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විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 

මමානරාගල ප්රාමේශීය ස්භාව  

 

මමමහයීම - ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව 

දිනය  - 2022 . 09 . 29  

ස්වථානය - ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො ශ්රවනොගොරය 

මේලාව  - මෙ.ව. 09.30 

 

ස්හභාගීත්වය - 

1. සභො මේකම්, ඩි.එම්.අනුර දිසොනොයක  හතො, ප්රොමේශීය සභොව, ම ොනරොගල. 

2. ප්රධොන කළ නොකරණ  මසේවො නිලධොරි, ඒ.එම්.සුගතදොස  හතො, සහකොර ෙළොත් ෙොලන 

මකො සොරිසේ කොර්යොලය, ම ොනරොගල. 

3. ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ ප්රධොන කළ නොකරණ මසේවො නිළධොරීතුමිය  ඇතුළු අංශ 

ප්රධොනීන් , විෂය නිළධොරීන්, කොර්මික නිලධොරි, ආදොයම් ෙරික්ෂක. 

 

ස්හභාගී  මනාීම -  

1. ඌව ෙළොත් අභයන්තර විගණන අධයක්ෂ,  ඌව ෙළොත් අභයන්තර විගණන 

මදෙොර්තමම්න්තුව, බදුේල. 

2. විගණන අධිකොරී,  ජොතික විගණන කොර්යොලය, ම ොනරොගල. 

 

පිළිගැනීම 

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව විසින් 2022 වර්ෂමේ  මතවන කොර්තුව මවනුමවන් ෙවත්වනු ලබන 

විගණන හො කළ නොකරණ කමිටු රැසේී  සොර්ථක කර ගැනී  සඳහො අද දින ෙැමිණි සහකොර ෙළොත් 

ෙොලන  මකො සොරිසේ කොර්යොලමේ  ප්රධොන කළ නොකරණ මසේවො නිළධොරී ෙවතින කොර්ය බහුලත්වය 

 ත වුවද  අෙ ආයතනය මවනුමවන්  මගෞරවමයන් පිළිගන්නො අතර, ප්රධොන කළ නොකරණ මසේවො 

නිලධොරීතුමිය   ඇතුළු  කොර්යොලීය  නිළධොරීන්  ද සභො  මේකම්තු ො විසින් සොදරමයන් පිළි ගන්නො ලදී.  

 

අරමුණු පැහැදිලි කිරිම 

 විගණන හො කළ නොකරණ කමිටුව කොර්තුවකට වරක් ෙැවැත්ී  හො ඒ මවනුමවන් සක්රීය 

 ැදිහත්ී ක් අනුව කටයුතු  කිරී  නිර්ණොයකයක් වන්මන්ය. ඒ අනුව  අෙ ආයතනය විසින් අඛණ්ඩව 

ම   කමිටුව ෙවත්වමින් ආයතනමේ ගැටළු හො අඩුෙොඩු රොශීයක් නිරවුේ කර ගැනී ට හැකි වු බව 

මෙන්වො මදන ලදී. මම් දින වල ෙවතින කොර්ය බහුලත්වය  ත  අද දින ම   කමිටුව සඳහො අභයන්තර 

විගණන අධයක්ෂතු ොට හො විගණන අධිකොරීතුමියට සහභොගී ී ට මනොහැකි බව දන්වො ඇති බව 

ෙවසන ලදී. නමුත් විගණන හො කළ නොකරණ කමිටුව අඛණ්ඩව කොර්තු ය වශමයන් ෙැවැත්විය යුතු 

නිසො අද දින ම   කමිටුව ෙැවැත්ී ට කටයුතු කළ බව සඳහන් කරන ලදී.     
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මපර කමිටුමේදී ස්ාකච්ඡා කළ කරුණු හා  ගත් තීරණ  

අනු 
අංකය 

ස්ාකච්ඡා කළ කරුණු ගත් තීරණ වගකීම 

01 අනුමත කාර්ය මණ්ඩල තනතුරු වල 
ඌණතා හා අතිරික්තය 
අනු ත කොර්ය  ණ්ඩල වොර්තොවට 
අනුව පුරප්ෙොඩුව ෙවතින 
පුසේතකොලයොධිෙති I මශ්රේණිමේ 01 
නිළධරයකුත්, කොර්මික නිළධොරි 01 
අමයකුත්, මසෞඛය කම්කරු 01 
අයකුත්, ක්මෂේත්ර කම්කරු 01, 
මසෞඛය කම්කරු (මකොම්මෙෝසේ්) 
06 මදමනකුත්, ගිනිබට සේථොනභොර 
නිළධොරී 01 අමයකුත්, නොයක 
ගිනිබට 01 අමයකුත්, යොන්ික 
ගිනිබට 03 මදමනක් අනු ත කර 
ගැනී ටත්, අතිරික්තව සිටින ගිනිබට 
තනතුරු 04  ක් අනු ත කොර්ය 
 ණ්ඩලයට ගලෙො  ගැනී ට අවශය 
කටයුතු සිදු කර මදන ම න් ඉේලො 
සිටින ලදී. 

  
 
  
මම් වන විට වියදම් ෙොලන 
චක්රමේඛ අනුව බඳවො 
ගැනීම් අත්ිටුවො ඇති නිසො 
පුරප්ෙොඩු තනතුරු 
සම්ූර්ණ කිරී ට මනොහැකි 
බවත්, අතිරික්ත වූ ගිනිබට 
හො සංවර්ධන නිළධොරී 
තනතුරු කළ නොකරණය 
කර ගැනී  සඳහො 
මදෙොර්තමම්න්තු  ්ටමින් 
තීරණයක් ගත යුතු නිසො 
සහකොර ෙළොත් ෙොලන 
මකො සොරිසේතු ො  ඟින් 
නැවත දැනුම් දී  සුදුසු බව 
ෙවසන ලදී.    

 
 
 
විෂයභොර නිළධොරි, 
වගකිව යුතු අමනකුත් 
ආයතන               

02 අනුමත ගිනිබට තනතුරු වලට 
අනුගතව නිළධාරීන් පත් කර 
මනාමැති බව 
ගිනිබට අංශමේ තනතුරු වලට 
අදොළව අනු ත කොර්ය  ණ්ඩලය 
අනුව තනතුමරි සේවභොවය  හො 
මසේවක සංඛයොමවි මනොගැලපී  
පිළිබඳව සොකච්ඡොවට බඳුන් කරන 
ලදි. 

 
 
 

 
තනතුරු වල අස තුලිත 
බව ආයතනය විසින් 
මදෙොර්තමම්න්තුව හරහො 
දැනුවත් කර ඇති බවත් , 
සහකොර ෙළොත් ෙොලන 
මකො සොරිසේතු ො 
 ැදිහත්වමින් කටයුතු 
කරන බවත්, ඉදිරිමේදි ඒ 
සම්බන්ධමයන් විසඳු ක් 
ලබො දී ට  කටයුතු කරන 
බවත් ෙවසන  ලදී.  
 
 

 
 
 
 

විෂයභොර නිළධොරි හො 
වගකිව යුතු අමනකුත් 
ආයතන 

03 මුර මස්වවා ස්වථාන වැඩිීම හා දැනට 
සිටින අනුමත රියදුරන් ප්රමාණයට 
වඩා ආයතනය ස්තු වාහන  පැවතීම 
මහවතුමවන් තනතුරු පුරප්පාඩු ී 
පැවතීම. 
 
 

ආයතනය සතු වොහන 15ක් ෙවතින 
අතර දැනට රියදුරන් 06 මදමනකු 
සේීරව සිටින අතර, රියදුරන් 09 
මදමනකු ඌණව ෙැවතී ත්, දිවො 
රොි මලස මුර සේථොන 10ක මසේවය 
කිරී ට මුරකරුවන් 10 මදමනකු 
සිටින අතර 07 මදමනකු ඌණ වන 

 
 
 
 
 
 
අනු ත කොර්ය  ණ්ඩලය 
අනුව ආයතනය තුල 
ෙවතින තනතුරු පුරප්ෙොඩු 
හො අතිරික්තයන්  සෑ  
ෙලොත් ෙොලන 
ආයතනයකට  බලෙො ඇති 
බැවින් මදෙොර්තමම්න්තු 

 
 
 
 
 
 
විෂය භොර නිළධොරි හො 
වගකිව යුතු ආයතන 
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අතර ,රියදුරන් හො මුරකරුවන්   
බඳවො ගැනී ට අවශය කටයුතු සලසො 
මදන ම න් ඉේලො සිටින ලදි. 

 ්ටමින් විසඳු ක් ලබො 
ගැනි  සුදුසු බව සඳහන් 
කරන ලදී. 
  

04 HSR/ BSR/ ISR යන අනුමත මිල 
ගණන් යටමත් ඉදිකිරීම් සිදු කිරිමට 
පවතින අපහසුතා. 
 

ඉදිකිරීම් ද්රවය වල මිල වර්ත ොනමේ 
මවමළඳමෙොළ තුළ ෙවතින මිල 
උච්චොවචනය මහේතුමවන් HSR/ 
BSR/ ISR යන අනු ත මිල ගණන් 
යටමත් ඉදිකිරීම් සිදු කිරි ට 
අෙහසුතොවයන් ෙවතින බැවින් ඒ 
සඳහො උෙමදසේ ලබො මදන මලස 
සදහන් කරන ලදී. 

   
 
 
 
මිල සංමශෝධනය කිරී ට 
මනොහැකි බවත්, 
ඇසේතමම්න්තු සකසේ 
කිරීමම්දී ෙවතින මිල 
ගණන් හො වැඩ නි  
කිරීම න් ෙසු බිේෙත් 
ඉදිරිෙත් කිරි  ෙදනම් කර 
මගන වර්ත ොන මිල 
ගණන් අනුව ප්රධොන 
මේකම්තු ො හො 
මදෙොර්තමම්න්තු ප්රධොනීන්  
 ැදිහත් ීම න් 
සොධොරණව මගීම් කිරී ට 
අනු ැතිය ලබො මදන  බව  
සඳහන් කරන ලදී. 

