමුද ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් 

සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න 

උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර 

පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන 

විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 
2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
104 

 

වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 

කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ාබයගමුද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 
වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් 

තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 
ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා 

ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවසථ්මා විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් 

සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් 

කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවසථ්මා 
නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට 
වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ 
ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංාාා් ෘති  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුළ මූලය 

බලතල පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්නව 
සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ 

අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් 

පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට 

සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

ෙකුණු ලංපළපත් ලංයයුර් ේෙ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 
ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් 

තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 

2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර 

පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස 
පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

 

 

 

දයඹ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, ඉඩේ, දපර්ජපර්ග, ජත්ාය, ාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ, ාහ ලං ාෞඛ්ය ලංාහ ලං ෘෂි ර්ජ ලං

ාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය 

රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න 

කර ගනොතිබුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 

ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිුත්න කිරීගම් ගල් නයක් විධිම්නව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි 

ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් 

තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 

6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 
බැිංුත හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනින්පපෙජ ලංාහ ලං ාෞඛ්ය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ 

අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා 

සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර 

පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංඇඟළුේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 

වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය 

විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 

ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව 
ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
110 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා 

හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න 

මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින 

වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ 
නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ, ග්රපමීය ය ලංයටිාක ලංපහසු ේ, ාාචපය , ක්රීඩප ලංාහ  යෞදජ ලං ටයුතු ලං

අජපායපානය 

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

2016 දර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න 
කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 
අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 

තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 
විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.    

 

ෙකුණු ලංපළපත් ලං ෘෂි පර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න 

කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ 

නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  නිවාු  ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා 

ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට 

වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය 

සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 
පැවතුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත 

දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු 

වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
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පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 

ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 

ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින 

මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 
විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංාහ ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 දර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

නැත.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  නිවාු  ගල් නය නිස 
පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා 

ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට 

වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය 

සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 
පැවතුණි.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් 

පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න 

උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර 

පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව 

කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 
තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

113 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  පරිගභෝජය රවය ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 
ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් 

කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 

අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය 

නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත 

දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් 

සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 

අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
114 

 

 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක 
ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 
විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  

   

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න 

කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 
අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් 

ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත 

දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා 
ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිුත්න කිරීගම් ගල් නයක් විධිම්නව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් 

පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න 
උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.   

 

 

  

දයඹ ලංපළපත් ලංඅධයපපජ, ාාා් ෘති  ලංාහ ලං කප ලං ටයුතු, ක්රීඩප ලංාහ ලං යෞදජ ලංාහ ලං ාොයතුරු ලංාපක්ෂණ ලං

අජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන 

විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු 
අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 

ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංඅධයපපජ,  ාොයතුරු ලංාපක්ෂණ ලංාහ ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  
ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති 

අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල 

මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
116 

 

ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු ලං ාේදප) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද අදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් 

තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 
පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම 

අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 
අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 

ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංදයපපපය ලංජපජ ලං යජිා්ට්රපර් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 

වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන 
විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංදයපපපය ලංරදර්ධජ  ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත 

දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ 

කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලං දළඳ ලංදපණිජා ලංහප ලංාාචපය  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න 
කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි 

පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය 

රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර 
ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංඉාජි ්තරු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 

වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය 

රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා 
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සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 

කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

දයඹ ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය 

නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 

ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 

කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 
විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් 

වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ 
අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න 

මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 

වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 
විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං යෞදජ ලං ටයුතු, ග්රපජ ලංාාදර්ධජ, ාාා් ෘති  ලංහප ලං කප ලං ටයුතු, ාජපජා ලං

සුභාපධජ, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප, දනිාප ලං ටයුතු, ගෘහ ලංයර්කය , නිදපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ ලංාහ ලං

මිනිා් ලංබක ලංහප ලංරැකී ලංයක්ෂප ලංඅජපත්￼/u> 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 

වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය 

රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, 

මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන 
අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් 
තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා 

ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 

තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
120 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ 

කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් 

තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 

 

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ 

අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  තැන්ප්න කළ්න 

උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 

වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංඉාජි ්තරු ලං පර්යපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් 

සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 
වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ජධයජ ලංපළපත් ලංරධපජ ලංහප ලංඅධයපපජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 

6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න 

උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 දර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 

වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 

ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 

කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 
  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
122 

 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 

ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 

කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා 
නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන 

විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 
අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ 

කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් 

තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 

 

උතුරු ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට 

අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 

ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංයයුර් ේෙ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් 

තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල 
විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න 

හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගභෝජය රවය 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 
ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  

ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති 

අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත 

සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 

6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 

වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන 

විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් 

සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා 
හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 
තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
124 

 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන 

විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 
6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

 

 

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය 

නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පවව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා 
ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න 
කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 

අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය 
විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් 

ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ 

අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවසථ්මා විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත 

දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 
අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා 

වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම 

ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 

ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 
තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න 

කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංඉඩේ, පළපත් ලංදපරිජපර්ග,  ෘෂි පර්මි , ාත්ද ලංනින්පපෙජ, ාත්ද ලං ාෞඛ්ය ලංාහ ලංධීදය ලං

අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් 

තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත 

දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 
මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය  ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් 
සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින 

ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 
වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

127 
 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර 
පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 

පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

ෙකුණු ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ 

හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක 
සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ 

ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා 

හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න 
මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත 

එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් 
සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න 
ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු ලං ාේදප) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් 

පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න 

ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංඅධයපපජ, ාාා් ෘති  ලංාහ ලං කප, ක්රීඩප ලංාහ ලං යෞදජ ලං ටයුතු ලංාහ ලං ාොයතුරු ලං

ාපක්ෂණ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු 

ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 
සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 
තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 දර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු 

ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් ගල් නය නිස පරිදි 
යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පවව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  අ්නතිකාරම් ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 

කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
130 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

 

 

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 
ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් 
වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

දයඹ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය,  ද්ය ය ලංවදෙය, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලංාහ ලං ප්තාප ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය 

නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 
ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 

කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 
පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  තැන්පතුවලට 

අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න 

කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 

අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු ලං ාේදප) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 

නැත.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග 

ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක 
ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 

6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 

කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

 

 

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  වර්ෂගේ 

ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා 

තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව 
කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය 
නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාු  ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

ඌද ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන 

ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු 

ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත 

වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ 

අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් 
ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 
පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් 
තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  තැන්ප්න 

කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් 

ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ 
පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 

ගනොතිබුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංක්රීඩප,  යෞදජ ලං ටයුතු, දනිාප, ග්රපමීය ය ලංාාදර්ධජ ලංහප ලං ර්ජප්තා ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 

ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති 

අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

135 
 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් 
ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ 

අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ 
වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල 
බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස ් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස ් කර 
ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 

ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

 

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය 

නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 
විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් 

වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා 

ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 
මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ාබයගමුද ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මූකය ලං ළජජප යණ) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
නැත.  අ්නතිකාරම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන 

ඇනවුම් නිුත්න කිරීගම් ගල් නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා 
වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර 
ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 

ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්තු 

ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 
තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංමුෙල් ලංාහ ලංාැකසුේ, නීතිය ලංාහ ලංාපජය, අධයපපජ, පළපත් ලංපපකජ, බකනක්ති ලංාහ ලං

 ගොඩජැගිලි ලංාහ ලංග්රපමීය ය ලංයටිාක ලංපහසු ේ ලංාාදර්ධජ ලංාහ ලංඉඩේ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්නව සන්නිගේදනය කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන 
ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් 

සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය 

සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර 

පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයෙපයේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 
  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ 

කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් 

තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 

 

 

ජධයජ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත 

දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා 
ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 

පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 
තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 

වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 

ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන 

විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, 

මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන 
අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස ් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස ් කර 
ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ජෝටර් ලංයර ලංරදපහජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අ්නතිකාරම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා 

පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන 

සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස ්

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් 

තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංයයුර් ේෙ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
140 

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා 
පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට 

සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි. 

