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ආසියා පදනම
ආසියා පදනම යනු ලාභ දනොලබන ජාතයන්තර සංවර්ධ්න සංවිධ්ානයකි. නිරන්තර
දවනස්වීේ වලට භාජනය වන හා සංවර්ධ්නය දවමින් පවතින ආසියාදේ ජීවිත ශක්තිමත්
කිරීම දවනුදවන් ආසියා පදනම කැපවී සිටී. දශක හයක් තුළ ලත් අත්දැකීේ හා පන්නරය
හරහා හදුනාද න වැඩිදියුණු කළ අරමුණු 5ක් යටදත් අප ආසියා කලාපදේ සංවර්ධ්න
කටයුතු වල නියැදළේ. ඒවා නමින් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම, කාන්තාවන් බල ැන්වීම ,
වයාපාර අවස්ථා විස්තාරණය කිරීම, පාරිසරික ඔදරොත්තු දීම වර්ධ්නය කිරීම හා කලාපිය
සහදයෝ ය වර්ධ්නය කිරීම දේ.
ආසියා පදනදමහි මේ සමා ම පිහිටා ඇත්දත් සැන් ෆ්රන්සිස්දකෝ නුවර වන අතර
ආසියාදේ හා දවොෂින්ටන් DC හි පැතිර පවතින කාර්යාල 18ක් සම ආසියා පදනම
වැඩකටයුතු සිදු කරයි. රාජය හා රාජය දනොවන සංවිධ්ාන සම සේබන්ධ්තා පවත්වන
ආසියා පදනමට ද්විපාර්ශවීය හා බහුපාර්ශවීය සංවර්ධ්න ආයතන,පදනේ,සහදයෝගිතාවයන්
හා තනි පුද් ල ආදී වශදයන් දනොදයකුත් ආයතන හරහා ආධ්ාර ලාද න එයි. 2017
වර්ෂදේ අප ඇමරිකන් දඩොලර් මිලියන 83.7 ක් සෘජුවම සංවර්ධ්න වයාපෘති සදහා දයදවූ
අතර දපළදපොත් සහ අදනකුත් අධ්යාපනික ද්රවයයන් දවනුදවන් ඇමරිකන් දඩොලර්
මිලියන 8.7 ක් වැයකර ඇත.

උප ජාතික පාලන වැඩසටහන
ආර්ථික වර්ධ්නදේ හා ආර්ථික තික ශක්ති වර්ධ්නදේ නැගී එන ආර්ථික දක්න්ද්රයන්
වන ද්වතීය න රවල් වල ආර්ථික ඔදරොත්තුදීදේ හැකියාව වර්ධ්නය උදදසා ක්රියාකාරී
ආර්ථික දක්න්ද්ර සංකල්පය ද ොඩනැගීම සඳහා ආසියානු පදනදේ ශ්රී ලංකා උප ජාතික
පාලන වැඩසටහන පළාත් පාලන ආයතන නවයක දමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරනු
ඇත. දමම වැඩසටහදන් සමස්ත පුළුල් අරමුණ වනුදේ අත්දුටු අනුරූප බලාත්මක දලස
ආයතන ත කිරීමයි.
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හැඳින්වීම
කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය, මූලය කළමනාකරණය මද්පල පරිහරණය හා ඒ ආශ්රිත
අභ්යන්තර පාලනය ශක්තිමත් කිරීම උමදසා ආසියානු පදනම මගින් පර්මේෂණාත්මක
අධයයනයක් සිදු කරන ලදී. මමම අධයයනමේදී නිරික්ෂණය වූ කරුණු අනුව ඇතැේ
පළාත් පාලන ආයතන වල සිදු වී ඇති විෂමතා හා අක්රමිකතා පිළිබඳවත් එකී
අඩුපාඩුකේ අවම කර ගැනීම හා වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග පිළිබඳවත්
මමම ප්රකාශනය තුලින් කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.
ග්රාමීය මට්ටමේ සිට නාගරීකරණයට ලක්වූ භූමි ප්රමද්ශ දක්වා වයාප්තව ඇති මහා නගර
සභ්ා, නගර සභ්ා හා ප්රාමද්ශීය සභ්ා යන පළාත් පාලන ආයතන ජනතාව මවනුමවන්
ඉටුකළ යුතු නිශ්චිත කාර්යභ්ාරයක් හා වගකීමක් පැවරී ඇති වයවස්ථාපිත ආයතන
වHqහයකි. ජනතාව විසින් පත් කරන ලද මහජන නිමයෝජිතයින් මගන් සැදුේලත් මමම
ආයතන නඩත්තු වන්මන් ජනතාව විසින් මගවනු ලබන බදු මුදල් වලිනි.
ඒ අනුව පළාත් පාලන ආයතන සතු සේපත් හා මද්පල වල අයිතිය ජනතාව සතුවන
අතර, එහි මද්පල වල භ්ාරකාරත්වය පැවරී ඇත්මත් මහජන නිමයෝජිතයින්ට මේ.
එමමන්ම පළාත් පාලන ආයතන වල මසේවකයින්/නිලධාරීන් හා මහජන නිමයෝජිතයින්
සතු ඒකායන දැක්ම හා වගකීම විය යුතු වන්මන් පළාත් පාලන ආයතන සතු මපොදු
මද්පල හා සේපත් අවභ්ාවිතයට ලක්වීමට ඇති ඉඩකඩ අහුරා ඒ ආශ්රිත අභ්යන්තර
පාලනය ශක්තිමත් කිරීමයි.
එච්.ජී.සී.ජයතිස්ස
උපදද්ශක ( නීති හා පළාත් පාලන )
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1.මූලය අක්රමිකතා
1.1 ක්මෂේත්රමේදී එකතු කරනු ලබන මුදල් අයථා මලස පරිහරණය කිරීම
පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපිත අණ පනත් යටමත් පළාත් පාලන ආයතනයට අයකර
ගත හැකි ආදායේ කඩිනමින් අයකර ගැනීමේ අමප්ක්ෂාමවන් ක්මෂේත්රයට මගොස් අය
කිරීේ කරනු ලැමේ. ඇතැේ පළාත් පාලන ආයතන විසින් මමම කාර්ය සඳහා මයොදවා
ඇති නිලධාරීන් විසින් ක්මෂේත්රමේ මුදල් එකතු කිරීමේදී පහත දැක්මවන විෂමතා හා
අක්රමිකතා සිදු කර ඇති අවස්ථා නිරීක්ෂණය වී ඇත.
මේ සේබන්ධමයන් සිදු කරන ලද මූලික විමර්ෂණමේදී පහත දැක්මවන මතොරතුරු
අනාවරණය වී ඇත.
i.