 
 
 
 
විෂය නිළධොරීන් හො 
කොර්මික නිළධොරි 

05 ප්රාමේශීය ස්භා ඉඩම් නිරවුල් කර 
ගැනීම. 
ප්රොමේශීය සභොව සතු ඉඩම් 11ක්  
නිරවුේ කිරී  සඳහො 2017 – 2018 
වර්ෂයන්ිදී  මුදේ මගීම් සිදු කළ ද 
මම් වනවිට එක් ඉඩ ක්  ැන 
නිරවුේ ී ත්, අමනක් ඉඩම් සඳහො 
මම් වනවිට කිිෙ වතොවක් දැනුවත් 
කිරීම් කලද  ැන මවන් කීරිම් සිදුී 
මනො ැති බවත්, ම   ඉඩම් 
කඩිනමින් නිරවුේ කරගැනී ට 
අවශය ී ඇත.  ඒ සඳහො අවශය 
උෙමදසේ ලබො මදන ම න් ඉේලො 
සිටින ලදී. 

 
 
රජමේ වත්කම් ගිණුම් ගත 
කිරීමම් අවශයතොවය 
මෙරදැරි කර ගනිමින් 
පිළිගත් තක්මසේරුවක් 
අවශය වුවත්, ඒ 
සම්බන්ධමයන් අවශය 
කටයුතු කළ ද මම් වන 
මතක් සේීර තක්මසේරුවක් 
කිරී ට තක්මසේරු 
නිලධොරීන්මේ මසේවය ලබො 
ගැනී ට    මනොහැකි ී 
ඇත. ෙළොත් ආදොයම් 
මකො සොරිසේ 
මදෙොර්තමම්න්තුව  ඟින් 
තක්මසේරුකරණය පිළිබඳ 
උෙමදසේ ලබො මගන ඉදිරි 
කටයුතු කිරී ට තීරණය 
කරන ලදී.  

 
 
විෂය නිළධොරීන් හො 
කොර්මික නිළධොරි හො 
වගකිව යුතු ආයතන 

06 2022 වර්ෂමේ අයවැය අනුව 
ක්රියාත්මක ීමම් දී වර්තමාන මිල 
උච්චාවචනය මහවතුමවන් වියදම් 
පාලනය කිරිමට අපහසුතා ඇතිවිම.  
වර්ත ොනමේ භොණ්ඩ වල ෙවතින 
මවළඳමෙොළ මිල ගණන් ඉතො 
ශිඝ්රමයන් ඉහළ යො ත්, ෙවතින 
දුෂේකරතො හො ප්රොමයෝගිකව බලෙො 

 
 
 
 
විෂයභොර නිළධොරීන් විසින් 
 හ සභොමේ අනු ැතීන් 
අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු 
කරන බව සඳහන් කරන 

 
 
 
 
විෂය නිළධොරී 
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ඇති කරුණු අනුව  හජනතොව විසින් 
නිසි මලස බදු ආදොයම් ලබො 
මනොදී ත් යන කරුණු ෙළොත් ෙොලන 
ආයතන වල සංවර්ධන සැලසුම් 
ක්රියොත් ක කිරිමම්දී සෘජුව  
බලෙොන බවත්, 2022 වර්ෂයට සකසේ 
කළ අයවැය මේඛණමේ එක් එක් 
වියදම් ශීර්ෂයන් සඳහො මවන් කළ 
ඇති ප්රතිෙොදන ඉහත තත්ත්වයන් 
 ත වසර පුරොවට  අදොළ කර 
ගැනී ට මනොහැකි තත්ත්වයක 
ෙවතින බැවින් ඉදිරිමේදී කටයුතු 
කිරීමම් දී ෙවතින තත්ත්වය පිළිබඳ 
කරුණු වි සන ලදී. 
 

ලදි. 
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මකෝේ් මෘත මේහයක් මවනුමවන් 
ප්රතිපූර්ණය වන මුදල් ප්රමාණය 
වියදමට ස්ාමප්ක්ෂව ප්රමාණවත් 
මනාීම 
මවමළඳමෙොමළේ ෙවතින ගෑසේ වල 
මිල ගණන් වැඩි ී ත් , ගෑසේ ටැංකි 
නිසි කලට සෙයො ගැනී ට මනොහැකි 
ී ත්  ත ආදොහන කටයුතු සිදු 
කරන බව හො  මකෝේ් 
 ෘතමේහයක් මවනුමවන් 
රු.10,000.00කට වඩො වැඩි වියද ක් 
දැරී ට සිදුී ත් ඒ සඳහො  ෙළොත් 
ෙොලන මදෙොර්තමම්න්තුව  ඟින් 
රු.5,000.00ක මුදලක් ප්රතිූර්ණය 
කරන අතර එ  මුදල එක් මකෝවි් 
 ෘතමේහයක් සඳහො ප්ර ොණවත් 
මනොවන බවත් සොකච්ඡො කරන ලදී. 

 
 
 
 
ෙළොත් ෙොලන 
මදෙොර්තමම්න්තුව   ඟින් 
ප්රතිූර්ණය කරනු ලබන 
රු.5000.00 ක මුදල වැඩි 
කිරි  සඳහො ඉේුම් කළද 
මම් වන විට එයද සොර්ථක 
මනොී  මහේතුමවන් ජුනි 
 ොසමේ දී ෙැවති  හ 
සභොමේදී ආදොහනොගොර 
ගොසේතු වැඩි කරමින් ෙැවති 
වියදම්  තත්ත්වය අව  කර 
ගැනී ට කටයුතු කළ  බව 
ෙවසන ලදී.  

 
 
 
 
විෂය භොර නිළධොරි හො 
අදොළ වගකිව යුතු 
ආයතන 

08 ප්රවර්තන වර්ෂය ස්ඳහා ආදායම් අය 
කර ගැනීම් ස්ඳහා ගැස්ට් කිරීමමන් 
අනතුරුව ස්ාධාරණ මහවතු මත 
ආදායම්  වැඩි කිරීම් ස්ඳහා අය කර 
ගැනීමම් ක්රමමේදය  
ඉන්ධන මිල ගණන් දිමනන් දින 
ඉහල යො  හො ප්ර ොණවත් ෙරිදි 
මසොයො ගැනී ට මනොහැකි ී   ත 
ආයතනය සතු බර වොහන යන්ත්ර 
වලින් ඉටු කරන මසේවොවන් සඳහො 
අය කරන ගොසේතුව යම් ප්රතිශතයකින් 
වැඩි කිරී ට  හ සභොව තීරණය කර 
ඇත. ම ිදි වර්ෂයට අය කළ යුතු 
බදු හො ගොසේතු සම්බන්ධව ගැස් 
කිරීම න් ෙසු ම   වැඩි කිරීම් 
සම්බන්ධ තීරණ මගන ඇති බවත්, 
එ  ගොසේතු අය කිරී  සම්බන්ධමයන් 
නීතී ය තත්ත්වයන් පිළිබඳව 
වි සන ලදි.  

 
 
 
 
 
මෙර කමිටුමේ දී දැනුම් දුන් 
ෙරිදි නිවැරදි ක්ර මේදය 
අනුග නය කරන බව 
ෙවසන ලදි . 

 
 
 
 
 
විෂයභොර නිළධොරි 



5 
 

09 හිඟ ආදායම් අයකර ගැනීම පිළිබඳව 
පවතින තත්ත්වය ස්ම්බන්ධමයන් 
අභයන්තර විගණන අධයක්ෂතුමා 
විසින් විමසීම් කරන ලදී. 
 
සභො මේකම්තු ො ඇතුළු නිළධොරීන් 
විසින් මෙන්වො මදනු ලැබූමේ රට 
තුළ ෙැවති මකොමරෝනො වසංගත 
මරෝගී තත්ත්වය හො මසෞඛය උෙමදසේ 
අනුග නය කරමින් කටයුතු කළ 
යුතු බවත්, සංචරණ සී ො ෙනවො රට 
වසො තැබූ කොලය තුළ මවමළදුන්මේ 
ඉේලී   ත සහන ලබො දී ට සිදු වු 
බවත් එ  බදු මුදේ කෙො හැරීම් මම් 
වනවිටත් ආණ්ඩුකොරතු ො මවත 
මයොමු කර ඇති අතර ඒ 
සම්බන්ධමයන්  හ සභො අනු ැතීන් 
ලබො ඇති බවත්, වරිෙනම් ිඟ 
සම්බන්ධ ිඟයන් අයකර ගැනී  
සඳහො මේෙළ තහන ට ගැනීම් වැනි 
ක්රියොකොරකම් වලට ම   අවසේථොමේ 
මයොමු මනොවන බවත්  හ සභොව 
ලබොදුන් උෙමදසේ අනුව කටයුතු 
කිරී ට සිදු වු බවත්,  ඒ අනුව 
අමප්ක්ිත ආදොය  සැලසුම් කළ 
ෙරිදි අය කර ගැනී ට අෙහසු වු 
බවත් ෙවසන ලදි. එමහත් විගණනය 
විසින් මෙන්වො මදන ලද තත්ත්වයන් 
සැලකිේලට මගන විගණිත දිනය 
වන විටත් ෙැවති රු.10,000.00 
ඉක්  වු වරිෙනම් ඒකක 254කින් 
මම්වනවිට විශොල ප්ර ොණයක් අඩු 
කර ගැනී ට  ැදිහත් ී කටයුතු කර 
ඇති බවත්, ඉදිරිමේදී ද දිසේික් 
සම්බන්ධිකරණ කමිටුව මවත දැනුම් 
දී රජමේ මේෙළ වල ිඟ වරිෙනම් 
බදු අයකර ගැනී ට සැලසුම් සකසේ 
කර ඇති බවත් සඳහන් කරන ලදී. 