 

    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් 

ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් 

සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 
පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංපකපත් ලංපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක 
කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 

අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  විගණන විමසුම් 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 
ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  පළා්න සභා නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු 

වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 
කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංනිදපා ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගභෝජය රවය 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 

ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 
කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් 

තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 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- ලං81.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 

වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් 
පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංනිදපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා 

පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට 

සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු 
සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් 
තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංරදපහජ, ාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලංහප ලං දළඳ, නිදපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ,  පර්ජප්තා ලංහප ලංග්රපමීය ය ලං

ාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

උතුරු ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 
පැවතුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංාහ ලංපුහුණු) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් 

ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර 
පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු 

අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 

තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් 

ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
144 

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ 

අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 
ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 

කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංනිදපා ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් 

පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ 
ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 

පැවතුණි.    

  

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- ලං82.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත 

වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත 

වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ 
මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලං ජෝටර් ලංයර ලංරදපහජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් 

තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව 

ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංධීදය ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලංාාදර්ධජ, පරිාය ලං ටයුතු, ග්රපමීය ය ලං ර්ජප්තා, විදුලිබක ලංහප ලං

ග්රපමීය ය ලංදතු ලංයටිාක ලංපහසු ේ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 

අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා නිලධාරීන් 
සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන විට්න 

ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 
පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 

කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට 

පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර 
පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා 
පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 
අවස්ථමා විය.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් 

පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් 

පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් 

වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 

 

  

ඌද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ 

ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතුව සමාගලෝචිත වර්ෂය 

අවසානය වන විට අක්රීය බැිංුත ගිණුමක්/ ගිණුම් පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 

2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 
ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න 

රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව 

නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් 

සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා 
හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ 

කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 

ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව 

කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 
පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
148 

 

වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  පළා්න සභා 
නිලධාරීන් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුගම් සමාගලෝචිත වර්ෂයට පසු වර්ෂගේ නියිත දින වන 

විට්න ආවරණය කර ගනොග්න සීමා ගනොිලළිපැදීම් විය.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 

වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 
සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 

වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 
වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 
වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.    

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් 

තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන 

ඇනවුම් නිුත්න කිරීගම් ගල් නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය 
අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් 

පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන 
අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ 

ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත 

සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 

6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර 

තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංාජපජා ලංසුභාපධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයයුර් ේෙ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න 
කර ගනොතිබුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංඉාජි ්තරු ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 
ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති 

අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංරදපහජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් 

ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පරිගභෝජය රවය ගල් නය 
නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාළ ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ 

හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ 

ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිුත්න 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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කිරීගම් ගල් නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය 
රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන 

වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි 

ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ, ඉඩේ ලංාහ ලංඉඩේ ලංාාදර්ධජ, නිපුණාප ලංාහ ලංදෘත්ීනය ලංාාදර්ධජ, 

 ප්තාප ලං ටයුතු ලංාහ ලංජාක ලංාැපයුේ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 
ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා 

කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් 

පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට 
පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංඅධයපපජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ 

අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
152 

 

රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් 

වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ජධයජ ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 

ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ 
යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංසුළු ලංදපරිජපර්ග ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං ගොවිජාජ ලංාාදර්ධජ ලංමිරිදිය ලං

ධීදය ලංහප ලංපරිාය ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා 
සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස ්කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 

පැවතුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ගොඩජැඟිලි ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් 

වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට 
වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ 

ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පරිපපකජ) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මුෙල්) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා 

නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 
පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
154 

 

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංාහ ලංපුහුණු) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංාැකසුේ ලංහප ලං ජ හයුේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් 

කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම 

ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 
ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 
පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 

වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං85.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න 

හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා 
ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා 

ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.    

 

 

  

උතුරු ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන 

ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින 

ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  

ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න 
රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, ඉඩේ, දපරිජපර්ග, ාත්ද ලංනින්පපෙජ ලංාහ ලං ාෞඛ්ය ලංාහ ලං ගොවිජාජ ලං

අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 
ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලං ර්ජප්තා ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං86.0  
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ 

හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය 

ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන 

දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංයණ්ඩු ය ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට 
සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන 

ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න 

රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංයෙපයේ ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව 
මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වසරකට වඩා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

උතුරු ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව 

වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ 

විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න 

කර ගනොතිබුණි.    

 

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන 

ඇනවුම් නිුත්න කිරීගම් ගල් නයක් විධිම්නව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ 

අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් 

පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවසථ්මා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 
පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංාැකසුේ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 
ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ෙකුණු ලංපළපත් ලංයෙපයේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 
සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල 

සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  වසරකට 
වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ 

ගශේෂ පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

 

  

ඌද ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ඉන්ධන ඇනවුම් නිුත්න කිරීගම් ගල් නයක් විධිම්නව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ 
කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් 

තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංයෙපයේ ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 

අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.    

 

 

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු ලං ාේදප) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා 
නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් 

පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංභපණ්ඩපගපයය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 

වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංකුඩප ලං ර්ජප්තා ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා 
පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ 

වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවසථ්මා විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි. 

 

    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය  ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මසක් තුළ විගණන විමසුම් 

සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 

පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට 
පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංඉඩේ ලං  ොජාපරිා් ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

161 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංපරිපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස 

පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ 
අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය 

නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංග්රපමීය ය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර 
ගනොතිබුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං88.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ 

ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 
පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

 

 

  

දයඹ ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 

අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංයෙපයේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්නව 

සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 
කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන 

අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවසථ්මා විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 
අවස්ථමා විය.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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දයඹ ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ආයතනය සතුව මාස 6කට 

වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට 

සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 

02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 
වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංාජපජා  ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංාජපජා ලංසුබාපධජ, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ , ග්රපමීය ය ලංාාදර්ධජ ලංාහ ලංග්රපමීය ය ලං ර්ජප්තා ලං

අජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 

බැිංුත බැර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
164 

 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

ඌද ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංපළපත් ලංධීදය, ජපර්ග, රදපහජ, ාමූප පය ලංාාදර්ධජ,  ද ළඳ, නිදපා ලංහප ලංඉදිකිරීේ, 

පළපත් ලංයටිාකපහසු ේ,  ර්ජප්තා ලංාහ ලංග්රපමීය ය ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 

වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලංහප ලංාජපජා ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකා ලං ප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලං

බද ලං මිටුද ලංඅදධපයණ දුර්දකාප ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට 
පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර 

පැවතුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් 

තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය, ද්ය ය ලංවදෙය, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලංාහ ලං ප්තාප ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 

ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ 
නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න 

රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ගල්කම් ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ජෝටර්යර ලංරදපහජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 හානි ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

 

  

දයඹ ලංපළපත් ලංරතිපත්ති ලංාේපපෙජ ලංහප ලංාැකසුේ ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරී ේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම 

වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංධීදය ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂගේ ශුේධ 

ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංාහ ලංපුහුණු) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

167 
 

 වර්ෂයට අදාළ පළා්න සභා නිලධාරින් සඳහා වන අ්නතිකාරම් ගිණුම නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර 
නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ 

මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල 
විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ද්ය ය ලංවදෙය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
168 

 

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 

අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාභප ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම 

ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව 

ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ 

කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 

පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  ආයතනය සතුව 

මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිාජ 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පව්නවා ඒවාගේ වාර්තා පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව 
විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 

ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංයයුර් ේෙ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 
නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 
ගනොකර පැවතුණි.  තැන්ප්න කළ්න උපලේධි ගනොවූ මාස 2 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා 
වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලංාහ ලං යෞදජ ලං ටයුතු, ාාචපය , රදපහජ, ාාා් ෘති  ලං ටයුතු ලංාහ ලංඇඟළුේ ලංාහ ලං

කුඩප ලං ර්ජප්තා ලංඅජපායපානය 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
170 

 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 
සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අවසාන දින මුදල් ගපොග්න ගනොිලයවූ ගශේෂයන් පැවතුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 

අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ 

තැන්පතු පැවතුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු 
ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මසක් තුළ අභයන්තර විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු ගනොසැපයූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 
විය.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 
අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංයෙපයේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අ්නතිකාරම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පවව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත 
ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 