පළාත් පාලන ආයතනයට අයවිය යුතු ආදායේ ක්මෂේත්රයට මගොස් එකතු කර
මගන ඒම සදහා ආදායේ පරික්ෂකවරයාට ලදුපත් මපොත් 3 ක් එකවර නිකුත්
කර තිබිණි.

ii.

ක්මෂේමත්රමේ එකතු කරනු ලැබූ මුදල් , දින 10,20,26 යනාදී කාලයක් තමා අත
රඳවා මගන තිබී ප්රමාදමකොට කාර්යාලයට පියවා තිබීම

iii.

මවමළඳ බලපත්ර ගාස්තු, වයාපාර බදු හා කර්මාන්ත බදු වශමයන් අයවිය යුතු
හිඟ මුදල් ප්රමාණය වැඩිවී තිබීම

iv.

පසුගිය වර්ෂ හා සංසන්දනය කර බැලීමේදී බල ප්රමද්ශය තුල බද්දට යටත්
වයාපාරික ස්ථාන ප්රමාණය වසරින් වසර ප්රමාණාත්මකව අඩුවීමේ ප්රවණතාවක්
දක්නට ලැබීම

v.

ක්මෂේත්ර පරීක්ෂණයකදී නිරීක්ෂණය වූ කරුණු අනුව සමහර වයාපාරිකයින්
විසින් බදු හා ගාස්තු මගවූ බව තහවුරු කරමින් තමන්ට ආදායේ පරික්ෂකවරයා
නිකුත් කරන ලද රිසිට්පත් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එකී රිසිට්පත් පළාත්
පාලන ආයතනය විසින් ආදායේ පරීක්ෂකට නිකුත් මනොකරන ලද ලදුපත්
මපොතකින් නිකුත් කර ඇති බවට කරුණු නිරීක්ෂණය වීම
මවමළඳ බලපත්ර ගාස්තු, කර්මාන්ත බදු හා වයාපාර බදු වශමයන් විශාල මුදලක්
අයවිය යුතුව ඇතත්, මනොමගවා පැහැර හැර ඇති බදු/ගාස්තු අය කර ගැනීම
සඳහා නනතික පියවර මගන මනොතිබීම
ඇතැේ අවස්ථාවලදී පාරිමභ්ෝගිකයින් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මුල් ලදුපත හා
කාර්යාලමේ ඊට අදාලව මපොමත් ඇති පිටපත සසඳා බැලිමේදී ලදුපත හා
නිකුත් කර ඇති දිනයන් වල පරස්පර විමරෝධී තත්වයක් නිරූපනය වීම

vi.

vii.
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ඉහත දැක්මවන කරුණු පදනේ කර මගන පළාත් පාලන මදපාර්තමේන්තුව මගින්
මූලික විමර්ෂණයක් සිදු කරන ලද අතර, එහිදී පහත දැක්මවන විෂමතා හා අක්රමිකා සිදු
වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත.
1.2 සිදු වී ඇති විෂමතා හා අක්රමිකතා
i.

ක්මෂේමත්රේදී අයකරන ලද මුදල් දින 10,20, 26 යනාදී වශමයන් ප්රමාද කර
පියවීම මත ආදායේ පරීක්ෂකවරයා සභ්ා අරමුදල් තාවකාලිකව අයුතු
පරිහරණයකට ලක් කර තිබීම

ii.

ආදායේ පරික්ෂකවරයා විසින් මුද්රණය කරවන ලද සභ්ාවට අයත් මනොවන
ලදුපත් මපොත් භ්ාවිතා කර මුදල් අයකර තිබීම හා එකී මුදල් සභ්ාවට බාර මනොදී
මපෞද්ගලික පරිහරණයට මයොදාමගන තිබීම. ඒ අනුව ඔහු කූට මල්ඛන
පිළිමයල කර තිබීම හා මුදල් අක්රමිකතාවයක් සිදු කර තිබීම

iii.

ආදායේ පරීක්ෂකවරයාට ක්මෂේත්ර ආදායේ එකතු කිරීම සඳහා එකවර ලදුපත්
මපොත් 3 ක් නිකුත් කර තිබීම හා මීට මපර ඔහුට නිකුත් කර තිබී අවසන් වූ
ලදුපත් මපොත් කීපයක් කාර්යාලයට භ්ාරදී මනොතිබීම

iv.

මුදල් පියවීම හා අය කිරීම ආශ්රිත අභ්යන්තර පාලනය දුර්වල මට්ටමක පැවතීම,
සහ ඒ ආශ්රිත නිසි අධීක්ෂණයක් මනොමැතිවීම

v.

මුදල් අය කිරීමේදී තනි පැති කාබන් මකොල භ්ාවිත කර තිබීම.

vi.

මූලික විමර්ෂණමේදී අනාවරණය වූ කරුණු අනුව සිදු කර ඇති විෂමතා
අක්රමිකතා හා කූඨ මල්ඛන පිළිමයල කිරීම තුලින් සභ්ාවට අයවිය යුතු
රු. 24,800/ ක් මහෝ ඊට ආසන්න මුදලක් ආදායේ පරීක්ෂකවරයා විසින් සාවදය
මලස පරිහරණයට ලක් කර තිබීම

1.3 මමවැනි විෂමතා හා අක්රමිකතා වළක්වා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු
ක්රමමේදයන්
i.