 
 
 
 
 
 

ිඟ ආදොයම් අය කර 
ගැනී  සඳහො  ජංග  
මසේවොවන් ෙැවැත්වූ බවත් 
එයින් සැලකිය යුතු 
ප්ර ොණයකින් ිඟ ආදොයම් 
අය කර ගැනී ට හැකි වු 
බව ෙවසන ලදී. එම න්  
2023 වර්ෂය සඳහො 
වරිෙනම් බදු අය කිරී  
මවනුමවන් K මෙෝරම් 
මම්වන විට සකසේ කරමින් 
ෙවතින බවත්, වර්ෂය 
ආරම්භ ී ට මෙර K 
මෙෝරම් නිකුත් කිරී ට 
හැකි බව හො නැවත  ිඟ 
නිමේදන ද ඒ ස ඟ මයොමු 
කරන බව  ෙවසන ලදී. 
එම න්  ආදොයම් 
ෙරීක්ෂකවරුන් මීට වඩො 
 ැදිහත්ී ආදොයම් අය කර 
ගැනී ට පියවර ගැනී  
සුදුසු බවද දන්වන ලදි. 
  

 
 
 
 
 
 

විෂයභොර නිළධොරි, 
ආදොයම් ෙරීක්ෂක 

10  විථීපහන් නඩත්තුව ස්ම්බන්ධව 
මුළු රට තුළ  දදනිකව විදුලි 
කප්ෙොදුවක් සිදු කරන අවසේථොමේ දී 
විීෙහන් සම්බන්ධමයන් ද ලැබී 
ඇති උෙමදසේ අනුව ෙළොත් ෙොලන 
ආයතන ක්රියොත් ක ී  පිළිබඳව 
අදහසේ වි සන ලදී. 
 

 
 
නගර සී ොව තුළ හො නගර 
සී ොමවන්  පිටත  නො 
ෙොලනයකින් යුතුව 
විථිෙහන් නඩත්තුව සිදු 
කරන බව සඳහන් කරන 
ලදී.   

 
 
විෂයභොර නිළධොරි, විදුලි 
අංශමේ මසේවකයින් 
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11 අවස්න් ගිණුමමහි ස්ම්පිණ්ඩන 
වාර්තාව පිළිබඳව ස්ාකච්ඡා කිරීම  
ගිණුම් කරන මදෝෂයන් 
 

• ඉඩම් තක්මසේරුව ේවිගණ ී 
ඇති බව සොකච්ඡො කරන 
ලදී. 

 

• මෙර වර්ෂමේ ඉදිකරනු ලැබූ 
මගොඩනැගිලි 08 ක් ගිණුම් 
ගත මනොකිරී / 
ආදොහනොගොරමේ ආදොයම් 
වලින් රු.60,000.00 ක 
ආදොය ක්  මෙන්වො   
මනො ැති බව 

 

• නවබසේනැවතුම්ෙමළි 
කඩකො ර 33න් 03ක් 
ගිවිසුම් ගත මනොී  
පිළිබඳව සොකච්ඡොවට බඳුන් 
කිරී  

 

• සේථොවර වත්කම් මේඛනමේ 
ඇතුළත් කර ඇති ස හර 
භොණ්ඩයන් ඉන්මවන්ි 
මේඛනමේ භොණ්ඩයන් 
ස ඟ මනොසැසදී . 

 
 
 
 
 
 

• මගොඩනැගිලි සැලසුම් 
අනු ත කිරීම න් අනතුරුව 
අදොල ඉදිකිරීම් ෙරීක්ෂො කර 
අනුකූලතො සහතික 200ක් 
නිකුත් මනොකිරි  
සම්බන්ධමයන් සොකච්ඡො 
කිරි . 
 
 
 
 
 

• විගණන වි සුම්  ඟින් 
ප්රොමේශීය සභොව විසින් 
ෙවත්වො මගන යනු ලබන 
විී  ආමලෝක කරණය 
සඳහො විී ෙහන් සවි කර 
ඇති බවත් ඒේ සඳහො විදුලි 
බල  ණ්ඩලය ස ඟ ගිවිසුම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ම   ගිණුම් කරන                
මදෝෂයන් නිවැරදි කර     
ගැනී  සඳහො මෙර 
කමිටුමේදී ලබො දුන් 
උෙමදසේ හො විසදුම් අනුව 
කටයුතු කරන බව සඳහන් 
කරන ලදි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
මම් වනවිට අනුකූලතො 
සහතික කේ පිරුණු 
පුේගලයින් මවත ත  
මගොඩනැගිලි සැලසුම් 
අනු ත කිරීම න් 
අනතුරුව  අනුකූලතො 
සහතිකය ලබො  ගන්නො 
මලස දැනුවත් කිරිමම් ලිපි 
මම් වන විට නිකුත් කර 
ඇති බව   ෙවසන ලදී. 
 
 
විදුලිබල  ණ්ඩලය ස ඟ 
ගිවිසුම් ගත ී  
අවොසීදොයක තත්ත්වයක් 
බව මෙන්ී  හො මෙොදු 
 හජන අවශයතොවයන් 
සපුරොලිය යුතු බවත් දන්වො 
මම් සම්බන්ධමයන් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      විෂයභොර නිළධොරින් 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
විෂයභොරනිළධොරි,  
කොර්මික නිළධොරින් 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 හ සභොව, විෂයභොර 
නිළධොරි,කොර්මික 
නිළධොරී 
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ගත ී මනොතිබී  සම්බන්ධව 
මෙන්වො දී ඇති කරුණු 
පිළිබඳව වි සී . 

 
 
 
 

 
 

• ම ොනරොගල නව මෙොළ 
භූමිය ඉදිකිරි  සඳහො ඉඩම් 
ප්රතිසංසේකරණ මකොමිෂන් 
සභොව විසින් එකඟතොවයක් 
ලබො මදන ලදී. ඒ අනුව 
UNDP සහ NELSHIP 
විමේශොධොර  ත මෙොළ 
භූමිමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු 
කරන ලදි. නමුත් දැනට 
ම   සේථොනයට අදොළව 
තක්මසේරුවක්  ඉඩම් 
ප්රතිසංසේකරණ මකොමිෂන් 
සභොව විසින්  ඉේලො ඇති 
අතර, එ  බදු වලින් නිදහසේ 
කර ගැනී ට හැකියොවක් 
ෙවතී දැයි වි සන ලදි. 
 
 
 

• ගව  සේකඩය 
සම්බන්ධමයන් මගී ට 
ඇති ිඟ මුදේ අය කර 
ගැනී  මවනුමවන් අධිභොර 
වශමයන් එවකට සිටි 
සභොෙති හො මේකම් සඳහො 
ඔවුන් නමින්  මගී ට 
නිය  කර අධිභොර නිකුත් 
කර  තිබුණද මම් වන විට 
එ  මදෙළ   ජීවතුන් අතර 
මනො ැති නිසො ඒ 
සම්බන්ධමයන් ක්රියොත් ක 
ීමම් ගැටළුවක් ෙවතින බව 
මෙන්වො මදන ලදී. 

විසදු ක් ලබො මදන මලස 
සොධොරණිකරණ වොර්තොවක් 
මදෙොර්තමම්න්තුව හරහො 
අ ොතයොංශය    මවත 
ඉදිරිෙත් කිරි ට කටයුතු 
කරන බව ෙවසන ලදී.  
   
 
 
 

මෙර කමිටුමේදී ලබො දුන් 
තීරණය අනුව කටයුතු 
කරන මලසත්, ජනවස  
ස ඟ සොකච්ඡො කර ඔවුන් 
ලබො මදන නිර්මේශ ද අනුව 
ඉදිරි කටයුතු කිරි  සඳහො 
 ැදිහත්ව කටයුතු කරන 
මලස දැනුම් මදන ලදි.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
අධිභොර අය කර ගන්නො 
ෙොර්ශවයන් මම් වන විට 
ජීවතුන් අතර මනො ැති 
නිසො අය කර ගැනී ට 
මනොහැකි ී   ත කඩ කුලී 
මේඛන වලින් කෙො හැරී  
සඳහො මදෙොර්තමම්න්තු 
 ්ටමින් ඉේලම් කිරි ට 
කටයුතු කරන  බව සඳහන් 
කරන  ලදි. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 හ සභොව , ජනවස , 
ඉඩම් ප්රතිසංසේ කරණ 
මකොමිෂන් සභොව, 
ෙළොත් ෙොලන 
මකො සොරිසේ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ෙළොත් ෙොලන 
මකො සොරිසේ,  හ සභොව, 
විෂය භොර නිළධොරී 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 අනුමත වියදම් සීමාවන් ප්රමාණවත් 
මනාීම 
 
වොහන අළුත්වැඩියොවන් සිදු කිරීමම්දී 
මදෙොර්තමම්න්තුව  ඟින් අනු ත 
කර ගත යුතු සී ොවන් හො වගකිව 
යුතු නිර්මේශයන් ස ඟ  අනු ත 

 
 
 
මම් පිළිබඳව 
දනතිමකො හො  
ප්රොමයෝගික තත්ත්වයන් 
ෙළොත් ෙොලන 

 
 
 
විෂය භොර නිළධොරී 
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කරගත යුතු සී ොවන් සලකො බලො  
අළුත්වැඩියො කිරි ට මෙර නියමිත   
අනු ැතියන් සිදු  කර ගැනී ට 
කටයුතු කළ යුතු අතර,  වර්ත ොන 
මවමළඳමෙොමළි ෙවතින  
භොණ්ඩයන්ි මිල අධික මලස ඉහල 
යො  දක්නට ලැමබන  නිසො ම   
අනු ත  සී ොවන් දැනට සුළු 
අළුත්වැඩියොවන් සඳහො ද යන වියද  
හො සැසමදන බව සඳහන් කරන ලදී. 
එ  නිසො දැනට ෙවතින      අනු ත 
මුලය සී ොවන් ප්රොමයෝගික මනොවන 
බව මෙන්වො මදමින් ඒ සඳහො ගත 
හැකි ක්රියො ොර්ග ම ොනවො දැයි 
වි සන ලදි. 

