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310, ඩී. ආර්. විසේලර්ධන මාලත 
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          තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ 

 

 

තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු අභහතයහංලශේ,  2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ 

ක්රිඹහමකභක ළඩටවන්ර  රගියඹ  ශභභ හර්තහශ  ඇතුශමක කය ඇත  

 

ශැඳින්වීම 

ශ්රී රංකහ රජහතහන්්රික භහජහ ජ ජනයජශේ අංක 1933/13 වහ 2015.09.21 දින දයන අිය විශලේ ගළට්  

ඳත්රශේ වන් ඳිදදි  තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ පිහිටුහ ඇත   

 

එභගින් දක්හ ඇිය ඳිදදි, ශභභ අභහතයහංලඹ ඹටතට ගළශනන ආඹතන ඳවියන් දළක්ශ   
 

 තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු  

 මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තු 

 

තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු අභහතයහංලශේ දළක්භ, ශභශවය,  ක්රිඹහමකභක කශ යුතු 

නීිය, අයමුණු ව කහර්ඹබහයඹ ඳවියන් දළක්ශ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාමකමක කෂ යුතු ති 

1. මුද්දය ආඥහ ඳනත (1909 අංක 22) 

2. තළඳළල් කහර්ඹහර ආඥහ ඳනත 1908 අංක (11) 

3. මුසලිම් ඳල්ලි ව මුසලිම් පුනයහධහය බහයඹන් ශව  ෆ්ෂස ඳනත (1956 අංක 51) 

දැක්ම 
 

විශිසට වහ කහර්ඹක්භ 

තළඳළල් ශේහක් ව  

ඉසරහමීඹ ආගමික වහ  

ංසකෘියක කටයුතු  

 රර්ධනඹ 

  සමසශලර 

විලසහනීඹ, උස ගුනහමකභක 

ඵවින් යුමක තළඳළල් ශේහක්  

දළිදඹ වළකි මිරකට ජනතහට 

රඵහ ජභ ව  ශ්රී රහංය ඹ මුසලිම් 

ජන භහජශේ ආගමික වහ   

ංසකෘියක කටයුතු ළඩි දියුණු 

කිරීභ උශදහ ඳවසුකම් ළඳයීභ 
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අරමුණු  

1. තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තුශ  ව මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුශ  

විඹඹන්ට අදහශ රියඳමකිය, ළඩටවන් වහ යහඳෘිය ම්ඳහදනඹ  

2. පිිදළඹ අභ කයමින් භවජනතහට ඩහමක රහබදහයී කහර්ඹක්භ වහ සුවදශීලී තළඳළල් ශේහක් 

ළඳයීභ 

3. නවීන තහක්නඹ උඳශඹ ගී කය ගනිමින්  ශග ලීඹ රනතහඹන්ට ගළරශඳන ඳිදදි තළඳළල් 

ශේහන් නවීකයනඹ කයමින්  යහප්ත ත කිරීභ 

4. තළඳළල් ශේහන්හි ගුනහමකභක ඵ, රමිියඹ ව රර්ධනඹ වියක කිරීභ 

5. ශද්ශීඹ තළඳළල් න්නිශ දන ශේහට භගහමී ශර මුරය ශේහ ඳවසුකම් ්හමීඹ භට්ටභ 

දක්හ යහප්ත ත කිරීභ  

6. නිශඹ ජිත ශේහ ළඳයීශම් ඳයහඹ පුළුල් කයමින් තළඳළල් කහර්ඹහරඹ ජන ජීවිතඹට අදහශ 

ඵහුකහර්ඹ ශේහ ළඳයීම් ඒකකඹක් ශර විඵර ගළන්වීභ  
 

7. අනුභත මුද්දය රියඳමකියඹට අනු කටයුතු කිරීභ  
 

8. භරු මුද්දය වහ ඒ ආශ්රිත නිසඳහදන නිර්භහනඹ කිරීභ භගින් ශ්රී රංකහශ  අනනයතහඹ වහ 

අභිභහනඹ ජහතයන්තය තරඹට ැගශගන ඹහභ  
 

9. විලස තළඳළල් ංගභශේ හභහජික යටක් ලශඹන් එහි නිඹහභනඹට අනුෆ්ර ශ්රී රංකහශ  

තළඳළල් ශේහ අන්තර් ජහියක රමිියන්ට ගළරශඳන ඳිදදි ජහතයන්තය තළඳළල් ශේහ 

රර්ධනඹ  
 

10. මුසලිම් ඳල්ලි, ඉසරහමීඹ ආගමික ආඹතන වහ පුනයහධහය අයමුදල් වහ ඒහශේ මකකම් ඳහරනඹ  
 

11. ඉසරහමීඹ ආගමික අධයහඳනඹ ව ඉසරහමීඹ ංසකෘියක අංල, ශඳ නඹ වහ ර්ධනඹ කිරීභ 

 