ක්ෂ්;%මේ මුදල් එකතු කිරීම (ජංගම මසේවා) සඳහා උප පත්රිකා මපොත් නිකුත්
කිරීමේදී එකවර මපොත් එකකට වඩා නිකුත් මනොකිරීමට වගබලා ගැනීම

ii.

එමමන්ම අලුතින් උප පත්රිකා මපොතක් නිකුත් කිරීමේදී ඊට මපර නිකුත් කර
භ්ාවිතයට මගන අවසන් වූ මපොත භ්ාර ගැනීමට පියවර ගැනීම මගින් ලදුපත්
භ්ාවිතය ට අදාළ අභ්Hන්තර පරිපාලනය විධිමත් කිරීම.
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iii.

මපොත් නිකුත් කිරීමේදී හාආපසු ගැනීමේදී අදාල දිනයන් හා භ්ාරදුන්/භ්ාරගත්
බවට අදාල සටහන් උප පත්රිකා මපොත් නිකුත් කිරීමේ මල්ඛනමේ මල්ඛනගත
කිරීමට පියවර ගැනීම මගින් ලදුපත් සේබන්ධ අභ්Hන්තර පරිපාලනය විධිමත්
කිරීම.

iv.

ක්මෂේත්රමේදී එකතු කරනු ලබන මුදල් , එකතු කල දිනමේදී ම පියවිය යුතු
බවට නියම කිරීම, යේ මහයකින් සාධාරණ මහේතුවක් මත පියවීමට මනොහැකි
වූමේ නේ මුදල් එකතු කරන ලද දිනයට පසුව එළමෙන රාජකාරි දිනමේදී
අනිවාර්යමයන්ම පියවිය යුතු බවට ආදායේ පරික්ෂකවරයා මවත ලිඛිතව
නිමයෝග කිරීම

v.

මුදල් භ්ාරමගන ලදුපත් නිකුත් කරන සෑම අවස්ථාවකම මදපැති කාබන් මකොළ
භ්ාවිත කළ යුතු වීම

vi.

විමශේෂමයන් මවමළඳ බලපත්ර ගාස්තු/වයාපාර බදු/කර්මාන්ත බදු යනාදී
ආදායේ අය කර ගැනීමේදී අදාල මුදල මගවන මලසට බදුකරුට දැනුේදීමමන්
පසු, දින14 ක් ඇතුලත එකී මුදල මනොමගවුවමහොත් ලිඛිත නීතිමේ විධිවිධාන
අනුව නනතික පියවර ගැනීමට කටයුතු කිරීම

vii.

ආදායේ පරික්ෂක මහෝ මවනත් මුදල් එකතු කරන්මනකු විසින් අදාල මුදල්
කාර්යාලයට පියවීමේදී ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන උපමල්ඛනය හා ලදුපත්
මපොත පරීක්ෂා කිරිම මුදල් භ්ාරගන්නාමේ රාජකාරිමය වගකීමක් මේ. එමසේ
මුදල් භ්ාර ගැනීමේදී ලදුපත් මපොත අනුව ලදු පත නිකුත් කර ඇති දිනය, හා
මුදල් පියවන ලද දිනය පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමත්, එමසේ පරීක්ෂා කිරීමමන්
අනතුරුව ලදු පත් මපොතින් නිකුත් කර ඇති අවසන් රිසිට්පමත් පිටුපස මුදල්
භ්ාර ගන්නා තැනැත්තා විසින් පරික්ෂා කල බවට අදාල දිනය හා තම අස්සන
මයදීමට කටයුතු කිරීම
නව තාක්ෂණය භ්ාවිතා කරමින්, ඇන්මරොයිඩ් ටැේ උපමයෝගීකර කිරීම හා
අන්තර්ජාල මගවීේ Online payment යන ක්රමමේදයන් මගින් මුදල් අය කිරීමට
හා මගවීමට පහසුකේ සැලසීම. ඒ තුලින් සිදුවිය හැකි විෂමතා හා අක්රමිකතා
වළක්වා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

viii.

ix.

මුදල් වර්ෂය අවසාන වීමට මපරාතුව ඊට මපර වර්ෂමේ මදසැ. 31 වන දින වන
විට බලප්රමද්ශය තුළ පවත්නා සියළු මවමළඳ වයාපාර හා කර්මාන්ත පිළිබඳ
ග%dමමසේවා නිලධාරි මකොට්ඨාශ මට්ටමින් සමීක්ෂණයක් පවත්වා

x.

සමික්ෂණමයන් පසු හදුනා ගන්නා මවමළඳ වයාපාර පහත දැක්මවන වර්ග
තුනට මවන්කර ඒ සඳහා මවනම මල්ඛන 3 ක් පවත්වාමගන යාම
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•
•
•

මවමළඳ බලපත්ර ගාස්තුවට යටත් වයාපාර
කර්මාන්ත බද්දට යටත් වයාපාර මහෝ කර්මාන්ත
වයාපාර බද්දට යටත් මවමළඳාේ /වයාපාර/මසේවා ස්ථාන

xi.

හඳුනා ගත් වයාපාර සඳහා අදාල බදු/ගාස්තු දින 14 ක් තුල මගවන මලසට අදාල
වයාපාරිකයන් මවත ලිඛිතව දැනුේ දීම

xii.

ඒ සමඟම ක්මෂේත්රයට මගොස්
පවත්වාමගන යාම

බදු/ගාස්තු එකතු කිරීමේ ජංගම මසේවා

xiii.