බැිංුත හර පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.  තැන්පතුවලට 

අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

 

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ, දපරිජපර්ග,  ගොවිජාජ ලංාාදර්ධජ, ජාක ලංාේපපෙජ ලංහප ලංජාකපපදහජ, යහපය ලං

ාැපයුේ ලංහප ලං බෙපහැරීේ ලංාහ ලං දළඳ ලංහප ලංාමූප පය ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ වාර්ත ක ප්රසම්පාදන සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල බැිංුත ගිණුම් සඳහා සකස් කළ යුතු බැිංුත සැස්වම් 

ප්රකාශ නියිත දිනයන් තුල සකස් කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න පැවතුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 
නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මුෙල්) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 

ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ,දපර්ජපර්ග, ාත්ද ලංනින්පපෙජ ලංාහ ලං ද්ය ය ලංධීදය ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං92.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු 
අවසන් ගනොකල අවස්ථමා විය.  ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

පැවතුණි.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  ඇතැම් වැය 
විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  

 

   

  

ජධයජ ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය,  ද්ය ය ලංවදෙය, ාජපජා ලංසුභාපධජ ලංාහ ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං ටයුතු ලං

පිළිබඳ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ 

අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංසුළු ලංදපරිජපර්ග ලංාත්ද ලංනිෂ්පපෙජ ලංහප ලං ාෞඛ්ය ලං ගොවිජාජ ලංාාදර්ධජ ලං

මිරිදිය ලංධීදය ලංහප ලංපරිාය ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ලැගබන ගචක්ප්න 
හා මුදල් ඇණවුම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නපකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය ලංාහ ලං ද්ය ය ලංවදෙය ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  අ්රිම ගශේෂයට අදාළව ගදපාර්තගම්න්තු ගපෝන හා පළා්න භාණ්ඩාගාර ගපෝන සසඳා 

ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පුද්ගක ලංපුහුණු) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂගේ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් දැූ  අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා 

සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට 

අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංඅභය්තාය ලංවිගණජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  වාහන 

අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් 

සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම 
ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ, නිදපා ලංජාක ාේපපෙජ,පපරි භෝගි  ලං ටයුතු ලංාහ ලංාමූප පය ලංාහ ලංයහපය ලං

ාැපයුේ ලංාහ ලං බෙපහැරීේ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 

පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 
ගනොකර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ාෞඛ්ය,  ද්ශිය ලංවදෙය, ාජපජා ලංසුභාපධජ, පරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප,  ප්තාප ලං

 ටයුතු ලංාහ ලංඋප ද්නජ ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං93.0  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම් නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර නැත.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට ගපර 
වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ 

අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංයණ්ඩු පය ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ 

ඇතුළ්න කර ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල 

අවස්ථමා විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවතුණි.  ආයතනය සතුව මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය 

ගනොකර පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිාජ 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 
විය.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  තැන්පතුවලට අදාළ කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං94.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ ත්නකාර්ය අතුරු අ්රිම 
අ්නතිකාරම් පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ 

නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාජපජා ලංසුභාපධජ, ළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර පැවතුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල 

විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු 
පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලං ගොඩජැගිලි ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා පැරණි 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් 

ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංඉඩේ ලංපරිපපකජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
176 

 

 

 වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    
  

උතුරු ලංපළපත් ලං ෘෂි ර්ජ ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 පරිගණක හා උපාිංග ිලළිබඳ ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  ආයතනය සතුව 
මාස 6කට වඩා කාලයක සට පවතින ගර්හිත වාහන අපහරණය ගනොකර පැවතුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

 

  

උතුරු ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ඉාජි ්තරු) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව වාර්ත ක ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා 

නිරීක්ෂණය විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  ඇතැම් වැය 

විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවසථ්මා නිරීක්ෂණය විය.  වසරකට වඩා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

177 
 

වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ 
පැවතුණි.    

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංපළපත් ලංපපකජ, යර්කය  ලංරදර්ධජ, විදුලි ලංහප ලංබකනක්ති, පපරිාරි  ලං ටයුතු, 

ජාකාේපපෙජ ලංාහ ලං ාක ලංපදහජ ලංාහ ලංාාචපය  ලංඅජපායපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

 

 

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංයෙපයේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසර 02ක 

කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංයෙපයේ ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ආයතනගේ වාහනවලට සදුවූ අනතුරු හා හානි පාු  ිලළිබඳ ගල් නගේ ඇතුළ්න කර 

ගනොතිබුණි.  වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් පළා්න මූලය රීති අනුව කටයුතු ගනොකල අවස්ථමා 

විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තාව නියිත දිනයන් තුළ ප්රධාන ගල්කම් ගවත 
ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ඌද ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(පරිපපකජ) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 
අවස්ථමා විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(ාැකසුේ) 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වාහන අළු්නවැිදයා, ගලොේ ගපෝනවල ඇතුළ්න ගනොකළ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට ගපර වර්ෂවල සට පැවත එන වාහන අනතුරු සම්බන්ධගයන් කටයුතු අවසන් ගනොකල 
අවස්ථමා විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං96.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 
ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංක්රීඩප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං97.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.  මාස 2 ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 

බැිංුත බැර පැවතුණි.    

  

උතුරු ලංපළපත් ලංපරිදපා ලංහප ලංළජපයක්ෂ  ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං97.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 වසරකට වඩා පැරණි කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොපවතින වාහන 
පැවතුණි.  වසර 02ක කාලයක් ඉක්මවූ කල් ඉුත්නවූ තැන්පතු පැවතුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංදපරිජපර්ග ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං97.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන පළා්න රාජය ගසේවගේ නිලධාරීන්ගේ අ්නතිකාරම් 

ගිණුගම් හිඟ ගශේෂ පැවතුණි.  

 

   

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාජපජා ලං ාේදප ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං98.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

උතුරු ලංපළපත් ලං ද්ය ය ලංවදෙය ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං98.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.      

උතුරු ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලං ෙපපර්ා ේ්තතුද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං98.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය නිස පරිදි යාව්නකාීමනව පව්නවා නැත.      

උතුරු ලංපළපත් ලංරධපජ ලංඅජපායපානය ලං- පළපත් ලංපපකජ 

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



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය විය.      

උතුරු ලංපළපත් ලංනි යෝජාය ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය ලං(මුෙල්) 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ඇතැම් වැය විෂයන් සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්රතිපාදනයම ඉතිරි කර තිබූ අවස්ථමා නිරීක්ෂණය 

විය.  ගනොිලයවූ අ්රිම ගශේෂවලට අදාළව කාල විශ්ගල්ෂණයක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

 

  

උතුරු ලංපළපත් ලංරධපජ ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං100.0  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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පළපත් ලංාභප ලංරඥප්තති ලංජඟි්ත ලංපිිටටූ  ලංයයාජ 

ෙකුණු ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං25.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන 
විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම 

වාර්තා අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී ගභ තික හා 

මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ඡාවට භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක 

ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක 

මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 
නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 

ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ 

භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත 

සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න 
ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලේධි ගනොවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර සටහන් 

විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංපුා්ා පක ලං ාේදප ලංජණ්ඩකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං28.0  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
182 

 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට 
අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ 

පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා සයළුම 

වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන 
අළු්නවැිදයා ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි 

පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල් නයක් ගනොීමය.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව 

බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව 

ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම 
ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක 

අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා 

පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ර ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං30.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිංශය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක ගමගහයුම් ිලළිබඳ 

කාර්යසාධනය සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ 

ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැසම්ක් සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් 

ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා 

සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද 

කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල 
අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා 

ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන 

ඉන්ධන ගල් නයක් ගනොීමය.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ 

නියිත දිනයන්ට ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල විධිම්න 

මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංය්ත ත්රෝප යණ ලං පර්යපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං32.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිංශය 

ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 
දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් 

ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා 

සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද 
කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත 
ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංුත ගිණුම් 

පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත 

ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර සටහන් විය.  පළා්න මූලය 

රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල 

පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 
කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය 

හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං32.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම 

වාර්තා අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී ගභ තික හා 

මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ඡාවට භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක 

මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන 
සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 

ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  මාස 3කට වඩා වැිද කාලයකට 

අදාලව අවිනිශ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
184 

 

ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, 

මාසක සාරාිංශ හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 
6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් 

තිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ 
ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං39.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 

අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී ගභ තික හා මූලය 

කාර්යසාධනය සාකච්ඡාවට භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක 
ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක 

මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන 
සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 

ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර 

ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ර ලංජගී ලං ාේදප ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං44.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් 

ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ 

හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට 
වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

185 
 

ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලේධි ගනොවූ ගචක්ප්න 
විය.  බැිංුත ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර සටහන් විය.    