මදෙොර්තමම්න්තුව 
මවත මයොමු කර අවශය 
නිර්මේශ ලබො ගන්නො 
මලස දන්වන ලදී. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 නිමයෝජිත ආයතන මඟින් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන ඇස්වතමම්න්තු අනුමත 
කර ගැනීම 
 
වොහන අළුත්වැඩියො සිදු කිරීමම්දී 
නිමයෝජිත ආයතනය  ඟින් ඉදිරිෙත් 
කරනු ලබන ඇසේතමම්න්තුව  ෙලොත් 
ෙොලන අ ොතයොංශය  ඟින් 
අනු ැතියක් ලබො ගැනී  අවශයය. 
නමුත් ම   අනු ැතිය ලැබී  ප්ර ොද 
වන නිසො නිසි මේලොවට අළුත්වැඩියො 
කටයුතු සිදු කිරී ට මනොහැකි බව 
ෙවසන ලදි. ඒ සඳහො විසදු ක් ලබො 
මදන ම න් ඉේලීම් කරන ලදී. 
 
  

 
 
 
 
අදොළ කොර්යයන් 
විනිවිධභොවයකින් හො 
විදි ත්ව සිදු කළයුතුව ඇති 
බැවින් ම   ක්රියොවලිය 
එමලසින්  අනුග නය 
කරන මලසත් තොක්ෂණික 
ම වලම් භොවිතමයන් ම ය 
කඩිනම් කර ගැනී ට 
 ැදිහත් වන මගස දැනුම් 
මදන ලදි. 
 

 
 
 
 
විෂය භොර නිළධොරී 

04 රැකියා ලක්ෂමේ නිළධාරීන් ස්ඳහා 
නිවාඩු දිනයක් ලබා දීම  
 
ම   මසේවකයින් සති අන්ත නිවොඩු 
දින වලද රොජකොරී සඳහො මයොදවො 
ගැනී  මවනුමවන් අ තර නිවොඩුවක් 
ලබො මදන මලස ඉේලීම් කර ඇත. 
 
 

 
 
 
ම ය ආයතනික වශමයන් 
කළ නොකරණය කරගත 
යුතු කරුණක් බරවින් 
රොජකොරි වලට බොධොවක් 
මනොවන අයුරින් ගැලපීම් 
කර අවශය නිවොඩු ලබො දී  
සුදුසු බවත් දැනුම් මදන 
ලදී.මම් වන විට ම   
තත්ත්වය නිරවුේ කර 
මගන ඇත. 

 
 
 
විෂය භොර නිළධොරි 

05 වාහන පිරිවැය වාර්තාවක් පිළිස්කර 
කර ගැනීම 
 
ආයතනය සතු සියළු  වොහන හො 
යන්මත්රෝෙකරණ සඳහො මලොේ 
සටහන් මෙොත හො ස ොනව  වොහන 

 
 
 
ම   මේඛනය ෙරිගණක 
ගත කරමින් සකසේ කරන 
බව ෙවසන ලදී.  

 
 
 
විෂය භොර නිළධොරි 
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අද දින ස්ාකච්ඡා කළ කරුණු  

01.ආදායම් පරිපාලනය 

ිඟ ආදොයම් අය කර ගැනී  සම්බන්ධමයන් මම්වන විට විවිධ ක්රියො  ොර්ග මගන ඇති අතර මේෙළ 

තහන ට  ගැනීමම් ක්රියොවලියට  ැදිහත්ී  කළ යුතුව ඇත. එමහත් රම් ෙවතින දුෂේකර වොතොවරණය 

හමුමේ මම් සඳහො  හ සභොමවන් එකඟතොවයක් ලබොදී  සිදු මනොකළ බැවින් විකේෙ ක්රියො ොර්ගය 

ඉතිහොසය හො වර්ත ොනමේ සිදු 
කරනු ලබන අළුත්වැඩියොවන් හො 
වොහනමේ තත්ත්වය පිළිබඳව 
සටහන් ඇතුලත් කරනු ලබන 
මේඛණයක් සකසේ කිරී ට පියවර 
ගන්නො ම න් දන්වන ලදි. 
 

06 2020 වර්ෂමේ දී මකෝවි් වසංගත 
කොලමේදී සභො අරමුදලින් 
සභොෙතිතු ො ඇතුළු සභිකයන් සඳහො 
අත්තිකොරම් මුදේ ලබො දී ප්රමේශමේ 
 හජනතොව සඳහො සහනදොයි ආහොර 
 ළු මබදො දී ට කටයුතු කරන ලදී. 
නමුත් එ  අත්තිකොරම් මුදේ නැවත 
පියවි  සභිකවරු මදමදමනකු විසින් 
අතෙසු කර ඇති බවත්,  හ සභො 
නයොය ෙත්රයට ඇතුළත් කර  හ 
සභොමේදීද සොකච්ඡො ක ිරීමම්දී ඔවුන් 
විසින් එ  මුදේ මගවන බව දන්වො 
සිටියත් මම් වන මතක් මනොමගවො 
සිටින බවත්, මම් සම්බන්ධමයන් 
කු න පියවරක් ගන්මන් දැයි වි සීම් 
කරන ලදී.  
  

නැවත වරක්  හසභො 
නයොය ෙත්රයට ම   
කොරණය ඉදිරිෙත් කර 
එිදි  හ සභො තීරණයක් 
ලබො ගැනී ට කටයුතු 
කරන මලස සඳහන්  කරන 
ලදී. මකමසේ මවතත් ලබො 
ගත් අත්තිකොරම් මුදේ නිසි 
මලස මනොපියී   ත 
අධිභොරයන්ටද ලක්ී ට 
ඉඩ ඇති බැවින් අදොළ 
සභිකවරුන් නැවත 
දැනුවත් කරන මලස 
දන්වන ලදි.  

විෂය භොර නිළධොරි 

07 රොජය වියදම් ෙොලනය සඳහො මුදේ 
අ ොතයොංශය  ඟින් නිකුත් කර ඇති 
ජොතික අයවැය චක්රමේඛ අංක 
03/2022 අනුව සභො අරමුදේ  ඟින් 
අතයොවශය සංවර්ධන කටයුතු සිදු 
කිරී ට ද මනොහැකිී ඇති බව දන්වො 
සිටින ලදී. එම න්   සභො අරමුදේ 
 ඟින් සිදු කිරි ට නියමිත 
අතයොවශය සංවර්ධන මයෝජනො 
ක්රියොත් ක කිරි  සඳහො 
මදෙොර්තමම්න්තුව  ඟින් අනු ත 
කර ගැනී  සඳහො ඉදිරිෙත් කළද 
ඔවුන් විසින් ඒ සඳහො අනු ැතිය 
ලබො දී ට උත්සොහ මනොකරයි. 
එබැවින් මම් සම්බන්ධමයන් ගත යුතු 
ක්රියො  ොර්ගය කු ක් දැයි වි සීම් 
කරන ලදී.   

රොජය ප්රතිෙත්ති  ත මගන 
ඇති ම වැනි තීරණ 
මකමරි අවධොනය මයොමු 
කර කටයුතු කරන මලසත් 
මනොවැලැක්විය හැකි 
කොර්යයන් සඳහො ෙ ණක් 
නිවැරදි සොධයතො වොර්තො 
ලබො මගන 
මකො සොරිසේතු ොමේ 
අනු ැතීන් ලබො ගැනීම න් 
ෙසු කටයුතු කිරී  සුදුසු බව 
දැනුම් මදන ලදි. 

විෂය භොර නිළධොරි 



10 
 

අනුග නය කරමින් ිඟ ආදොයම් අය කර ගැනි  ට පියවර ගන්නො ලදි. එිදි රු.10000.00 ඉක්  වු 

ිඟ වරිෙනම් ඇති මේෙළ සඳහො ආදොයම් ෙරීක්ෂකයින්මේ සෘජු  ැදිහත් ී   ත කටයුතු කිරී ට 

උෙමදසේ ලබො මදන ලදි. තවද ගිවිසුම් මකන්මේසි උේලංඝණය කර ඇති බදුකරුවන් සඳහො නිමේදන 

නිකුත් කර මවමළඳසැේ මුද්රො තැබී ට ඉදිරිමේදී කටයුතු කරන බවද සඳහන් කරන ලදි.  

02 .අයවැය පාලනය 

2022 වර්ෂමේ අයවැය ඉලක්ක වලින් 80%  මම් වන විට ඉක් වලො ඇති බවත්, රොජය  වියදම් 

ෙොලනය කිරී  සඳහො ජොතික අයවැය චක්රමේඛ අංක 3 /2022 නිකුත් කිරී   ත අයවැය ඉලක්ක 

සම්ූර්ණ කිරී  සඳහො යම් බොධොවක් වන බව සඳහන් කරන ලදී.     

03. අභයන්තර පාලන ක්රමය හා කළමනාකරණ ක්රියාවලිය 

ආයතනමේ අභයන්තර කළ නොකරණය මහොඳ  ්ට කින් ෙවත්වො මගන යන ලදී. ප්රධොන 

කළ නොකරණ මසේවො නිලධොරී  ඟින් ම   කටයුතු   නො ෙොලනයක් අනුව  නියො නය වන අතර, 

අංශ  ්ටමින් ද අංශයන් තුල නියො නයක් වන බවද ෙවසන ලදී. ආයතනය සඳහො පුහුණු වැඩසටහන් 

සැලැසේ ක් නිළධොරීන්මේ අවශයතො අනුව සකසේ කර ඇත. ඒ අනුව ඔවුන්මේ ඉේලීම් ෙදනම් කර 

ගනිමින් CDLG වයොෙෘතිය යටමත් පුහුණුීම් සිදු කරන ලදී. ම   වර්ෂමේදී ගිනිබට නිළධොරීන් මවත 

දනතික හො ප්රොමයෝගික පුහුණුවක් අෙ ආයතනය තුළ දී  ෙැවැත්වූ බවත්, එවැනි පුහුණු ීම් 

සංවිධොනය කරමින් අතයොවශය සහයන්  ලබොදී  ආයතනයක් වශමයන්  අෙ ලද  ජයග්රහණයක්  බව 

ෙවසන ලදී. කොර්ය  ණ්ඩලය සඳහො සුභසොධන මසේවොවන් ඉටු කිරී ට කටයුතු කරන බවත්, 

ආයතනමේ මසේවකයින් සඳහො  මසේවක ණය ලබො දී , ප්ර ොදයකින් මතොරව  මසේවකයින් සඳහො  වැටුප්  

මගී , ගිනි නිීමම් මසේවොවන්  නො මලස ෙවත්වො මගන යො  හො මකෝවි් ඒකකය  ඟින් දිවො රොත්රී 

මසේවොවන් ෙවත්වො මගන යො  සිදු කර මගන යන බව ෙවසන ලදී. 