තව දුරටත් මගවීේ පැහැර හැර ඇත්මත් නේ අදාල බදුකරුවන් මවත SMS මඟින්
හිඟ ප්රමාණයන් සඳහන් කරමින් නීතිමය පියවර ගැනීමට මපර අදාල මුදල්
මගවන මලසට දැනුේ දීම

xiv.

ඉන් අනතුරුව මගවීේ පැහැර හැරින ලද තැනැත්තන්ට එමරහිව ලිඛිත නීතිමේ
විධිවිධාන අනුව අධිකරණය මවත වාර්තා කර අදාල මුදල අයකර ගැනීමට
පියවර ගැනීම

xv.

ක්මෂේත්ර මුදල් අය කිරිම හා පියවීම පිලිබඳව සමීප අධීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු
අතර, ඒ ආශ්රිත අභ්යන්තර පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගැනීම

xvi.

ආදායේ අය කිරීේ පිළිබඳව අභ්යන්තර විගණනය මගින් පරීක්ෂා කර බලා
මාසිකව ප්රගතිය පිළිබඳව වාර්තාවක් සභ්ාව මවත ඉදිරිපත් කිරීමට නියම කිරීම
හා මාසිකව ප්රගතිය සමාමලෝචනය කිරීම

xvii.

මුදල් එකතු කරන්නන් හා පළාත් පාලන ආයතනමේ මුදල් හා වත්කේ භ්ාරව
කටයුතු කරන සියළු නිලධාරීන්මගන් මූලය හා පරිපාලන රීති ප්රකාරව
ප්රමාණවත් ඇප මුදලක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම

xviii.

සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලයට විධිමත් මකොන්මද්සි ඇතුලත් වූ රාජකාරි
ලැයිස්තුවක් හා රැකියා විස්තරයක් සැපයීමට කටයුතු කිරීම

xix.

යේ මසේවකමයකුමේ මහෝ නිලධාරිමයකු මහෝ රාජකාරි වගකිේ පැහැර හැරිම,
මනොසැලකිල්ල, අවධානය මුදල් මහෝ මද්පල අවභ්ාවිතා වන අයුරින් භ්ාවිත
කර ඇති අවස්ථාවලදී නිසැකවම ආයතන සංග්රහමේ විධිවිධාන අනුව
විනයානුකූලව කටයුතු කිරීම
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2. අවිධිමත් අයුරින් මකොන්ත්රාත් ප්රදානය කිරීම හා ඉටු මනොකල කර්මාන්තයක්

සඳහා මුදල් මගවා තිබීම
පළාත් පාලන ආයතන විසින් කර්මාන්ත මටන්ඩර් කිරීමේදී හා ප්රදානය කිරීමේදී පිළිගත්
මටන්ඩර් පටිපාටිය හා චමක්රල්ඛ උපමදස් වලට අනුකූලව එය ඉටු කල යුතුව ඇත.
එමහත් යහපුර නමැති පළාත් පාලන ආයතනය විසින් තම බල ප්රමද්ශමේ පිහිටි එක්තරා
මාර්ගයක අඩි 300 ක ප්රමාණයක් මකොන්ක්රීට් මයොදා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා
රු 675,000/- ක මුදලක් වැය කර ඇත. මමම කර්මාන්තය ක්රියාත්මක කිරීම
සේබන්ධමයන් ලැබුණු පැමිණිල්ලක් අනුව මූලික විමර්ෂණයක් සිදු කර ඇති අතර එකී
විමර්ශණමේදී පහත දැක්මවන කරුණු අනාවරණය වී ඇත.
i.

අදාල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේ අවශයතාවය පිළිබඳව සභ්ාමේ සභිකමයකු
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මයෝජනාව සභ්ාව විසින් සේමත කර ඇත.

ii.

අනතුරුව කාර්මික නිලධාරිවරයා මගින් ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කර එකී
ඉදිකිරීේ මකොන්ත්රාත්තුව ප්රමද්ශමේ අනුමත සමිතියකට ඇස්තමේන්තුගත
මුදලට ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.

iii.

යමථෝක්ත සමිතිමේ නිල මුද්රාව තබා සමිතිමේ සභ්ාපති හා මල්කේ විසින්
අත්සන් කරන ලද මකොන්ත්රාත් ගිවිසුමක් අදාල මගොනුමේ ඇතුලත් කර තිබිනි.

iv.

මූලික විමර්ෂණමේදී සිද්ධිය පිළිබඳව ලබා ගන්නා ලද ප්රකාශයක් අනුව සමිතිය
විසින් සිය කැමැත්මතන් ගිවිසුමට අත්සන් මනොකල බවත්, අදාල ප්රමද්ශය
නිමයෝජනය කරන සභිකයාමේ ඉල්ලීම මත ගිවිසුම අත්සන් කර ඇති බවටත්
කරුණු අනාවරණය විය.

v.

කර්මාන්තය ආරේභ් කිරීම සඳහා සමිතියට මූලය හැකියාවක් මනොතිබූ අතර,
අදාල කර්මාන්තය මන්ත්රීවරයා විසින් ක්රියාත්මක කරන බවත්, ඔහු විසින්
සමිතිය මවත වාචිකව පවසන ලද බව ද අනාවරණය විය.

vi.

ඒ අවස්ථාමේ කර්මාන්තය ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රමාණවත් මූලය හැකියාවක්
මන්ත්රීවරයාට මනොතිබූ බැවින් මාස කීපයක් කර්මාන්තය ආරේභ් කිරීමට
මනොහැකි වී ඇත.

vii.

පසුව එකී මන්ත්රී වරයා විසින් සභ්ාමේ කාර්මික නිලධාරී හා සාකච්ජා කර මමම
කර්මාන්තය එක් දිනක් තුල අවසන් කිරීමට හැකියාව ඇති බව පවසා ඇත.
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viii.