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලං ළජජප යණ ලංාාදර්ධජ ලංපුහුණු ලංඒ  ය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ 
මණ්ඩල රැස්ීමම් වාර්තා ගල් නගත කිරීම සඳහා විධිම්න ගල් නයක් පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී ගභ තික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ඡාවට 

භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය 

සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ 

පැවතුණි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස ්

තිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලං ාේදප ලං පර්යපානය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිංශය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 

ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල් නයක් 

ගනොීමය.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංුත 

ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලේධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව 

ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම 

ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක 
අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං47.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම් වාර්තා ගල් නගත කිරීම සඳහා විධිම්න ගල් නයක් පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී ගභ තික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ඡාවට 

භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය 

සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 
ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා 

සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව 

ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම් වාර්තා ගල් නගත කිරීම 

සඳහා විධිම්න ගල් නයක් පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී ගභ තික හා මූලය 

කාර්යසාධනය සාකච්ඡාවට භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක 
ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක 

මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ 
පැවතුණි.  මාස 3කට වඩා වැිද කාලයකට අදාලව අවිනිශ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් 

තිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා සයළුම වාහවලට 

අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති 

අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංජපර්ගාර් ලංජගී ලං ාේදප ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම 

වාර්තා අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් 

ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් 

ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා 
තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් 

තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංුත ගිණුම් 

පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව 
ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

 

 

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන 
විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය විය.  අධයක්ෂ 

මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති 

ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  මාස 3කට වඩා වැිද කාලයකට අදාලව 

අවිනිශ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල 

පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය 

කර ගනොතිබුණි.    

  

උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය 

විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම 

වාර්තා අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස ්

කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
188 

 

ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ 

පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 

වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංුත 

ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලං පය ලංපපාල් අධයපපජ ලං පර්යපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා සයළුම 
වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන 

අළු්නවැිදයා ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි 

පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල් නයක් ගනොීමය.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල 

මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලේධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව 

ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංපූර්ද ලංළජපවිය ලංඅධයපපජ ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  විගණන 

විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය විය.  වසරක් 

ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල 

වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි 

කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති 

වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  බැිංුත ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර සටහන් 

විය.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර 

ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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උතුරු ලංජැෙ ලංපළපත් ලංපූර්ද ලංළජප ලංඅධයපපජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය 

විය.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම් වාර්තා ගල් නගත කිරීම සඳහා විධිම්න ගල් නයක් පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 
අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 

ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල් නයක් 

ගනොීමය.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල 
පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය 

කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංාාචපය  ලංජණ්ඩකය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය 
විය.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ඡා කර 

ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 

ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  මාස 3කට වඩා වැිද කාලයකට 
අදාලව අවිනිශ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන 

යන ඉන්ධන ගල් නයක් ගනොීමය.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් 

ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල 

මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 
බැිංුත හර සටහන් තිබුණි.  බැිංුත ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත 

බැර සටහන් විය.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර 

ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංරප ද්ය ය ලංයර්කය  ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
190 

 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය 
විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම 

වාර්තා අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම් වාර්තා ගල් නගත 

කිරීම සඳහා විධිම්න ගල් නයක් පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් 
සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක 
සාරාිංශ හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.   

  

 

 

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංජපර්ගාර් ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් 

ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  මාස 3කට වඩා වැිද කාලයකට අදාලව අවිනිශ්චිත ගිණුම් 
පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන 

ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 

6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  විගණන 
හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ාෞ්තෙර්ය ලංනි ක්ාජය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 

අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 
  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ 
පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා සයළුම 

වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන 

අළු්නවැිදයා ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි 
පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල් නයක් ගනොීමය.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල 

මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 

බැිංුත හර සටහන් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.    

දයඹ ලංපළපත් ලංපරිාය ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 

අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම් වාර්තා ගල් නගත කිරීම 

සඳහා විධිම්න ගල් නයක් පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී ගභ තික හා මූලය 
කාර්යසාධනය සාකච්ඡාවට භාජනය කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක 

ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක 

මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන 

සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 

ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය 

හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලංය්ත ත්රෝප යණ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 
ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා සයළුම 

වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම 
බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ උපලේධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා 

පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
192 

 

ෙකුණු ලංපළපත් ලංරුහුණු ලංාාචපය  ලං පර්යපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් 

පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  පළා්න 

මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය 

බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව 

ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ඡා කර 

ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන 

ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  බැිංුත ප්රකාශන දිනට මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර සටහන් විය.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල 
විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න 

පරිදි සන්නිගේදනය කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් 

ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 

එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ 

පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  විගණන 
හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංජපර්ගාර් ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා අමාතයාිංශය 
ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 

දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා 

නිස පරිදි ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති 
වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ාබයගමුද ලංපළපත් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වසරක් 
ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන 

ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල 

වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා සයළුම වාහවලට අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි 

කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් නිස පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාලව නිස පරිදි පව්නවාගගන යන ඉන්ධන ගල් නයක් 

ගනොීමය.  බැිංුත ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර සටහන් 

විය.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ෘෂි ලං ාේදප ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
194 

 

 විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා වැිද කාලයකට ප්රමාද කිරීම් නිරික්ෂණය 

විය.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය 

ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල 
ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  මාස 

3කට වඩා වැිද කාලයකට අදාලව අවිනිශ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  යාව්නකාීමන 

කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත 

ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන 
හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව 

ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලං ාොයතුරු ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංයයාජය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව 
ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංජපර්ගාර් ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට 

අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ 

අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 
අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් 

ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 

වාර්තා නිස පරිදි ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංයර්කය  ලංරදර්ධජ ලං පර්යපානය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ඡා කර 

ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

195 
 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 
දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් 

ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන 

රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන 

ගගොස් තිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත 

දිනයන්ට ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් 
ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

දයඹ ලංජාජ කප ලංපෙජජ 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාළව ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට සකස් කර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන 

ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා 

ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් 

වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය 

ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ 

පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි 

ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංුත ගිණුම් පැවතුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 
6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත 

හර සටහන් තිබුණි.  පළා්න මූලය රීති ප්රකාරව ආයතනය තුල විධිම්න මූලය බලතල පැවරීමක් 

සදුකර ගනොතිබුණි.  මූලය බලතල පැවරීම ආයතනය තුල විධිම්න පරිදි සන්නිගේදනය කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
196 

 

 ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ 

පැවතුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

ජැ ගජිටය ලංපළපත් ලංනිදපා ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ 

ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංජපජද ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී ගභ තික හා මූලය කාර්යසාධනය සාකච්ඡාවට භාජනය කර 

ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක ගමගහයුම් ිලළිබඳ කාර්යසාධනය සාකච්ඡා කර 
ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල සිංයුක්ත සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට 

අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් 

ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ උපලේධි ගනොවූ ගචක්ප්න විය.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ර ලංජගී ලංරදපහජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ 
පැවතුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් 

ගනොතිබුණි.  ගගීමම සඳහා බැිංුතව ගවත ඉදිරිප්න ගනොකල මාස 6 ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත 

ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර සටහන් තිබුණි.  බැිංුත 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත බැර සටහන් විය.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.    

දයඹ ලංපළපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ 

පැවතුණි.  සිංචිත වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්, මාසක සාරාිංශ හා සයළුම වාහවලට 
අදාල ගලොේ ගපෝන නිස පරිදි කාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

 

  

දයඹ ලංපළපත් ලංපූර්ද ලංළජප ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 
අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම 

එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  යාව්නකාීමන කරන ලද 

ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නයක් පව්නවාගගන ගගොස් ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක 

අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා ගනොතිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා 

පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

බා්ජපිටය ලංපළපත් ලංඅපද්රදය ලං ළජජප යණ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල කාර්යසාධන වාර්තා නියිත දිනට ගපර සභාගත කිරීමට එම වාර්තා 

අමාතයාිංශය ගවත ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ 

ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් 
ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ 

පැවතුණි.  මාස 3කට වඩා වැිද කාලයකට අදාලව අවිනිශ්චිත ගිණුම් පව්නවාගගන ගගොස් 

තිබුණි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස ්

තිබුණි.  බැිංුත ප්රකාශන දිනයට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත හර සටහන් 

තිබුණි.    