2023 වර්ෂය සඳහො වරිෙනම් බදු අය කිරී  මවනුමවන් තක්මසේරු වරිෙනම් නිමේදන (K 

මෙෝරම්) මම් වන විට ලියො අත්සන සඳහො මයොමු කර ඇති අතර, ම වරද ම   නිමේදන ප්ර ොණවත් 

කොලයක් ඇතුව නිකුත් කළ හැකි බවද දන්වන ලදී.  

ප්රමේශමේ  ෙවතින මෙොදු  ගැටළුකොරී තත්ත්වයන් වලදී ආයතනික වශමයන් දොයකත්වයක් 

, ැදිහත්ී ක් දැක්විය හැකි අවසේථො වලදී මලොකු මවනසක් ඇති කිරී ට හැකි වු බව ෙවසන ලදි. මම් 

දවසේ වල රිලවුන්මගන්  හජනයො සඳහො කරදර සිදුවන අතර ඒ සඳහො කටයුතු සිදු කළයුතු ආයතන 

දැනුවත් කිරීමම්දී  රිලවුන් අේලන කූඩූ ප්ර ොණවත් මනොවන බව ෙවසන ලදී. ඒේ අනුව අෙ ආයතනය 

 ැදිහත් ීම න් රිලවුන් අේලන කූඩූ 02ක් සොදො මදමින් එ  ගැටළුව නිරොකරණය කර ගැනී ට 

 ැදිහත්ව  කටයුතු කළ බව සඳහන් කරන ලදී. 

ආයතනමේ කොර්යයන් මහෝ ලිපිමේඛණ ගත කිරීම් සම්බන්ධමයන් ද තවදුරටත් යම්කිසි 

ආකොරයකින් ෙවතින ගිණුම්කරණය සම්බන්ධමයන්ද  ගැටළු නිරොකරණය කර ගැනී ට අවශය 

බැවින් ඒේ සඳහො කණ්ඩොයම් ෙරීක්ෂණයක් සිදු කිරී  සඳහො සහකොර ෙළොත් ෙොලන මකො සොරිසේ 

කොර්යොලය මවත ලිඛිත ඉේලී ක් මයොමු කිරී ට මම් වනවිට කටයුතු කළ බව සඳහන් කරන ලදි. 

04. වාර්ික ගිණුම ඉදිරිපත් කිරීම 

අවසන් ගිණු  සම්බන්ධමයන් කළ නොකරණ විගණන වොර්තොමේදී මෙන්වො දී තිබූ ම මහයුම් 

අකොර්යක්ෂ තො හො කළ නොකරණ දුර්වලතො පිළිබඳව මීට මෙර ෙැවති කමිටුමේදී සොකච්ඡො කරන 

ලදී. එිදි ලබො මදන ලද තීරණ සඳහො අවදොනය මයොමු කර  කටයුතු කරන අතර, සේථොවර වත්ක ක් 

මලස දිසේික් පුසේතකොලය ඇතුළත් කිරි ට කටයුතු මනොකර ඇත්මත් 2013 වර්ෂමේදී එ  

මගොඩනැගිේල ඉදිකිරීම න් අනතුරුව අෙ ආයතනය මවත ෙවරො  මදන බවට දන්වො තිබී ත් මම්වන 

මතක් එය ෙවරො මනොදී  මහේතුමවනි. ඒ සම්බන්ධමයන් මගොඩනැගිේල ෙවරො ගැනී  සඳහො ඉේලීම් 

කර ඇති බවත් එය නිරවුේ කර  දීම න් අනතුරුව සේථොවර වත්කම් මේඛණයට ඇතුලත් කරන බව 

සඳහන් කරන ලදී.  එම න්  වැලියොය පුසේතකොලය ෙවතින ඉඩම න් ෙර්චසේ 100 ක භූමි ප්ර ොණයක් 
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ආයුර්මේදය මරෝහල  සඳහො ලබො දී ට කටයුතු කරන ලදී. ඒ අනුව සේථොවර වත්කම් මේඛණමයන් එ  

මකොටසේ  ඉවත් කිරී ට කටයුතු සිදු කරන ලදී.             

 

කාර්ය ස්ාධනය පිළිබඳ ස්මාමලෝචනය කිරීම හා රැස්වීම අවස්න් කිරීම 

 අද දින ෙැවති ම   කමිටුමේදී මෙර කමිටුමේදී ඉදිරිෙත් කරන ලද කරුණු වල ප්රගතිය 

සොකච්ඡො කළ අතර 2022 වර්ෂමේ ෙැවැත්ී ට නියමිත සතර වන කොර්තුමේ කමිටු රැසේී  සොර්ථක 

අන්දමින් ෙැවැත්ී ට කටයුතු කරන බව ෙවසන ලදි. එම න්  LDSP වයොෙෘතිමේ කොර්ය සොධන 

ඇගයී  සඳහො සියළු  නිලධොරීන් උෙරි මයන් කැෙී ඉහල  ප්රතිලොභ ලබො ගැනී ට කටයුතු කරමු 

යැයි ෙවසන ලදී. එම න්  අද දින කමිටුව සොර්ථක කර ගැනී  සඳහො ෙැමිණි සහකොර ෙළොත් ෙොලන 

මකො සොරිසේ කොර්යොලමේ ප්රධොන කළ නොකරණ මසේවො නිලධොරීතු ොට හො ආයතනය මවනුමවන් 

නිමයෝජනය කරනු ලැබූ සියළු  නිළධොරීන් සඳහො  සේූ තිය පුද කරන ලදී.    
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අනු 

අංකය 

සාකච්ඡා කළ කරුණු ගත් තීරණ 

01  හිඟ ආදායම් අය කර 

ගැනීම සම්බන්ධයයන් 

සෘජු තීරණයක් මහ 

සභාව විසින් ලබා 

ය ාදීම මත එයට 

විසදුමක් වශයයන්  
 

කලාප 06 ම ආවරණය 

ව  පරිදි ජංගම යේවා 

පවත්වා හිඟ ආදායම් 

වලින් සැලකියයුතු 

ප්රමාණයක් ලබා 

ගැනීමට හැකි වු බවත් 

රු.10000.00 ට වැඩි හිඟ 

පවති  බදුකරුවන් 

සඳහා යව ම දැනුම් දී 

එම හිඟ මුදල් ලබා 

ගැනීමට කටයුතු කර  

ලදී. තවදුරටත් පවති  

හිඟ සම්බන්ධයයන් එම 

යේපළ සභාව සතු කර 

ගන් ා බව දැනුවත් 

කිරීම් සිදු කර  ලදී.  

02 අයවැය පාල ය අයවැය ඉලක්ක වලින් 

80%  යම් ව  විට 

ඉක්මවලා ඇති බවත්, 

ජාතික අයවැය චක්රයල්ඛ 

අංක 3 /2022 මඟින් 

වියදම් පාල ය කිරීම 

මත ඉදිරියේදී අය වැය 

ඉලක්ක සම්ූර්ණ 

කිරීමට  ය ාහැකියේ 

යැයි  සඳහන් කර  ලදී.  

03 අභයන්තර පාල  ක්රමය හා 

කළම ාකරණ ක්රියාවලිය  

ආයත යේ අභයන්තර 

කළම ාකරණය යහාඳ 

මට්ටමකින් පවත්වා 

යග  ය  ලදී. එහිදි  
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ප්රධා කළම ාකරණ 

යේවා නිලධාරීතුමිය 

හරහා සමේථ කාරණා 

ම ා පාල යක් අනුව  

නියාම ය ව  අතර, 

අංශ මට්ටමින් ද 

අංශයන් තුල 

නියාම යක් ව  බවද 

පවස  ලදී. ආයත ය 

සඳහා පුහුණු 

වැඩසටහන් සැලැේමක් 

නිළධාරීන්යේ අවශයතා 

අනුව සකේ කර ඇත. ඒ් 

අනුව ඔවුන්යේ ඉල්ීම් 

පද ම් කර ගනිමින් CLG 

වයාපෘතිය යටයත් 

පුහුණුවීම් සිදු කර  ලදී. 

එහිදි  යමම වර්ෂයේදී 

ගිනිබට නිළධාරීන් යවත 

න තික හා ප්රායයෝගික 

පුහුණුවක් අප 

ආයත ය තුළ දීම 

පැවැත්ූ බවත් , 

ආයත යක් යලස එය 

යලාකු ජයග්රහණයක් 

බව පවස  ලදී. කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා 

සුභසාධ  යේවාවන් 

ඉටු කිරීමට කටයුතු 

කර  බවත් ඒ් අනුව 

යේවක ණය ලබා 

දීම,ප්රමාදයකින් යතාරව  

යේවකයින් සඳහා  

වැටුප්  යගවීම, ගිනි 

නිවීයම් යේවාවන් ම ා 

යලස පවත්වා යග  

යාම හා යකෝවිඩ් 

ඒ්කකය මඟින් දිවා රාත්රී 

යේවාවන් පවත්වා යග  

යාම සිදු කර යග  ය  

බව පවස  ලදී. 

2023 වර්ෂය සඳහා 

වරිප ම් බදු අය කිරීම 
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යවනුයවන් K යපෝරම් යම් 

ව  විට ලියා අත්ස  

සඳහා යයාමු කර ඇති 

අතර, යමම වර්ෂයේ දීම 

නිකුත් කිරීමට හැකි බව 

පවස  ලදී.  