පසුව එක් දිනක් තුලදී එම කර්මාන්තය නිම කිරීමේ වාචික එකඟතාවය අනුව,
අදාල කර්මාන්තය නිසි ප්රමිතිමයන් ඉටු කර ඇති බවටත් යමථෝක්ත
කර්මාන්තමේ වැඩ අවසන් බවත් සඳහන් කරමින් කර්මාන්තයට අදාල බිල්පත
කාර්මික නිලධාරී විසින් පිළිමයල කර, මිණුේ පත්ර ද සකසා කර්මාන්තයට අදාල
සේපූර්ණ මුදල මකොන්ත්රාත් සමිතිය මවත මගවීමට කටයුතු කර තිබිනි.

ix.

සමිතිය නමින් නිකුත් කර තිබූ මචක්පත සමිතිය මගින් මාරු මකොට අදාල
මන්ත්රීවරයාට ලබාදුන් බවත්, සමිතිමේ භ්ාණ්ඩාගාරික විසින් කරනු ලැබූ
ප්රකාශයකින් තහවුරු වී ඇත.

x.

ඉහත පරිදි මුදල් මගවීේ කර මාස 4 ක් යන මතක් කර්මාන්තය ක්රියාත්මක
කිරීමට කටයුතු කර මනොතිබිනි.

xi.

කර්මාන්තමේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කරන බව පවසමින් කාර්මික
නිලධාරී මේ සහමයෝගය මත අදාල මන්ත්රිවරයා එකී කාර්මාන්තයට අදාල අත
රැඳවුේ මුදල් ද නිදහස් කර ඇත.

xii.

මූලික විමර්ෂණයට අනුව සිදු කරන ලද ක්මෂේත්ර පරීක්ෂණමේදී ඉදිරිපත් වූ
සාක්ෂි අනුව සමිතිය විසින් මකොන්ත්රාත් ගිවිසුමට අත්සන් කර ඇත්මත්
මන්ත්රීවරයාමේ ඉල්ලීම මත බවත් අදාල ලියකියවිලි මන්ත්රීවරයා විසින්
සමිතියට මගනවිත් භ්ාරදීමමන් පසු එයට අත්සන් කළ බවත්, යමථෝක්ත
කර්මාන්තය ක්රියාත්මක කර මනොමැති බවත් තහවුරු වී ඇත.

2.1 සිදුවී ඇති විෂමතා හා අක්රමිකතාවයන්
i.

මටන්ඩර් පත් හා සබැදි පූර්ව අවශයතා ඉටුවී මනොතිබියදී එනේ අදාල
කර්මාන්තය සඳහා අයවැය ප්රතිපාදන සලසා මනොමගන මකොන්ත්රාත් ගිවිසුමට
එළෙ තිබීම

ii.

විෂයභ්ාර නිලධාරී මකොන්ත්රාත්තුවට අදාල ගිවිසුේ හා අමනකුත් ලියවිලි
මන්ත්රීවරයා අතට භ්ාර දී සමිතිමේ මුද්රාව හා අත්සන් ලබා ගැනීම මන්ත්රීවරයා
මගින්ම සිදු කර තිබීම මත විෂයභ්ාර ලිපිකරු අක්රමවත් අයුරින් කටයුතු කර
තිබීම හා රාජකාරි වගකීේ පැහැර හැර තිබීම

iii.

ඉටු මනොකළ කර්මාන්තයක් නියමිත ප්රමිතියට අනුකූලව නිම කර ඇති බවට
කාර්මික නිලධාරි විසින් වයාජ හා කූඨ මල්ඛන සකස් කර තිබීම හා මදවනුව
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අදාල කර්මාන්තමේ අත රැඳවුේ මුදල් නිදහස් කිරීමට සාවදය වාර්තා ඉදිරිපත්
කර තිබීම
iv.

විෂය ලිපිකරු විසින් කර්මාන්තයට අදාල මගවීේ මචක්පත මකලින්ම
මන්ත්රීවරයාට භ්ාරදීම තුලින් වරදක් සිදු කර තිබීම

v.

සභ්ාමේ මල්කේවරයා මචක්පත් අත්සන් කිරීම පිලිබඳව වගකිව යුතු නිලධාරියා
වශමයන් අදාල මගවීේ කිරීමට මපර කර්මාන්ත ඉටු කර ඇති බව ක්මෂේත්ර
පරීක්ෂණයක් මගින් තහවුරු කර මනොමගන මගවීේ මචක්පත් අත්සන් කිරීමට
කටයුතු කිරීමමන් ඔහු මේ මනොසැලකිල්ල හා අනවධානය මත සභ්ා අරමුදලට
රු 675000/- ක මූලය අලාභ්යක් සිදු කිරීම

vi.

ගිවිසුේතාවය ස හිමි වටිනාකම හා fl%dන්තාකරුවන් නේ සභ්ා දැන්වීේ
පුවරුවල ප%දර්ශනය කිරීම

2.2මමවැනි විෂමතා වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග
i.

කිසිදු කර්මාන්තයක් මටන්ඩර් කිරීමට මහෝ ගිවිසුේගත වීමට ප්රථම එකී
කර්මාන්තය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අයවැය ප්රතිපාදන සලසා තිමේද යන්න
පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම

ii.

කර්මාන්තයට අදාල ගිවිසුේ අත්සන් කිරීම අදාල මකොන්ත්රාත්කරුවන් සභ්ාවට
මගන්වා පළාත් පාලන ආයතනමේ සභ්ාපති හා මල්කේ ඉදිරිමේ සභ්ාමේ මපොදු
මුද්රාව තබා මදපාර්ශ්වය විසින් ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම

iii.

මහා සභ්ාමේ ඉදිකිරීමට අනුමත වන විස්තර සභ්ා දැන්වීේ පුවරුවල ප%දර්ශනය
කිරීම.

iv.

ගිවිසුේ ගතවන වHdපෘතිවල නේ වටිනාකම හා මකොන්;%dත්කරුමේ නේ සභ්ා
දැන්වීේ පුවරුවල ප%දර්ශනය කිරීම.