  

දයඹ ලංපළපත් ලංය්ත ත්රෝප යණ ලංඅධි පරිය 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
198 

 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත 
කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වසරක් ඉක්මවූ ණයහිි ගශේෂ පැවතුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන ගගොස් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිස පරිදි 

ඈවර ගනොකල අක්රීය බැිංුත ගිණුම් පැවතුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන 
නීති ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

 

 

  

දයඹ ලංපළපත් ලංරප ද්ය ය ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම් වාර්තා ගල් නගත කිරීම සඳහා විධිම්න ගල් නයක් පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂගේ අයවැය ගල් නය නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන 

ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා නිස පරිදි 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත ප්රකාශන දිනට මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැිංුත 

බැර සටහන් විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කි ක අවම වශගයන් තුන් වරක් ගහෝ පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංජපර්ග ලංාාදර්ධජ ලංඅධි පරිය 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  වසරක් 

ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන 
රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන 

ගගොස් තිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ජධයජ ලංපළපත් ලංජපර්ගා්ර ලංජගී ලං ාේදප ලංඅධි පරිය 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

199 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීමම්වලදී මාසක මුදල් ප්රවාහ ිලළිබඳ සාකච්ඡා කර ගනොතිබුණි.  වසරක් 

ඉක්මවූ ණයගැති ගශේෂ පැවතුණි.  වසරකට වැිද කාලයක සට ධාවන ත්න්නවගේ ගනොමැති වාහන 

රඳවා තිබුනි.  මාස 6කට වැිද කාලයක් තුල අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන පව්නවාගගන 
ගගොස් තිබුණි.  අධිකාරියට අදාළව ප්රඥපප්ති අනුව මූලය හා පරිපාලන නීති ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ෙකුණු ලංපළපත් ලංාමූප පය ලං ාේද  ලං  ොමිෂ්ත ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාල ප්රසම්පාදන සැලැස්ම එම වසගර් ජනවාරි 31 දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් නිස පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ආයතනගේ ජිංගම බැිංුත ගිණුම්වලට අදාලව බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ නියිත දිනයන්ට 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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පළපත් ලංපපකජ ලංයයාජ 

ජහ ලංජගය ලංාභප ලං ලං ලං 

  ොළඹ ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 
නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් තුල බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

201 
 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

අනුයපධපුය ලංජහජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ 

ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු 
මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු 

ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 
අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා 

වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 
අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

නුදයඑළිය ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 

ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත 
වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
202 

 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර 

පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

නුදය ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ 

ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු 

මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 
ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක 

සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ශ්රී ලංජායදර්ධජපුය ලං  ෝට් ට් ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

203 
 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 
ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික 
ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

 ජොයටුද ලංජහජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 
වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු 

ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු 

ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 
සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාළ 

ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ගපල්ක ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
204 

 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු 

අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් 

උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා 
ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජපා ල් ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 
ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  දීර්ඝ කාීමනව 

බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවසථ්මා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 
කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු 

මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ල්මු ්ත ලංජහජගය ලංාභපද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

205 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 

ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

යත්ජපුය ලංජහජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි 

පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජපාය ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
206 

 

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 
6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 
ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 

 

  

 ෙිටදක ලං- ලංගල්කිා්ා ලංජහජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු 
බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 
මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ 

මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර 

පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 
කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

අක් යපත්තුද ලංජහජගය ලංාභපද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 
පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ෙඹුල්ක ලංජහජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 
අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

බණ්ඩපය දක ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර 
බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

මීය ගමුද ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 
දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ 
මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ගේපහ ලංජහජගය ලංාභපද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම 

කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල 
වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 
අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

යපපජය ලංජහජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බදුල්ක ලංජහජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
210 

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 
ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනය සතු 
මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල 

ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

කුරුණෑගක ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 
ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජඩ කපුද ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 
සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

හේබ්ත ාොට ලංජහජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 
ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ඩු දක ලංජහජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල 

ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    
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ජගය ලංාභප 

ත්රීකුණපජකය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 
වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස 

ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  සමීක්ෂණ 
වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ 

මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 
වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 
ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 ටුජපය  ලංසීදුද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 
අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ජහයගජ ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ 

මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා 
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ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 
ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

අේපපය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට 
අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ 

ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 
බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ගේ පොළ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක 
ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 

පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

අේබක්ත ගොඩ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 
සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 
බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

පුත්ාකජ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.0  
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය 

ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාු  ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ළුාය ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ 
සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 
අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 
කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා 

ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 
අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

කි්තනියප ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ිටක් ඩුද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 
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පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

දවුනියපද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය 

ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 
සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 
තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු 

මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ඇඹිලිපිටිය ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් 
අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

පෑලිය ගොඩ ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 
නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

හැට්ත ලංදික්ඔය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු 
ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 
ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ 

හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
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එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ජපදකපිටිය ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 
අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

  

 ෑගල්ක ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 
විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

  ො ළෝතජපද ලංජගය ලංාභපද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත 
සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

 

  

පපජදුය ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස 
අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 
බැර විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට 

අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

හපුා ල් ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
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සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාු  ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 

 

 

 ැා්බෑද ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි 

ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි 

පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජ්තජපයජ ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 
මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 
කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 බොයකැා්ගමුද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 
සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක 

කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

දැල්දට්ටිතුයයි ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 
කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

දැලිගජ ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 
අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු 

බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

  

චපද ච් ච්රි ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 
ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 පත්ා්තකුඩි ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.5  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 
මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 
විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.   

 

 

  

  

හකපදා ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 
මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ාකද ැ ල් ලං- ලංලිඳුක ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු 

සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 
අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

බක්ත ගොඩ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 
නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 
පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ්තදුරුතුඩුද ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 
ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 
ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

ජාප-ඇක ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  පාරිගභෝගික රවය 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

  

දත්ාක ලංජප බෝක ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 
අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ 

මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් 

සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

දත් ත්ගජ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
228 

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 
ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු 

ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

කුලියපපිටිය ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 
කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් 

උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ඩුග්තජපද ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 
අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 
ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

ාාගල්ක ලංජගය ලංාභපද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

229 
 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ේරුදක ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ීමථි 

පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

සීාපද පුය ලංජගය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 
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යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

එයපවුර් ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.    

  

 හොයණ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 
වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු 

ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

  

මිනුද්ත ගොඩ ලංජගය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු 
බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 

 

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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රප ද්ය ය ලංාභප 

දිඹුකපගක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං42.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 

ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් 
අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.    

කේගක ලංපල් ල්ගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 
ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය 

යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 
ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 
සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 
කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 

බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

 බෝ ්ත -  පෝද්ෙක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං45.5  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 

ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක 
ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 
සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ 
නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ 

රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  විගණන විමසුම් ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

යත්ජපුය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං47.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 
වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස 

ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ 
නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ 

මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

ාදකජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 
සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 
ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

නුදයඑළිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං48.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 

ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 
සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 
තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි 

පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ගෝජය්ත ඩදක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං49.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට 
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236 

 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න 
හා මුදල් ඇනවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 ය්ත ෙනිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 
සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 
කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

 ාේරුවික රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං50.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ 
සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා 

බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවසථ්මා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

උඩුනුදය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 
සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 
ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

දේනියප ලංෙකුණ ලංසිාහක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ගල් නය නියිත දිනට 

අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ 

වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව 
බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස 

ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල 

වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ජළුද රප ද්ය ය ලංාභපද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං51.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 
මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ 

මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ඇකහැය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං52.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 

ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 
අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
240 

 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

පෙවි ලංශ්රී ලංපුය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං52.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 
විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 
ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා 

ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ද්ත කප චඩ්ඩිකුකේ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 
සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට 
අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

ාේපක පජේ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 
සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    
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 දරුගල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං53.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ 

සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා 

බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවසථ්මා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 
බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 රුදකගැා්දැද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 
අයවැය ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.    