ප්රයේශයේ  පවති  

ගැටළුකාරී තත්ත්වයන් 

සඳහා ආයතනික 

වශයයන් දායකත්වයක් 

,මැදිහත්වීමක් දැක්විය 

හැකි අවේථා වලදී 

යලාකු යව සක් ඇති 

කිරීමට හැකිවු බව 

පවස  ලදි. යම් දවේ වල 

රිලවුන්යගන් මහජ යා 

සඳහා කරදර සිදුව  

අතර ඒ් සඳහා කටයුතු 

සිදු කළයුතු ආයත  

දැනුවත් කිරීයම්දී  

රිලවුන් අල්ල  කූඩූ 

පුමාණවත් ය ාව  බව 

පවස  ලදී. ඒ් අනුව 

ආයත ය මැදිහත් 

වීයමන් රිලවුන් අල්ල  

කූඩූ 02ක් සාදා යදමින් 

එම ගැටළුව නිරිකරණය 

කර ගැනීමට කටයුතු 

කළ බව සඳහන් කර  

ලදී. 

තවදුරටත් ආයත  

 වාර්ික ගිණුම ඉදිරිපත් 

කිරීම 

අවසන් ගිණුම 

සම්බන්ධයයන් 

කළම ාකරණ විගණ  

වාර්තායේදී යපන්වා දී 

තිබූ යමයහයුම් 

අකාර්යක්ෂමතා හා 

කළම ාකරණ 

දුර්වලතා පිළිබඳව මීට 

යපර පැවති කමිටුයේදී 

සාකච්ඡා කර  ලදී. 

එහිදි ලබා යද  ලද 

තීරණ සඳහා අවදා ය 
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යයාමු කර  කටයුතු 

කර  අතර, ේථාවර 

වත්කමක් යලස දිේික් 

පුේතකාලය ඇතුළත් 

කිරිමට කටයුතු ය ාකළ 

ඇත්යත් 2013 වර්ෂයේදී 

ඒම යගාඩ ැගිල්ල 

ඉදිකිරීයමන් අ තුරුව 

අප ආයත ය යවත 

පවරා  යද  යලස 

සඳහන් වුවත් යම්ව  

යතක් පවරා ය ාදීම 

යේතුයවනි.  එයමන්ම 

වැලියාය පුේතකාලය 

පවති  ඉඩයමන් පර්චේ 

100 ක භූමි ප්රමාණයක් 

ආයුර්යේදය සඳහා ලබා 

දීමට කටයුතු කර  ලදී. 

ඒ් අනුව ේථාවර වත්කම් 

යල්ඛණයයන් එය ඉවත් 

කිරීමට කටයුතු සිදු 

කර  ලදී.-             

   

   

   

   

   

 

කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සමාල ෝචනය කිරීම හා රැස්වීම අවසන් කිරීම 

අද දි  පැවති යමම විගණ  හා කළමණාකර  කමිටුයේදී විශාල කරුණු 

රාශියක් සාකච්ඡා කර  ලදි.  ඒ් අනුව අද දි  කමිටුයවහි සාර්ථකත්වයක් ලබා 

ගැනීමට හැකිවු බවත්, යමම විගණ  හා කළම ාකරණ කමිටුව මඟින් යපන්වා 

දී ඇති කරුණු කාරණා අනුව අඩුපාඩු හා යදෝශ නිරාකරණය කර ගැනීමට හැකි 

වු බව සඳහන්  කර  ලදි. අප යවනුයවන් පවුරක් යලස සිටි  අභයන්තර විගණ  

අධයක්ෂතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, ජාතික විගණ  අධිකාරීතුමිය ඇතුළු 

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ආයත ය යවනුයවන් හා සභාපතිතුමා යවනුයවන් 

යගෞරවණිය ේූතිය පුදකර  ලදී.  
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අනු 

අංකය 

සාකච්ඡා කළ කරුණු ගත් තීරණ වගකීම 

01 අවසන් ගිණුයමහි 

සම්පිණ්ඩ  වාර්තාව 

පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කිරීම  
 

ගිණුම්ගත කර  

යදෝෂයන් 
 

• ඉඩම් තක්යේරුව 

ේවිගණ වී ඇති 

බව සාකච්ඡා 

කර  ලදී. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ප්රායේශීය සභාව සතු ඒකම 

ඉඩයමහි ඇති ඉඩම හා 

යේපළ  තක්යේරු කිරීයම්දී  

යගාඩ ැගිලි වල යව ම 

තක්යේරුවක් කර ඇති 

නිසා ඒයලස සිදුවී ඇති බව 

පවස  ලදී. 

ඒහිදි යේපළ හා ඉඩම යව  

යව ම තක්යේරු කළ යුතු 

බවත්, වර්ෂ අවසන් වීයමන් 

අ තුරුව ඒම යව ේ වීම් 

හා අළුතින් ඇතුළත් විය 

යුතු යේවල්  අදාළ 

අවේථායේදී ම ගිණුම් ගත 

කිරීම සුදුසු බව යපන්වා 

යද  ලදී. 

 
 
 

විෂයභාර 

නිළධාරි, 

යදපාර්තයම්න්තුව 
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• යපර වර්ෂයේ 

ඉදිකරනු ලැබූ 

යතාඩ ැගිලි 08 

ක් ගිණුම් ගත 

ය ාකිරීම/ 

ආදාහ ාගාරයේ 

ආදායම් වලින් 

රු.60000.00 ක 

මුදලක් යපන්නුම් 

කර ය ාමැති 

බව 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  ව 

බේ ැවතුම්පයළ

හි කඩකාමර 

33න් 03ක් ගිවිසුම් 

ගත ය ාවීම 

පිළිබඳව 

සාකච්ඡාවට 

බඳුන් කිරීම 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

සභා අරමුදල් වලින් 

ඉදිකිරීම් ය ාකළත් 

පරිතයාග යලස ගිණුම් ගත 

කිරිම අවශය බවත්, යම් 

සඳහා පිළිතුරු සැපයීයම්දී 

යමම  අඩුපාඩු ඉදිරි මුලය 

ප්ර කාශ   සකේ කිරියම්දී 

නිවැරදි කර  බව දැන්වීම 

නුසුදුසු බවත් යපන්වා දී 

ඇති යදෝෂයන් නිවැරදි කර 

ගත් බවත් දැන්වීම සුදුසු 

බවද යපන්වා යද  ලදී.  
 
 
 
 
 
 

අඩු ආදායම්ලාභී 

තියදය කු සඳහා ලබාදී 

ඇති බව සර්ව 

සාධාරණිකර  වාර්තා 

මඟින් යපන්නුම් කිරිමත්, 

විගණ  විමසුම් සඳහා 

පිළිතුරු සැපයීයමන් 

අ තුරුව ඒම පිළිතුර 

සඳහා විගණ  

යදපාර්තයම්න්තුව 

ඒකඟව  බවට  ලිඛිතව 

වාර්තාවක් ලබා ගැනිම 

සුදුසු බව යපන්වා යද  ලදි. 
 
 
 

ඉන්යවන්ි යල්ඛ ය , 

භාණ්ඩ නිකුත් කරනු ලබ  
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• ේථාවර වත්කම් 

යල්ඛ යේ 

ඇතුළත් කර ඇති 

සමහර 

භාණ්ඩයන් 

ඉන්යවන්ි 

යල්ඛ යේ 

භාණ්ඩයන් 

සමඟ 

ය ාසැසදීම. 
 
 
 
 

• යගාඩ ැගිලි 

සැලසුම් අනුමත 

කිරීයමන් 

අ තුරුව අදාල 

ඉදිකිරීම් පරීක්ෂා 

කර අනුකූලතා 

සහතික 200ක් 

නිකුත් ය ාකිරිම 

සම්බන්ධයයන් 

සාකච්ඡා කිරිම. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• විගණ  විමසුම් 

මඟින් ප්රාය ේශීය 

සභාව විසින් 

පවත්වා ය ග  

උපයල්ඛ යත්  සමඟ 

ගැලපීම් සිදුවිය යුතුය. ඒයේ 

ය ාගැලපීමට යේතුව 

යසායා බලා නිවැරදි කර 

ගන් ා යලස දැනුම් යද  

ලදි. 
 
 
 

යගාඩ ැගිලි සැලසුම් 

අනුමත කිරීයමන් 

අ තුරුව වසර 5 පසු 

සහතික නිකුත් කිරිමට 

ය ාහැකි බව ප යතහි 

ඇත. අනුකූලතා සහතිකය 

ලබා ය ාගත් අය සඳහා 

මාස 06කට වරක් වත් ලිපි 

මඟින් ඒම සහතිකය ලබා 

ගන් ා යලස දැනුවත් කළ 

යුතු බවත්, මාස 03 කට 

වරක්වත් යකෂ්ත්ර 

පරීක්ෂාවක් සිදුකිිිරිමත් 

,විෂය නිලධාරීන් විසින්  

වර්තමා  තත්ත්වය 

යසායා බලා ලිපි නිකුත් කළ 

යුතු බවත් යපන්වා යද  

ලදී.   
 
 
 

 
 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

සමඟ විථි පහන් 

සම්බන්ධයයන් 

ගිවිසුම් ගත වීම 

සුදුසු බව විගණ  

විමසුම් මඟින් විටින් 

විට දන්වා සිටි  

අතර ඒය ඒය 

අවාසීදායක 

තත්ත්වයක් බව 

යපන්වීම හා යපාදු 

මහජ  
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යනු ලබ  විථී 

අ ාය ලා ්ක 

කරණය සඳහා 

විථී පහන් සවි 

කර අ ැති බවත් 

ඒ් සඳහා විදුලි 

බල මණ්ඩලය 

සමඟ ගිවිසුම් 

ගත වී ය ාතිබීම 

සම්බන්ධව 

යපන්වා දී ඇති 

කරුණු පිළිබඳව 

විමසීම. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 

• යමා රාගල  ව 

යපාළ භූමිය 

ඉදිකිරිම සඳහා 

ඉඩම් 

ප්රතිසංේකරණ 

අවශයතාවයන් 

සපුරාලිය යුතු බවත් 

දන්වා යම් 

සම්බන්ධයයන් 

විසදුමක් ලබා යද  

යලස 

සාධාරණිකරණ 

වාර්තාවක් 

යදපාර්තයම්න්තුව 

හරහා අමාතයාංශය    

යවත ඉදිරිපත් කර  

යලස යපන්වා යද  

ලදී. ඒයමන්ම පලාත් 

විගණ  හා 

කළම ාකරණ 

කමිටුයේදී සාකච්ඡා 

කර විසදුමක් ලබා 

යද  යමන්ද සඳහන් 

කර  ලදි.    
 