12. ෆභ ඉසරහම් බක්ියකඹකුටභ එක් යක් ශව  වජ් න්දනහශ  ශඹ ජභ පිණි, ඩහමක හධහයන 

ව ක්රභශ දඹක් ඇියකිරීභ වහ යහජය භළදිවමකවීභ තවවුරු කිරීභ  
 
 

13. මිරහදුන් නබී උමකඹ අයමුණු කයමින් මුසලිම් ආගමික, ංසකෘියක වහ රජහ ංර්ධන 

කටයුතු රර්ධනඹ 
 

14. යහභහන් උමකඹ හර්ථක ඳළළමකවීභ වහ අදහශ සිඹලු ඳවසුකම් ළඳයීභ 
 

කාර්යභාරය  

1. තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තුට ව මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුට 

අදහශ යජශේ රියඳමකිය කස කිරීභ වහ ක්රිඹහමකභක කිරීභ 
 

2. අභහතයහංලඹ ඹටශමක ඇිය සිඹලු  ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ආඹතන ශභශවඹවීභ ව අධීක්නඹ 

කිරීභ 

3. තළඳළල් ක්ශේත්රශඹහි ව  මුසලිම් ආගමික කටයුතු ම්ඵන්ධශඹන් අදහශ විගනන කටයුතු  

සිදු කිරීභ 
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4. තළඳළල් ශෂේත්රඹ  වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු ම්ඵන්ධශඹන්,  ජහතයන්තය ංවිධහන භ  

ඵතහ ඳමකහ ශගන ඹහභ ව එභ ඵතහ ළඩි දියුණු  කිරීභ  
 

5. ශතොයතුරු තහක්න ක්ශේත්රශේ රර්ධනඹට අනුගතශමින් ශදඳහර්තශම්න්තුර 

කශභනහකයන ව සිඹලු ශභශවයුම් කටයුතු ක්රිඹහමකභක කිරීභ ශභශවඹවීභ වහ අධීක්නඹ 

කිරීභ 

6. ජහතයන්තය රමිීනන් වහ භගහමී ශමින් තළඳළල් ශේහන් ඳමකහ ශගන ඹහභ ශභශවඹවීභ 
 

7. අධිශ ගී ලිපි,  ඳහර්ල් ශේහන් ව සිඹලුභ මරය ශේහන් තළඳළල් කහර්ඹහර ඳද්ධියඹ 

වයවහ යහප්ත ත කිරීභ ශභශවඹවීභ වහ අධීක්නඹ කිරීභ 

8. යහජය ව ශඳ ද්ගලික අංලශේ වබහගීමකඹ තුළින් කහර්ඹක්භ, පරදහයී වහ ගුනහමකභක 

තළඳළල් ශේහක් භවජනතහ ශත රඵහ ජභට කටයුතු කිරීභ  
 

9.  ශද්ශීඹ වහ විශද්ශීඹ මරය ආඹතන භග ම්ඵන්ධීකයනඹ ඳමකමින්, මුරය ංයන 

ශේහන් රර්ධනඹ කිරීභ ශභශවඹවීභ වහ අධීක්නඹ කිරීභ 
 

10. විලස තළඳළල් ංගභශේ වහ ආසිඹහ ඳළසිපික් තළඳළල් ංගභශේ කටයුතු ම්ඵන්ධශඹන් ශ්රී 

රංකහ නිශඹ ජනඹ කිරීශම් රධහන යහජය ම්ඵන්ධීකහයක ශර තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු 