  

කුච්ච ේලි රප ද්ය ය ලංාභපද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  
පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 
වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

මුකටියජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 
වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 
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තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල 
වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

කුරුවිට රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය 

ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 

අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දැලි ්තෙ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං54.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 
ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  
පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත 

වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 ල්පිටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 
තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ෙජජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
246 

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 
සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු 

හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 

  

ජැෙදුේබය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං55.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 
වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 
මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

පූජගර් රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 
ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ 
බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු 

අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 
ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල 

වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දැලි ග පොක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 
ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

අඹ්තගඟ  ෝය ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 
වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස 

ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 
අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 
වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

ඇල්පිටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

249 
 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 
තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි 

පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 

  

දකප ්ත රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං56.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය 

තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය 
යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා 
ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා 

සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 
අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

අක්මීය ජජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් 
අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන 

සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් 
උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ගිරිබපද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත 
වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 
හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.    

 ජොයදැද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 
මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

යත් ාොට රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.0  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
252 

 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 
සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු 

ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ 

පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක 
කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

 හො යොේපාපජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු 

ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 
අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 
කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 
මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

දේනියප ලංෙකුණ ලං ෙජළ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං57.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 
මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු 

මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා 
ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික 

රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ෙවිනුදය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
254 

 

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 
ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක 
සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

කපහුගක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා 

ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර 
ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

පුදුකුඩිරි්තපු රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු 
ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 
ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

යජ්ගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 
නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක 

කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
256 

 

ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් තුල බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් 

උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන 

ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නිවාු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි 

පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

ඉජදුද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 
තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල 

වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

කා පපුය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 
තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 
වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

ජහද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 

ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 
සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු 

හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 

පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 
සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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පල් ල් පොක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං58.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 
ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු 

මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා 
ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 

  

 ්තා ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස 

ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 
කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

මුතූර් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 
නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 
ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

පකපගක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
260 

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 
අයවැය ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ 

බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

ාජ්ත ඩුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං59.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු 

හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ 

පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක 

කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ග ක්තබිඳුනුදැද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 

  

  යයිච්චි රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ යයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
262 

 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 
කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

ිටඟුයක්  ොඩ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 
අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 
සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

  

 කදපජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 
ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් 

අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

263 
 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 
ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර 
පැවතුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

පැල්ජඩුල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් 
මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 
වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

යපජාපාගජය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර 

බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

ාාගල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං60.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් තුල බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 
6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා 

ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ෙිටඕවිට රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 

ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත 

කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 
විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස 

අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් 

වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 
වාහන විය.    

  

 ැබිති ගොල්කෑද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර 

පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා 

ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

  ොට පොක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 
බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර 

විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 
වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 
කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ජප ගොඩ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 
හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ 

රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 

බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

හක්ජජ රප ද්ය ය ලංාභපද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 
මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 
ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් 

උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

නියගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 
සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ 

රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ 

මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 
වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

 ජොච්චියපගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං61.5  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
268 

 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය 

ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 
නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 

සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 

 

  

බුත්ාක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා 

ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

 ඹුරුපිටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 
සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 
වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 

පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි 

පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

ජපදජැල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
270 

 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා 
ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.    

පච් චයිපල් කයි රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 
කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 
කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

තිා්ාජහපයපජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.0  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

271 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් 
ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් තුල 

බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

අඟුනු  ොකපැකැා්ා රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 
ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 
ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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  ො කෝතජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල 
වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජැෙදච්චිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

ාජ්තතු යයි රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 
ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

තුනුක් පයි රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු 
ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
274 

 

සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 
මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

ජගය ලංාහ ලං ඩදත් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං62.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 
සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

රුද්තදැල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය 
තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 
නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 
ගනොතිබුණි.    

දැල්කදපය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 
හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 
කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි 

ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න 

බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් 
හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ඇහැලිය ගොඩ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
276 

 

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක 
ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 
අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු 

හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

කි්තනියප රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 
නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 
විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ඌද ලංපයණගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං63.5  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු 

මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු 

හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ගේපහ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 
අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ 

රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    
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 හදත්ා රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට 
අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

ජැදිරිගිරිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමාගලෝචිත 
වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 
අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

  

පෙවිය රප ද්ය ය ලංාභපද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු 

ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා 
ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ 
නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ 

රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා 

ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා 
සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

සියඹකප්තඩුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 
ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
280 

 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.    

තුේප ්ත රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 
සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ 

ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 
සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට 

අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  පාරිගභෝගික රවය 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 
ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 

  

දේනියප ලංඋතුය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 
නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික 
රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

ඇඹිලිපිටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් 

එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු 

අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 
තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

පිටබැද්ෙය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
282 

 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ාකපද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

අයවැය ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා 

ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 
එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උඩපළපා රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උකු දක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 
මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන 

සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වාහනවලට 
අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

යක් කමුල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං64.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 

මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

බිාගිරිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම මසකට වඩා 

ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 
සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  නියිත දිනයන් තුල බැිංුත 
සැස්වම් ප්රකාශ ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ෙොඩ්ත ගොඩ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

285 
 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් 

උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා 
ගනොග්න හර පැවතුණි.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

මිිට්තා ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 
ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

පපලි්තෙනුදය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
286 

 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ 

පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් 
උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ 

මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 

මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

දැලිජඩ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං65.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු 

හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 

පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට 
වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 
ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

බද් ද්ගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ගල්ජෑද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය 

ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 
කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

  යයිතු යයිපත්තු රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
288 

 

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

නිවිතිගක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් 

අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර 
ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල 
වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

පපා හේදපහැට රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

289 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 
බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

උඩුබද්ෙපද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය 

තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 
ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 
විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න 

හා මුදල් ඇනවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නිවාු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
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ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

දැලිගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 
ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

යටදත්ා රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 
සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 
මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.    

 ඩල්ෆ් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල 
වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න හා මුදල් ඇනවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

දිවුකපිටිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර 
ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ 

ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල 

ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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හඟුය්ත  ා රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු 

මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

නුදයගේපළපත් ලංජැෙ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් 

වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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පා් ගොඩ රප ද්ය ය ලංාභපද ලං- ලංඌරු බොක්  

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් 
ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 පොතුවිල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  
පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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පුත්ාකජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං66.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 
6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

හේබ්ත ාොට රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 
මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් 

ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජපජල්ඔය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 
සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දය ප පොළ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

විල්ගමුද රප ද්ය ය ලංාභපද 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 
සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 
ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

බිබික රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 
ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ 

රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 

මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 

මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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දික්දැල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 
පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාු  ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ඉප කෝගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවසථ්මා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් 

වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල 

ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    
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 ප යයිජගර් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  පාරිගභෝගික රවය 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ජහඔය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

තිහ ගොඩ ලංරප ලං ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං67.5  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

299 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 
සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 
ගනොගේ.    

  

අතුයලිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ග ල් දක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
300 

 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 
නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල 
වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
විය.  විගණන විමසුම් ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  බු  වට්ගටෝරු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජප්ත ායි ලංබටිටය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 
නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ඔඩ්ඩජපදඩි රප ද්ය ය ලංාභපද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

301 
 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 
මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 

ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස 
අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 බ්ත ාොට රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 
ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 
ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

ෙැයණියගක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 
නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ෙිටඅත්ා ්තඩිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 
මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු 

අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ගොඩ  දක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 
ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 

ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 
ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

ජවිා්ත ේලි රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 
අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 
කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි 

ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා 

බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

 

  

සුරියදැද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
304 

 

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දජපාවිල්ලුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං68.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය 

තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 
අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 
මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

 

  

ෙඹුල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ 
ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි 

පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ්තෙ ැටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

 

  

ජපාය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් 

මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 දල්කප දලි රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 

ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 
කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 

සදු ගනොගේ.    