  

යමම ඉඩම සඳහා යගවීමට 

සිදු ව  බදු මුදල් වලින් 

නිදහේ වීමට අවශය ඉල්ීම් 

දිේික් සම්බන්ීකරණ 

කම්ටුවට හා පරිසර 

අමාතයාංශය යවත යම් ව  

විට යයාමු කර ඇති නිසා 

 ැවත ඒ් පිළිබඳව දැනුම් 

දීම් සිදු කිරිම සුදුසු බව 

සදහන් කර  ලදි.  
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යකාමිෂන් සභාව 

විසින්lrc 

ඒකඟතාවයක් 

ලබා යද  ලදී. ඒ් 

අනුව වියේශාධාර 

මත යපාළභූමියේ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු 

සිදු කර  ලදි. 

 මුත් දැ ට 

යමම ේථා යට 

අදාළව 

තක්යේරුවක්  

ඉඩම් 

ප්රතිසංේකරණ 

යකාමිෂන් සභාව 

විසින් බදු යගවීම 

සඳහා අප 

ආයත ය 

යවතින් ඉල්ලා 

ඇති අතර, ඒම 

බදු වලින් නිදහේ 

කර ගැනීමට 

හැකියාවක් 

පවතීදැයි විමස  

ලදි. 
 

• ගව මේකඩය 

සම්බන්ධයයන් 

යගවීමට ඇති 

හිග මුදල් අය 

කර ගැනීම 

යවනුයවන් 

අධිභාර වශයයන් 

ඒවකට සිටි 

සභාපති හා 

යල්කම් සඳහා 

යගවීමට නියම 

කර තිබුණද 

යම්ව  විට ඒම 

යදපළම ජීවතුන් 

අතර ය ාමැති 

නිසා ඒ 

සම්බන්ධයයන් 

 
 
 
 

 

අධිභාර අය කර ගන් ා 

පාර්ශවයන් යම් ව  විට 

ජීවතුන් අතර ය ාමැතී 

නිසා අය කර ගැනීමට 

ය ාහැකි වීම මත කඩ කුී 

යල්ඛ  වලින් කපාහැරීම 

සඳහා යදපාර්තයම්න්තු 

මට්ටමින් ඉල්ලම් කළ යූතු 

බව යපන්වා යද  ලදි. 
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ක්රියාත්මක වීයම් 

ගැටළුවක් 

පවති  බව 

යපන්වා යද  ලදී. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

02 අ ැගිලි සලකුණු 

යන්රය භාවිතා කිරීම 

සම්බන්ධව 
 

වර්තමාය ේ පවති  

ඉන්ධ  හිඟය 

ය ේතුය වන් ය පාදු 

ප්රවාහ  ය ේවා සීමා 

සහිත වීමත් ය ේවය 

සපය  බේ රථ සඳහා 

ද විශාල පිරිසක් 

පැමිණිම නිසා  ගරයට 

7 km 8km වඩා වැඩි 

දුරකින් සිටි  

යේවකයින් සඳහාද 

ප්රවාහ  අපහසුතා 

මතුවී ඇති බවත්,  

 
 
 

රාජකාරී ේථා යට 

පැමිණිම හා ඒයින් පිටවියම් 

අ  යතාවය ඇඟිලි සකුණු 

යන්රයේ  සටහන් කිරීම 

අනිවාර්යය බැවින් නදනික 

රාජකාරියට බාධාවක් 

ය ාව  අයුරින් යමම 

දුෂ්ත්කර කාල සීමාව  සඳහා 

සුදුසු ආකාරයයන් සහ  

ලබාදීම සුදුසු බව දන්වා 

සිටි  ලදී.  

 
 
 

විෂයභාර 

නිළධාරි, 

යදපාර්තයම්න්තුව 
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ය ක්ෂ්ත්ර නිළධාරීන් 

සඳහා ලබා දී අ ැති 

යතුරු පැදි සඳහා 

ඉන්ධ  ය  ාමැති කම 

නිසා නියමිත 

ය ේලාවට රාජකාරී 

ේථා යට වාර්තා 

කිරීමට ය  ාහැකි 

බවත්, යමම අපහසු 

කාල සීමාව තුලදී 

පැමිණිම හා පිටවිම 

සඳහා සහ  යක් ලබා 

යද  යමන් ඉල්ලා සීටි  

ලදී.  

 

03 වාහ  අළුත්වැඩියාවන් 

සිදු කිරීයම්දී 

යදපාර්තුයම්න්තුව 

මඟින් අනුමත කර ගත 

යුතු සීමාවන් හා පළාත් 

යාන්ික 

ඉංජියන්රුවරයායගන් ද 

අනුමත කර ගැනීමට 

අවශය  වුණත් වුවත් 

වර්තමා  

යවයළඳයපාළ් 

භාණ්ඩයන්හි මිල අධික 

යලස ඉහල යාම දක් ට 

ලැයබ  යදයකි. ඒම 

නිසා සුළු 

අළුත්වැපියාවන්  පවා 

අනුමත කිරීමට 

ඉදිරිපත් කිරීම 

ප්රායයි ්ගික ය ාව  

බව යප වා යදමින් ඒ් 

සඳහා ගත හැකි 

ක්රියාමාර්ග යමා වා 

දැයි විමස  ලදි. 

  

දැ ට තීරණය කර 

අ ැති වියදම් සීමාවන් 

මහ සභා අනුමැතියක් 

ලබා ගැනීය මන් 

අ තුරු ව 

ය දපාර්යතම්න්තුය වන් 

අනුමත කර ගැනීම 

සුදුසු බව සඳහන් කර  

ලදි. 
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04 වාහ  අළුත්වැඩියා සිදු 

කිරීය ම්දි නිය යා ්ජිත 

අ ාගත ය මඟින් 

පලාත් පාල  

අමාතයාංශය මඟින් 

අනුමැතියක් ලබා 

ගැනීම අවශයය.  මුත් 

ය මම අනුමැතිය ලැබීම 

ප්රමාද වීම් සිදු ව  

බැවින් නිසි ය ේලාවට 

අළුත්වැඩියා කටයුතු 

සිදු කිරීමට ය  ාහැකි 

බව පවස  ලදි.ඒ් 

සඳහා විසදුමක් ලබා 

ය ද  ය මන් ඉල්ීම් 

කර  ලදී. 
 
 
 
 

  

සභා අරමුදල් වලින් 

අළුත්වැඩියාවන් සඳහා 

වියදම් කරනු ලබ  බැවින් 

අනුමත කරනු ලබ  

සීමාවන් ය ව ේ කිරීම් 

යයටත් ද නිය යා ්ජිත 

අ ායත ය මඟින් නිකුත් 

කර අ ැති 

අ ැේයතම්න්තුය වහි මිල 

සාධාරණිකර  කර ගැනීම 

අවශය බැවින් ඒය  අනුමත 

කර කඩි මින් ආයත ය 

යවත ලබා ගැනීම සඳහා  

පලාත් පාල  

ය දපාර්යතම්න්තුව මඟින් 

උපයදේ ලබා ගන් ා යමන් 

දන්වා සිටි  ලදී. 

 

05 රැකියා  ක්ෂලේ 

නිළධාරීන් නිවාඩු 

දිනයක්  බා දීම  
 

වර්තමා  තත්ත්වය 

හමුයේ සතියකට දි  

ඒකක වියේකී දි යක් 

ලබා යද  ඉල්ලා ඇති 

අතර ,ඔවුන්යේ පත්වීම් 

ලිපියේ සඳහන් කර 

ඇත්යත් සතියකට දි  

2ක් වැඩ කළ යුතු බවයි. 

 මුත් ඔවුන්යේ ඉල්ීම 

සඳහා ගත යුතු ක්රියා 

මාර්ගය කුමක් දැයි 

විමසීම් කර  ලදී. 
 
 

 

බහුකාර්ය සංවර්ධ  

යදපාර්තයම්න්තුව මඟින් 

ඔවුන් සඳහා නිවාඩු දි යක්  

ලබා දීම අනුමත කිරීයමන් 

අ තුරුව රාජකාරීයට 

හානියක් පාඩුවක් සිදු 

ය ාව  පරිදි ලබා දීම 

සුදුසු බවයි. 
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06 වාහ  පිරිවැය 

වාර්තායක් පිළිසකර 

කර ගැනීම 
 

ආයත ය සතු සියළුම 

වාහ  හා 

යන්යරෝපකරණ සඳහා 

යලාේ සටහන් යපාත 

හා සමා වම වාහ  

ඉතිහාසය හා 

වර්තමා යේ සිදු කරනු 

ලබ  අළුත්වැඩියාවන් 

හා වාහ යේ තත්ත්වය 

පිළිබඳව සටහන් 

ඇතුලත් කරනු ලබ  

යල්ඛණයක් සකේ 

කිරීමට පියවර ගන් ා 

යමන් දන්ව  ලදි. 

  

යමම යල්ඛ ය සකේ කර 

ගන් ා යලස දන්ව  අතර 

,ඊළඟ විගණ  හා 

කළම ා කරණ කමිටු 

රැේවීයම්දී  ඒහි ප්රගතිය  

බල  බවත්, ඉදිරියේදි 

විගණ ය කිරීයම්දීද යමම 

වාර්තාව බල  බව සඳහන් 

කර  ලදී. 