3. මද්පල අයථා පරිහරණය කිරීම පිළිබඳ නිරීක්ෂිත විෂමතා
එක්තරා පළාත් පාලන ආයතනයක ප්රධාන පරිපාලන නිලධරයා වු සභ්ා මල්කේ
වරයාමේ උපමදස් මත කාර්ය මණ්ඩලමේ නිලධාරීන් කිහිපමදමනකු විවාහ මංගල
උත්සවයකට සහභ්ාගි වී ඇත. කාර්යාල දිනයකදී සහභ්ාගිවී ඇති මමම මංගල උත්සවය
පිළිබඳව පහත දැක්මවන කරුණු නිරීක්ෂණය වී ඇත.
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i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.
vii.
viii.

ix.

x.

xi.

xii.
xiii.
xiv.
xv.

සභ්ාමේ අංක XY-0007 දරණ කැේ රථය මමම මංගල උත්සවයට සහභ්ාගීවීම
සඳහා භ්ාවිත කර ඇත.
කැේ රථමේ රියදුරු මමම මංගල උත්සවයට සහභ්ාගි වීමේ අවශයතාවය මත
සිද්ධියට අදාල දිනට මපෞද්ගලික නිවාඩුවක් අයදුේ කර ඇත.
නියමිත දිනමේ මංගල උත්සවයට සහභ්ාගි වීමට තමාට ඇති අවශයතාවය
මහේතුමවන් මල්කේවරයා රියදුරු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ නිවාඩු අයදුේපත්රය
අනුමත මනොකිරීමට කටයුතු කර ඇත.
මල්කේවරයා විසින් මදන ලද නිමයෝගයකට අවනත වී රියදුරු, මල්කේ ඇතුළු
තවත් නිලධාරීන් කිහිපමදමනකු සමඟ නියමිත දින දහවල් රාජකාරිමයන්
බැහැර කටයුත්තක් වන මංගල උත්සවයට සහභ්ාගී වී ඇත.
එදින මංගල උත්සවයට සහභ්ාගී වූ රියදුරු මත්පැන් පානය කර තිබිණි.
දිවා ආහාරමයන් පසු ආපසු කාර්යාලයට යාම සඳහා මල්කේවරයා විසින් මදනු
ලැබූ නිමයෝගය රියදුරු විසින් පැහැර හැර ඇත.
අනතුරුව මල්කේවරයා හා අමනක් නිලධාරීන් ද සමඟ මවනත් වාහනයක්
භ්ාවිත කර ආපසු කාර්යාලයට පැමිණ ඇත.
මල්කේවරයාමේ භ්ාරකාරත්වය යටමත් වූ සභ්ාව සතු වත්කමක් වන කැේ රථය
සභ්ා කාර්යාලයට ඒ අවස්ථාමේ රැමගන යාමට අවශය කටයුතු කිරීමට
මල්කේවරයා අමපොමහොසත් වී ඇත.
බීමත්ව සිටි රියදුරු තම අභිමතය පරිදි එදින මංගල උත්සවයට පැමිණ සිටි
සභ්ාමේ කේකරුමවකු ඔහුමේ නිවසට මගනයාම සඳහා කැේ රථය පදවා
මගන මගොස් ඇත.
මමමසේ ගමන් කිරීමේදී බීමත්ව සිටි රියදුරුට රථය පාලනය කර ගැනීමට
මනොහැකිව මාර්ගමයන් ඉවත පිහිටි මවනත් මගොඩනැගිල්ලක් හා ගැටී
අනතුරකට ලක් ව ඇත.
නිතිමේ විධිවිධාන අනුව වාහන අනතුරක් සිදු වූ අවස්ථාවකදී අනුගමනය කල
යුතු සාමානය ක්රමමේදයට පටහැනිව අනතුර සිදුවූ ස්ථානමයන් කැේ රථය
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
රියදුරු රථය ඉවත් කර ගැනීම සඳහා සභ්ාමේ හිටපු සභ්ාපතිවරයාමේ සහාය
ලබා මගන තිබිණි.
හිටපු සභ්ාපතිවරයා තම අභිමතය පරිදි සභ්ාමේ කැේ රථය ඔහුමේ මවනත්
කාර්යයන් සඳහා භ්ාවිත කර ඇති බවට කරුණු අනාවරනය වී ඇත.
මමම සිද්ධිය සභ්ාමේ මල්කේවරයාට වාර්තා වීමමන් පසු මවනත් රියදුමරකු
මගින් කැේ රථය සභ්ා කාර්යාලයට රැමගන ඒමට කටයුතු කර ඇත.
යමථෝක්ත සිද්ධිය පිළිබඳව මපොලීසියට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව මපොලීසීය
විසින් කැේ රථය මපොලිස් භ්ාරයට මගන ඇත.
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xvi.

xvii.
xviii.

මේ අවස්ථාමේදී බීමත්ව සිටි රියදුරු තමා සතු ත්රීවීලරමයන් පළා යමින් සිටියදී
මපොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට මගන බීමත්ව රිය පැදවීමේ මචෝදනාව මත ඔහුට
එමරහිව නඩු පවරා ඇත.
අනතුරට ලක් වූ කැේ රථය යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා රු 550, 000/- ක
වියදමක් දැරිය යුතු බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
මත්පැන් පානය කර රිය පැදවීම මහේතුමකොට මගන සිදුවූ අනතුරක් බව
අනාවරණය වීම මත රක්ෂණ වන්දි මගවීම ද ප්රතික්මෂේප කර ඇත.

මමම සිද්ධිය පිළිබඳව කරනු ලැබූ මූලික විමර්ෂණමේදී ඉදිරිපත් වූ ප්රකාශ හා මභ්ෞතික
මද්පලවලට සිදුවී ඇති හානි අනුව සභ්ාව සතු මපොදු මද්පල අයථා මලස පරිහරණය කිරීම
තුළින් පළාත් පාලන ආයතනයට අලාභ්යක් හා පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත.