  

අද්ෙකප ච ජයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 
නිරීක්ෂණය විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

බඩල්කුඹුය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 
වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

බදුල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
308 

 

ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම 

කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 
මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

ජඩුල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 
කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

පදියාකපද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උහජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං69.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නියිත දිනට 
ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු 

ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි 

ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බියගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් 
මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු 

ගනොගේ.    

ජාප ලං- ලංඇක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  විගණන විමසුම් සඳහා ිලළිතුරු සැපයීම 

මසකට වඩා ප්රමාද වූ අවස්ථමා විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

තිය්තප ්ත රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 
සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 
පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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තිරුක්  ෝවිල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 
ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 
ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දැලිවිටිය ලංදිවිතුය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය 

තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය 
යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 
ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

 

  

අේබක්ත ාොට රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

අත්ාජගල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 
සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 
විය.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.   

 

  

  

බකපිටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 
දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

බුකත්  ොහුපිටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 
කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

චපද ච් ච්රි රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා 
ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර 

ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

ඉේබපගමුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය 

ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් 

පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 
බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ටුදපජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

315 
 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 
කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

නුදයගේපළපා ලංජැ ගජිටය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාළ ඉන්ධන ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ාණජල්වික රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං70.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් 
හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
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ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

අක්  යයිපත්තුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක 

විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් 

එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු 
අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බක්ත ගොඩ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම 
සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 

පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 
ගචක්ප්න විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් 

හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 
ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

317 
 

 හොයණ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක 
සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 

සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ 

ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

  ොටි පදත්ා ලං- ලංමුල් ල්රියපද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 
අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  

 

   

  

මීය ගහකිවුක රප ද්ය ය ලංාභපද 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 

තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 
කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

මුාපලි රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 
අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ 

සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත 

ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 
විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

 

 

  

අකුරැා්ා රප ද්ය ය ලංාභපද 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් 

හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

අේබක්ත ගොඩ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ 
මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 
බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම පහළ 

මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ 
මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ 

සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 බලිඅත්ා රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 
දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 

පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 
නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

රිදිජපලියද්ෙ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

321 
 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් 

ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 
ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

යටිනුදය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං71.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ේරුදක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා 
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විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 

ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

 ෑගල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත 
බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව 

වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

පපජදුය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු 

බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

උඩුදුේබය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 

6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා 

ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ේකජපයි ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 
ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 
ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව භාණ්ඩ ගතොග/ සමීක්ෂණ පව්නවා වාර්තා සකස් කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    
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හබයපදූද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 
ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ජදගත් ත්ගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං72.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 

යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 
කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 

 

 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 ළුාදප කයි රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 
ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර 
බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

 ටපජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 

ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා 

ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ 

මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  නියිත දිනයන් තුල බැිංුත සැස්වම් ප්රකාශ ිලළිගයල 
කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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ජප්ත ායි ලංජැ ගජිටය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා 

ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

නි්තාවුර් රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක 

කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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යටිය්ත ාොට රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 
ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

අඹගමුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු 

ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 

වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    
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හල්දුේමුල්ක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ 

සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් 

සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  වසරකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  කර්මාන්ත 

හා වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ළුාය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 
ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත 

සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 
කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 
ගනොතිබුණි.    

 

 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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දපහ යයි රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං73.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 
නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව 

බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 
ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ගලිගමුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව 
ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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මිනි ්ත රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන 

සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා 

වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු 
මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජපඋක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන අයවැය 
ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 
නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 
ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 

ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

නි දැයටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය 
යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා 

විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 
ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බුකත්සිාහක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 
බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

 ැකියපද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං74.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ 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- ලං74.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 
ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

අයගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 
බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ඉඩම් හා 
ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 ප යයිීනේ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 
ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ිනුම් ගපෝන 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ායගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් 
අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ 

ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 
විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 
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ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

කුණ්ඩාප ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 
මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 
බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ලුණුගක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  උප 
පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 පොල්පිතිගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

රිදියගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දලි පජේ ලංජැ ගජිටය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
336 

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 
නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ 

බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන 

ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  උප පත්රිකා ගපෝන ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික 
ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

දලි පජේ ලංබටිටය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං75.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ 
බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු 

අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

ගල්ගමුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 
සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 

10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 
ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

  

කිරි්තෙ ලංපුහුදැල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැසදුගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න හර පැවතුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 
අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

  

  ොත්ජ ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 
මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු 

ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 
බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.    

ලුණුගේ ද හය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 

ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජිටයාගජය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර බදු අයකර ගැනීම 

සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  
පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 

ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ් කර ගනොතිබුණි.  සභා 
බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 ්තදුරුතුඩුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

දඩජපයච්චි ලංනිරිා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත 
බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මණ්ඩල ීනරණ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 
බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගගොඩනැගිලි අයදුම්ප්න ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 

අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

වීය ැටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 
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අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු 

බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු 

ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 
තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 
විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ගඟදට ලං  ෝය ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 
පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී 

එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු 

ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

හපලිඇක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං76.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු 
ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 
කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා 

ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ගනොතිබුණි.  පාරිගභෝගික රවය ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

 ැකණිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා වන 

අයවැය ගල් නය නියිත දිනට අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් 
ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.    

  

ජපලිේබඩ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් 
ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.   
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පා්ාය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා 
ගනොග්න බැර විය.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ාොයජප ාොට රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දත්ාක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

343 
 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා 

විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා 
ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  වාහනවලට අදාල වදනික ධාවන සටහන්/ මාසක සාරාිංශ හා ගලොේ ගපෝන 

යාව්නකාීමනව ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 
ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ඉඹුල් ප රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 
වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා 

කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

පා්බප ේ ලං  ෝය ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 
ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් මාසයක 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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කාලයක් ඉක්මවූ හ්වනා ගනොග්න බැර විය.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

දලි ජපේ ලංෙකුණ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං77.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ 

ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් 

හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 
කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා 

ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 
බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජ්තජපයජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු 

ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 
සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  වසරකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 
සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

ජපදාගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

345 
 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 

ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

අගකදත්ා රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු 

ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 
වාහන විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

හකපදා ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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 හටගා්දිගිලිය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  සමීක්ෂණ 

වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ 

කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජල්ලූර් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.5  

2016 දර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 
සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා 
ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ගකොන්ත්රා්න 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 

ගනොතිබුණි.    

  

පඬුදා්නුදය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න 

පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  නු  
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දකල්කපවිට රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං78.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 
ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ 

මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

අයජපය  රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ි නුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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ජපා ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් අය කිරීම 

පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජපජපත්ාප්ත රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 
අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර 

ගනොතිබුණි.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව 

කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

 පොල්ගහ දක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

349 
 

ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 
ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ඉයක් පජේ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර 

ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 
දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල 
ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

 යිට්ා් රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් 

එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු 

අවසන් කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් 

කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික ප්රතිප්නතිවලට 
අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    
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යඹුක් ජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය පිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං79.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

බණ්ඩපය දක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 
වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ 

සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් 

ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර 

ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ 
බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු 

අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත 

සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  බැිංුත සැස්වගම් 
ගගවිම් උපලේධි ගනොවූ මාසයක් ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ීමථි පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

කුරුණෑගක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

351 
 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු 

බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ 

ගචක්ප්න විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

මීය රිගජ ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 

ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත 

වාහන විය.    

  

ප්තවික රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර 
බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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පපාදුේබය ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි 

ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

පූජාපපිටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 

අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 
වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා 

එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම 

කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 
විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් 
ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දපකච් ච ජයි රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 
නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු 

සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ 
ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  කර්මාන්ත හා වයාපාර බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 

ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

යයච්චි ට්ටුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 
අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 

ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක 

කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් 
ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

ජැෙගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම 

සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ 

බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බදු හා ගවළඳ බලපත්ර 
බදු අයකර ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පැවැ්නීමමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් 

වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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යඹෑද රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ 

ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය 

ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන 

විය.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් 

බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දලි පජේ ලංනිරිාදිග ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං80.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ 

සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 

නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  
පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා ගැනීමක් 
සදු ගනොගේ.    