 

 

 

07 2020 වර්ෂයේද 
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ජාතික විගණන අධිකාරී  කාර්යා ලේ විගණන අධිකාරී, ඒ.එම්.ආශා 

මධුමාලී ලේමරත්න මියලේ අදහස්ව දැක්ීම  

 

යමා රාගල ප්රායේශීය සභාව විසින් අද දි  විගණ  හා 

කළම ාකරණ කමිටුව සඳහා ආරාධ ා කිරිම සම්බන්ධව ප්රථමයයන් 

ේූතිය පුද කර සිටි  ලදී. අප විසින් විගණ ය සිදු කර  අය කුත් 

ආයත  සමඟ බැීයම්දී යමා රාගල ප්රායේශීය සභාව සමඟ කටයුතු 

කිරීයම්දී හරිම සැහැල්ුයවන් රාජකාරි සිදු කිරීමට හැකි බව පවස  ලද 

අතර, එයට යේතුව වන්යන්  ගර සභාවක යමන් කාර්යයන් යමම 

ප්රායේශීය සභායේ තිබුණත් සභා යල්කම්තුමා ව  ඩි.එම්.අනුර දිසා ායක 

විසින් පරිපාල  කටයුතු ම ාව ඉටුකිරීම තුළයි. යමහිදි යල්කම්තුමා යවත 

ප්රශංසාවද පිරි ම  ලදි.  

 

ජංගම වත්කම් යටතට ඇතුළත් කරනු ලබන්යන් අයයව  

යේෂයන්ය.  මුත් යබාරු  වත්කමක් යලස දීර්ඝ කාලයක සිට අය ය ාවී 

පවති  ණයහිමි, ණය ගැතී,  යේවක ණය ය ාදි  යේෂයන් දැක්වීම උචිත 

ය ාව  බව සඳහන් කර  ලදි.එහිදි සඳහන් කර  ලේයේ අය කර ගැනීමට 

හැකි  යේෂයන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීමත්, අය කිරීමට ය ාහැකිව 

පවති  යේෂයන් සඳහා ආයත ය විසින් ක්රියාමාර්ගයක් ගත යුතු බව 

පවස  ලදි. 

 

යපාදුයේ අ ායත  වල දක් ට ලැය බ  ගැටළු කිහිපයක් 

සම්බන්ධව අදහේ දක්ව  ලදි.එ ම් යම්කිසි ය ගවීමක් සම්බන්යධයන් 

වවුචර් ඉදිරිපත් කිරිය ම්දී ඊට අදාළ කැඳවීම් ලිපිය යහෝ E-maill එකක් 

ලැබුණා ම් එහි ප්රින්ට් එකක් ,ෆැක්ේ එකක් යහෝ ය ාදි ලිඛිත ලියවිල්ලක් 

ඇමිණිය යූතු බව සඳහන් කර  ලදි. තවද භාණ්ඩ සමික්ෂණ කටයුතු වලදී 

ගමන් වියදම් සඳහා දි   10ක් 15ක් වැනි ප්රමාණයක් ඇතුලත් කරත් ඒ 

සම්බන්ධයයන් ද එම දි යන් තුළදි ඉටු කර රාජකාරී ේථා  සම්බන්ධ 

සටහ ක් යහෝ අඩුම තරමින් සමික්ෂණ මණ්ඩලයට පත් කිරීම් ලිපිය යහෝ 

අමුණා තිබිය යුතු බව සඳහන් කර  ලදි. 

 

අධිභාර නියේද  සම්බන්ධව ක්රියාත්මක වීම තුළ එම මුදල් අයකර 

ගැනීමත්, ඒ සම්බන්ධයයන් කටයුතු කිරීම නිසා ඉදිරියට අධිභාර හිඟයන් 

ය ාපවති  බවත් වර්තමා යේ පවති  ආර්ථික තත්ත්වය හමුයේ අය 

කර ගැනීමට ය ාහැකි බවත් සඳහන් කරමින් ඒ සම්බන්ධයයන් කටයුතු 

කිරීම පිළිබඳව ේූතිය ප්රකාශ කර  ලදි. 
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එයමන්ම විථිපහන් සම්බන්ධයයන් අභයන්තර පාල යක් පවත්වා 

ගැනීම කායලෝචිත බව ද සඳහන් කර  ලදි. 

 

අවසන් ගිණුම පරික්ෂා කිරීයමන් අ තුරුව ඉදිරිපත් කළ යුතු 

උත්තර  කාල පමාවකින් යතාරව ඉක්මනින් ලැබීමට සලේව  යමන් ඉල්ලා 

සිටිමින් එතුමියයේ අදහේ දැක්වීම අවසන් කර  ලදි. 

 

ඌව පළාත් අභ්යන්තර විගණන ලදපාර්තලම්න්ුලේ අභ්යන්තර 

විගණන අධයක්ෂ විමල් කරුණාති ක මහතාලේ අදහස්ව දැක්ීම 

 ආයත යක විගණ  හා කළම ාකරණ කමිටු රැේවීම පැවැත්වීම හා 

එහිදි ගනු ලබ  තීන්දු තීරණ සඳහා න තික පද මක් ලැයබ  බව එතුමා 

සඳහන් කර  ලදි. යමම කමිටුයේදී ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව කටයුතු කිරීයමන් 

පසුව ඒ සම්බන්ධයයන් ගැටළුවක් පැ   ැගුණ අවේථායේදී යමම කමිටුව හරහා 

තීරණ ලබා ගත් බව කිව හැකි බව ප්රකාශ කර  ලදි. 

 ජාතික විගණ  ප ත සමඟ යමම කමිටුව පැවැත්වීම අනිවාර්යය යේ. 

යමම කමිටුව තුළ සාකච්ඡා කරනු ලබ  ගැටළු යදපාර්තයම්න්තු හරහා මහ 

භාණ්ඩාගාරය මඟින් පාර්ලියම්න්තුවට වාර්තා කළ යුතු බවද සඳහන් කර  ලදි. 

ගිණුම් කාරක සභාව පළාත් මට්ටමින් පැවැත්වීමට කටයුතු යයාදා ඇති බව ද 

සඳහන් කර  ලද අතර , ඒ සඳහා අදාළ විෂයයන්හි නිරත ව  නිළධාරීන් 

දැනුවත්වී  සූදා ම් ව  යලස ප්රකාශ කර  ලදි. 

 ගිණුම් හා විගණ ය සම්බන්ධයයන් කටයුතු කිරීමට අවේථාවක් ලැබීම 

මත ඔබ ආයත ය යවනුයවන් යමක් කිරීමට අවේථාව ලැබීම පිළිබඳව සතුටට 

පත් ව  බව සඳහන් කර  ලදි. එයමන්ම යමා රාගල ප්රායේශීය සභාව අය කුත් 

ආයත  වලට සායපක්ෂව විගණ ය සිදු කිරීයම්දි දක්ව   සහයයෝගය 

යවනුයවන්  යගෞරවණීය ේූතිය පුද කර  ලදි. 

 

 

කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සමාල ෝචනය කිරීම හා රැස්වීම අවසන් කිරීම   

 ආයත ය සතු කාර්යයන් නිවැරදිව ඉදිරියට පවත්වා යග  යායම්දී 

පාල ය කළ හැකි ය ාහැකි තත්ත්වයන් මත විනිවිධභාවකින් යුක්තව කටයුතු 

කිරීමට සිදු ව  බව ප්රකාශ කර  ලදී.ඒ අනුව යදෝශ හා ගැටළු යපන්වා යදමින් ඒ 

සඳහා  අවශය මඟ යපන්වමින්   පවුරක් යමන් අප වටා සිටි  අභයන්තර විගණ  

අධයක්ෂතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයත්, ජාතික විගණ  අධිකාරිතුමිය ඇතුළු 

කාර්ය මණ්ඩලයත්, පළාත් පාල  යකාමසාරිේතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් 

යගෞරවනීය ේූතිය පුද කර සිටි  ලදි. අප ආයත ය විගණ යට ලක්වීම 

ආශීර්වාදයක් කර ගත් නිසා ම   ජයග්රහණ රාශියක් ලබා ගැනීමට හැකිවු බව 
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පවස  ලදි.  එයමන්ම අද දි  පැවැති යමම විගණ  හා කළම ාකරණ කමිටු 

රැේවීයම්දී සාකච්ඡා කරනු ලැබූ  කරුණු කාරණා මැ වින් ධාර ය කර ගැනීමට 

හැකිවීම තුලින් නිළධාරීන් හට ම ා  පන් රයක් ලැබුණු බවත් ,ඒ අනුව කටයුතු 

රාජකාරී කටයුතු සිදු කළ හැකි බවත් සඳහන් කරමින් පැමිණි සිටි සියළුම 

නිළධාරීන් ට ේූතිය පුද කරමින් කමිටුව අවසන් කර  ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රාජකාරී පැවරීම් මත ලිපි ය ගානු හා භාණ්ඩ භාරදීම  ය මා/ප්රා.ස/01/අ.වි 

ය මා රාගල ප්රාය ේශීය සභා ය ල්කම්ය ේ අංක            හා        දි ැති ලිපිය හා 

සම්බන්ධ ය ේ. එ් අනුව විෂය අංක ය මා/ප්රා.ස/01/අ.වි යයටත් අ ැති පහත ලිපි 

ය ගානු හා භාණ්ඩ භාර ය ද  බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි. 

අනු ලිපි ය ගානුය ේ  ම      ලිපි ය ගානු අංකය 

අංකය        

01 විගණ හාකළම ාකරණකමිටු පිහිටුවීම             ය මා/ප්රා.ස/02/09/වි/ක/කමිටු 

02 චක්රයල්ඛ යගානුව     යමා/ප්රාස/01/අ.වි/01 

03 විගණ  හා කළම ාකරණ කමිටු පැවැත්වීම        යමා/ප්රාස/01/අ.වි/01/04/03-

2020 

04 අභයන්තර විගණ  වාර්තාව   යමා/ප්රාස/01/අ.වි/01/03-2020 

05 අභයන්තර විගණ  සැලැේම 2020       
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