3.1 මමම සිද්ධිය තුළින් සිදුවී ඇති වැරදි හා විෂමතා.
i.

ii.
iii.
iv.
v.

පළාත් පාලන ආයතනය සතු කැේ රථය තම මපෞද්ගලික අවශයතාවයක් සඳහා
මයොදවා ගැනීමමන් සභ්ා මල්කේවරයා මපොදු මද්පල අයථා පරිහරණයකට
ලක්කර තිබීම.
මත්පැන් පානය කර වාහන ධාවනය කිරීම.
සභ්ාමේ නිලධරමයක් මනොවන තැනැත්මතකුට සභ්ාව සතු සේපත් අවභ්ාවිතයට
ඉඩකඩ සලසා දීම.
පළාත් පාලන ආයතනමේ මද්පල වලට රුපියල් 550,000/- ක් මහෝ ඊට
ආසන්න මූලය අලාභ්යක් සිදු කර තිබීම.
රාජකාරි කාල සීමාව තුළ තම මපෞද්ගලික කාර්යයන්හී නිරත වීමමන්, ආයතන
සංග්රහමේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් වරදක් සිදු කර තිබීම

3.2 ඉහත දැක්මවන ආකාරමේ විෂමතා හා අක්රමිකතා වළක්වා ගැනීම
සඳහා ගතයුතු ක්රියාමාර්ග.
i.

පළාත් පාලන ආයතන සතු වාහන භ්ාවිතය හා පරිහරණය කිරීමට අදාළ
නියමයන් සඳහන් කරමින්
පළාත් පාලන මකොමසාරිස්වරයා හරහා සියළු
පළාත් පාලන ආයතන මවත චක්රමල්ඛ මගින් අවශය උපමදස් ලබාදීම.

ii.

සභ්ාව සතු වාහන භ්ාවිතය පිළිබඳව නිසි අධීක්ෂණයක් සිදු කිරිම.

iii.

මත්පැන් පානය කර රිය පැදවීම සේබන්ධමයන් ආයතන සංග්රහමේ විධිවිධාන
අනුව නිසි දඩුවේ පැනවීම හා එය ක්රියාත්මක කිරීම.
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iv.

මසේවකයින්/නිලධාරීන්මේ සුභ්සාධන අවශයතාවයන් සඳහා සභ්ා අරමුදල් වැය
කිරීම මනොකළ යුතු බවත් ඒ සඳහා සුභ් සාධන අරමුදල ශක්තිමත් කරගත යුතු
බවටත් අවශය උපමදස් පළාත් පාලන ආයතනය මවත නිකුත් කිරීම.

v.

සභ්ා අරමුදලට සිදු වී ඇති මූලය අලාභ්ය හා පාඩුව ඊට වගකිව යුතු නිලධාරින්
මගන් අය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

vi.

ඉහත විෂමතා හා වැරදි සිදු කර තිබීම මත සභ්ාමේ ප්රධාන පරිපාලන නිලධාරියා
වූ මල්කේවරයාට හා කැේ රථ රියදුරුට එමරහිව මචෝදනා පත්ර නිකුත් කර
විනයානුකූලව කටයුතු කරන ලදී.

4. සභ්ාව සතු භ්ාණ්ඩ අස්ථානගත වීම.
පළාත් පාලන ආයතනය සතු මවමළඳපල මගොඩනැගිල්ලක් ප්රතිසංස්කරණය කිරිමේදී
සිදුවූ අක්රමිකතාවයක් පිළිබඳ සිද්ධි අධයයනයක් පහත දක්වා ඇත.
X නැමැති පළාත් පාලන ආයතනය සතුව පවත්නා මවමළඳ සංකීර්ණමේ වහලය
අලුත්වැඩියා කිරීමට අදාළව ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව මූලික විමර්ශණයක් සිදු කර
ඇත. එකී විමර්ශණමේදී ඉදිරිපත් වූ වාචික/මල්ඛනගත සාක්ෂි හා මභ්ෞතික පරීක්ෂාමේදී
ඉදිරිපත් වූ මතොරතුරු අනුව පහත දැක්මවන කරුණු නිරීක්ෂණය වී ඇත.

4.1 නිරික්ෂිත මතොරතුරු
i.

මධයම මවමළඳමපොළ වහලය අලුත්වැඩියා කිරීමේදී වහමලන් ගලවා ඉවත්
කරන ලද 2x4 හා 2x6 ප්රමාණමේ දැව, විධිමත් පරිදි ගණනය කිරීමකින් මතොරව
මධයම මවමළඳමපොළ භූමිමේ ම පමසක ගබඩා කර ඇති අතර එහි
භ්ාරකාරත්වය කිසිමවකුට පවරා මනොතිබිණි.

ii.

අනතුරුව යමථෝක්ත දැව ප්රමාණය ගණනය කර පළාත් පාලන ආයතනය සතු
මවනත් ස්ථානයක ගබඩා කළ යුතු බවත්, එම දැව මතොගය නිවැරදිව මිණුේ
කල යුතු බවටත්, සභ්ාමේ තාක්ෂණ නිලධාරී මවත සභ්ා මල්කේවරයා විසින්
අවශය උපමදස් නිකුත් කරන ලදී.

iii.

තාක්ෂණ නිලධාරිවරයා විසින් අදාළ දැව ඒකක ප්රමාණය පමණක් ගණන්
මකොට පළාත් පාලන ආයතනය සතු වාහනයකින් මවනත් ස්ථානයකට
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ප්රවාහනය කර ඇත. මමහිදී දැවවල නියමිත දිග, පළල හා ඝනත්වය ඇතුලත්
වන පරිදි මැනුේ කිරීමක් තාක්ෂණ නිළධාරී විසින් සිදු කර නැත.
iv.