  

අකේද ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 
කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  ආයතනයට අදාල වාහන අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නිවාු  ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයගැති ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අනුකූලතා සහතික ලබාදීගම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

ගඟ ලංඉහක ලං  ෝය ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 දර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු 

සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 
ගටන්ඩර් මත බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු 

දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර 

ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 

ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  සභා බලප්රගේශගේ කසල ගවන්කර ලබා 

ගැනීමක් සදු ගනොගේ.    

  

හපරිා්පත්තුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත 
බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 

කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  සමීක්ෂණ වාර්තාගේ 

නිර්ගේශ මාස 6 තුල ගහෝ ක්රියා්නමක කර ගනොතිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 
ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  මාර්ග ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    
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කුලියපපිටිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  විගණන 

හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා 

ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගකොන්ත්රා්න ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  විගණන විමසුම් ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ලැගබන ගචක්ප්න 
හා මුදල් ඇනවුම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ජොණයපගක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ 
ආදායගමන් අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු නිුත්න 

කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු 

මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  

පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  ඉඩම් හා 
ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ප්තජක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං81.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 

 

357 
 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් 
එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

යජජඩුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 
කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 

කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න 

ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 

තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 
විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.    

  

ජහය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයට අදාලව බිල් කළ ආදායගමන් 
අය කිරීම පහළ මට්ටමක විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත 

වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න 

ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.    

  

  ො බයිග ්ත ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  
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 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 
ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක 
සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනයට අදාල වාහන 

අළු්නවැිදයා ගල් නයක් යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

  ොක් ඩි චෝ කයි රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා වගරන්තු 

නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන 

නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර 

විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව 
පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජතුගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රකාශන නියිත දිනට ඉදිරිප්න කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයට අදාල 
මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කිරිම/ 

මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 
ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ 

අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 
ගනොතිබුණි.    

 

 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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දේජතිේ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං82.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවසථ්මා විය.  වසරකට 

වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය 

සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ණයහිි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි 

පහන් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

දපරිය පොළ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ රැස්ීමම් වාර 
ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන 

ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය 

ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

  

 ද්තජ්තපුද රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම 

සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට 
වඩා බදු මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ 

අවස්ථමා විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 

 

 
360 

 

විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය 

විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.    

හපුා ල් රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා 

අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය 

කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු 
කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  වසරකට වඩා වැිද 

කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 

6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

  

මිනුද්ත ගොඩ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං84.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු 

සභාගේ ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් 

අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල 

සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  විගණන හා කළමනාකරණ කි කගේ 
රැස්ීමම් වාර ප්රමාණව්න පරිදි පව්නවා ගනොතිබුණි.  ස්ථමාවර ව්නකම් ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  අ්නතිකාරම් ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් 

මණ්ඩල ීනරණ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ජාතික 
ප්රතිප්නතිවලට අනුකූලව කසල කළමනාකරණ සැලැසම්ක් සකස් කර ගනොතිබුණි.    

  

 ච්ත කඩි රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 
ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු 
ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා 

ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු 

ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන 

වාහන නිරීක්ෂණය විය.    

අකයපවඩ දේබු රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම සඳහා 

වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු කර 

ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  දීර්ඝ 
කාීමනව බදු දුන් ගේපළ සයල්ල සඳහා ගිවිසුම් ගත ීම කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු 

මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 

පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 ෙොේ ්ත රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා 

විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට 
පැවත එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ 

අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.    

  

අයයේපති රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං87.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර 

ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම සඳහා 

ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  වසරකට වඩා වැිද කාලයක සට පැවත 

  



 
2018 පපර්ලි ේ්තතු ලංර පනජ ලංජපකප ලංඅා  35 
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එන ධාවන ත්න්නවගේ ගනොවන වාහන නිරීක්ෂණය විය.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව 

පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

 හෝජපගජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය 

කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු මුදල් හිඟ 

සටවූ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.  බැිංුත සැස්වගම් ගගීමම 

සඳහා ඉදිරිප්න ගනොකළ මාස 6ක කාලය ඉක්මවූ ගචක්ප්න විය.  ීමථි පහන් ගල් නය 

යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ිනුම් ගපෝන යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  මාර්ග 
ඉන්ගවන්ටරිය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  නු  ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ජපත්ාණ්ඩිය රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  ගටන්ඩර් මත වාර්ත කව බදු දිය යුතු සභාගේ 

ගේපළ සමාගලෝචිත වර්ෂය තුලදී එගසේ සම්පූර්ණ ගලස බදු දී ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත 

බදු දුන් ගේපළ සඳහා එළඹිය යුතු ගිවිසුම් සයල්ල පූර්ණ ගලස ඉ කකර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක 
ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර 
ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක 

කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.    

  

අකුයජ රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං88.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  වාර්ත ක ගටන්ඩර් මත බදු දුන් සයලු ගේපළ 

සඳහා අයවිය යුතු සයළු බදු මුදල් පූර්ණ ගලස අයකර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දිය යුතු 

ගේපළ සමහරක් එගසේ බදු ගනොදුන් අවස්ථමා විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් 
තිබුණි.  ආයතනය සතු මාස 6ක් තුළ ගහෝ අපහරණය ගනොකල ගර්හිත වාහන විය.  හානි ිලළිබඳ 

ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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ඇල්ක රප ද්ය ය ලංාභපද 

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

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා 
නීතිමය කටයුතු කර ගනොතිබුණි.  දීර්ඝ කාීමනව බදු දුන් ගේපළවලට අදාලව වාරික 10ට වඩා බදු 

මුදල් හිඟ සටවූ අවස්ථමා විය.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා 

විය.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  බු  

වට්ගටෝරු ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.  ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීගම් බදු ගල් නය 
යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

ජදුයප දක ලංරප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං90.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 

ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් නියිත දිනට ගපර අනුමත කරවාගගන ගනොතිබුණි.  හිඟ වරිපනම් අයකර ගැනීම 
සඳහා වගරන්තු නිුත්න කිරීමක් කර ගනොතිබුණි.  වයාපාර බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා 

නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  ඉඩම් හා ගගොඩනැඟිලි ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා 

ගනොතිබුණි.    

  

ජපයේජක රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං91.0  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකාප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලංබද ලං

 මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  සමාගලෝචිත වර්ෂයට අදාලව 

ප්රසම්පාදන සැලැස්මක් ිලළිගයල කර ගනොතිබුණි.  හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු 

කර ගනොතිබුණි.  හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ගනොකළ අවස්ථමා විය.  වයාපාර 

බලපත්ර ලබා ගනොග්න ආයතන සඳහා නු  පැවරීමක් සදු කර ගනොතිබුණි.  වර්ෂයක කාලයක් 
ඉක්මවූ ගනොිලයවූ බැරකම් තිබුණි.    
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සීාපද  රප ද්ය ය ලංාභපද 

මූකය ලංනීතිරීති ලංහප ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංනියජය්ත ලංාඳහප ලංඅනුගාවී ේ ලංරතිනාය ලං- ලං95.5  

2016 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංඅෙපළ ලං පර්ය ලංාපධජ ලංඇගයීජ ලංර පයද ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංදුර්දකාප ලංහඳුජපගනු ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, එජ ලංදුර්දකා ලං ප ලංපිටුෙැකීජ ලං   යිට ලංඅෙපළ ලංයයාජ   ලංවි නේෂ ලංඅදධපජය ලං යොමු ලංවිය ලංයුතු ලං

බද ලං මිටුද ලංඅදධපයණය ලං යයි.  

 

 වර්ෂයට අදාල මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධගයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය අහිතකර මතයක් 
ප්රකාශ කිරිම/ මතයක් ප්රකාශ ගනොකිරීම නිරීක්ෂණය විය.  වර්ෂයක කාලයක් ඉක්මවූ ගනොිලයවූ 

බැරකම් තිබුණි.  හානි ිලළිබඳ ගල් නය යාව්නකාීමනව පව්නවා ගනොතිබුණි.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපා්ත්රි  ලංාජපජාදපදි ලංජාජයජා   ලංඅටදජ ලංපපර්ලි ේ්තතු ේ ලං ෙදජ ලංාැසිදපයය. 
 ලංපරිගණ  ලං ාොයතුරු ලං ළජජප යණ ලංපද්ධතිය ලංජඟි්ත ලංයපජාය ලංයයාජ ලංඇගයීජ ලං(2016 ලංමුෙල් ලංදර්ෂය) ලංපිළිබඳ ලං 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප ේ ලංදපර්ාපද 
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