එමමන්ම සභ්ාමේ ගබඩා භ්ාරකරු මහෝ ගබඩා කල ස්ථානමේ මුර රාජකාරි වල
නියුක්තව සිටි මුරකරුමේ සහභ්ාගීත්වමයන් මහෝ අනුදැනුමකින් මතොරව මමම
දැව මතොගය මවනත් ස්ථානයකට රැමගන මගොස් ගබඩා කිරීමට පියවර මගන
ඇත.

v.

මකමසේ වුවද මුලින් ගබඩා කර තිබූ ස්ථානමයන් ඉවත් කර නැවත ගබඩා කරන
ලද ස්ථනමේ ගබඩා කළ දැව ප්රමාණය මකොපමණද යන්න ගබඩා භ්ාරකරු
මහෝ මුරකරු මහෝ මගින් තහවුරු කරවා මගන මනොතිබිණි.

vi.

තාක්ෂණ නිලධාරිනිය අවිධිමත් අයුරින් මුලින් ගණනය කරන ලද ප්රමාණය
ගබඩා භ්ාර නිලධාරිවරයා මවත වාර්තා කිරීමමන් පසු එය ගබඩා මතොග
මල්ඛනයට ඇතුළත් කර තිබිණි.

vii.

මූලික විමර්ෂණමේදී ගබඩා මල්ඛනමේ ඉහත පරිදි ඇතුලත් කර තිබූ දැව
ප්රමාණය හා මදවන වරට ගබඩා කර තිබූ ස්ථානමේ තිබූ දැව ප්රමාණය මභ්ෞතික
ව පරීක්ෂා කර බැලීමේදී විවිධ දිග ප්රමාණයන්මගන් යුත් 2x4 ප්රමාණමේ
පරාල154 ක් අස්ථානගත වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත.

4.2 ඉහත ක්රියාදාමය තුලින් සිදුවී ඇති විෂමතා හා වැරදි
i.

මධයම මවමළඳමපොළ වහමලන් ගලවන ලද දැව ප්රමාණය ගණනය කර,
විධිමත් අයුරින් ගබඩාවට භ්ාර දීමට කටයුතු කර මනොතිබීමමන් තාක්ෂණ
නිළධාරීවරයා මනොසැලකිලිමත්ව හා අනවධානමයන් කටයුතු කර තිබීම.

ii.

ද්රවය/භ්ාණ්ඩ ඉවත් කිරීම, ප්රවාහනය මහෝ ගබඩා කිරීමට අදාලව පළාත් පාලන
ආයතනමේ ප්රධාන පරිපාලන බලධාරියා වන මල්කේ වරයා විසින් ඒ ආශ්රිත
අභ්යන්තර පාලනය ශක්තිමත් ව පවත්වා මගන යාමට කටයුතු කර මනොතිබීම.

iii.

මභ්ෞතික පරීක්ෂණමේ දී නිරීක්ෂණය වූ මතොරතුරු අනුව 2x4 ප්රමාණමේ පරාල
154 ක් මහෝ ඊට ආසන්න ප්රමාණයක් මසොරකේ කිරීම මහෝ අස්ථානගත වී
තිබීම මත පළාත් පාලන ආයතනයට මූලයමය අලාභ්යක් සිදු වී තිබීම
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4.3 මමවැනි විෂමතා මහෝ අක්රමිකතා නැවත සිදු මනොවීම උමදසා ගතයුතු ක්රියාමාර්ග
i.

පළාත් පාලන ආයතනමේ සෑම මසේවකමයකු ම/නිළධාරිමයකු ම ඔවුන්
විධිමත්ව ඉටුකල යුතු රාජකාරි, වගකීේ ඇතුලත් වන පරිදි රාජකාරි
ලැයිස්තුවක් හා රැකියා විස්තරයක් ලබාදිමට කටයුතු කිරීම.

ii.

ප්රාමද්ශීය සභ්ා මූලය හා පරිපාලන රීති/චක්ර මල්ඛ උපමදස් හා මුදල් මරගුලාසි
වල දැක්මවන විධිවිධානයන්ට අනුකූලව භ්ාණ්ඩ/ද්රවH මිලදී ගැනීම/නිකුත්
කිරීම හා ගබඩා කිරීම පිළිබද නියමයන් තරමේ පිළිපැදිය යුතු බවට අදාල
කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම.

iii.

මුර මසේවමේ නියුතු මසේවකයින්ට අදාල මසේවා ස්ථානමේ ඇති භ්ාණ්ඩ, ද්රවය හා
මද්පලවල භ්ාරකාරත්වය ලිඛිතව පැවරීමට කටයුතු කිරීම.

iv.

පළාත් පාලන ආයතනමේ ප්රධාන පරිපාලන නිලධාරි විසින් පළාත් පාලන
ආයතනය සතු සේපත් හා මද්පල පරිපාලනය පිළිබඳව නිසි අධීක්ෂණයක්
පවත්වාමගන යාම.

v.

ගබඩා ද්රවය මතොග ගණන් ගැනීම තනි පුද්ගලමයකු විසින් සිදු මනොකල යුතු
අතර එය කමිටුවක් මගින් සිදු කිරීමට පියවර ගැනීම.

vi.

මූලය හා පරිපාලන රීති ප්රකාරව ප්රධාන පරිපාලන නිලධාරිවරයාමේ ලිඛිත
නිමයෝගයකින් මතොරව කිසිදු භ්ාණ්ඩයක් නිකුත් කිරීම මහෝ බැහැර කිරීමට
කටයුතු මනොකිරීම.

vii.

සභ්ාව සතු මද්පල පරිහරණය කළ යුතු ආකාරය දැක්මවන සරල සටහන් සහිත
මාර්මගෝපමද්ශ සං.%හයක් මහෝ සරල මල්ඛණයක් මබදාහැරීමට කටයුතු කිරීම.
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