ශභශවඹවීභ වහ අධීක්නඹ  
 

11. තළඳළල් වහ උඳ තළඳළල් කහර්ඹහර ජහර ඳද්ධියඹ වයවහ මුදල් හුභහරු, යක්න ශේහ, ඵළංකු 

වහ අශනකුමක මුරය ශේහන් ආයම්බ කිරීභ වහ ඳියන නිශඹ ජිත ශේහන් ළඩිදියුණු 

කිරීභ අධීක්නඹ කිරීභ 
 

12. මුද්දය රියඳමකියඹට අනුගත ශමින් ශද්ශිඹ අලයතහඹට ගළරශඳන ඳිදදි තළඳළල් මුද්දය වහ 

ආදහඹම් මුද්දය නිර්භහනඹ කිරීභ, මුද්රනඹ කිරීභ, නිකුමක කිරීභ, අශරවි කිරීභ වහ ශතොග 

ඳහරනඹ රලසත භට්ටමින් ඳමකහශගන ඹහභ අධීක්නඹ කිරීභ 
 

13. භරු මුද්දය වහ ඒ ආශ්රිත නිසඳහදන ගුනහමකභකබහඹ සුයක්ෂිත න ඳිදදි නිර්භහනඹ කිරීභ, 

මුද්රනඹ කිරීභ,  නිකුමක කිරීභ වහ අශරවි කිරීභ ශභශවඹවීභ වහ අධීක්නඹ කිරීභ 
 

14. කුෂස ඳනත  ක්රිඹහමකභක කිරීභ වහ කුෂස බහශ  කටයුතු අධීක්නඹ කිරීභ 
 

15. මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුශ  ංර්ධන කටයුතු වහ ව 

මිරහදුන් නබි උමකඹ ශනුශන් ඒකහඵද්ධ අයමුදලින් ශන්කය  ජ ඇිය මුදල් මුසලිම් 

ආගමික ආඹතන අතය ශන්කය ජභ, ශභශවඹවීභ වහ අධීක්නඹ කිරීභ 
 

16. යහභහන් භහඹ ශනුශන් විශද්ශීඹ මුසලිම් යටලින් රදහනඹ කයනු රඵන යටඉඳි  සිඹලුභ 

මුසලිම් ඳවුල් ආයනඹ න ඳිදදි දිස්රික් භට්ටමින් ශඵදහවළරීභ, ශභශවඹවීභ වහ 

අධීක්නඹ කිරීභ 
 

 

17. වජ් න්දනහ ම්ඵන්ධශඹන් ශ දි යජඹ භ  අලය සිඹලු කටයුතු  ම්ඵන්ධීකයනඹ, 

වජ් න්දනහ ක්රිඹහමකභක කයන ංවිධහන ශත යහ ගළනීභ වහ වජ් ඳංගු (Quota) විධිභමක 

ශඵදහවළරීභ, ශභශවඹවීභ ව අධීක්නඹ කිරීභ 
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01  ආයතන ශා ඳාන කටයුතු 

    ආඹතන ංවිධහන ුවඹ වහ අනුභත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ පිළිඵ ශතොයතුරු ඇමුණුභ 1 වහ ඇමුණුභ 11 හි 

වන් ශ    ශභභ අංලඹ විසින් ඉටු කයන රද රධහන ංක්ෂිප්ත ත කහර්ඹබහයඹ ඳවත දළක්ශන ඳිදදි ශ   
 

(1) අභහතයහංල කහර්ඹ  භණ්ඩරශේ වහ ඒ ඹටශමක ඇිය තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු වහ මුසලිම් ආගමික 
වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තු කහර්ඹ භණ්ඩරශේ  ආඹතනික කටයුතු ඉටු කිරීභ 

 

(2) අභහතයහංලශේ ඳහරන කටයුතු ශභශවඹවිභ 

(3) අභහතයහංලශේ භහධය කටයුතු ඉටු කිරීභ 

(4) ඳහර්ලිශම්න්තු අලයතහරට අදහශ කටයුතු ඉටු කිරීභ 
 
 

1.1  2016.01.01 දින සිට  2016.12.31 දක්ලා කාය තුෂ අමාතාාංසය ආයතන අාංසය 

කටයුතුල ප්රගිය 

1.1.1 කාර්ය මණ්ඩ ආයතනික කටයුතු  
 

 

 තැඳැල්,තැඳැල් සවේලා ශා මුව්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාතාය 

තනතුරු නාමය/සවේලාල 

නල 

තනතුරු 

ඇි 

කිරීමට 

ඉල්ලුම් 

කිරීම 

තනතුරු 

ඇි 

කිරීම 

අනුමත 

කිරීම 

පුරප්ඳාඩු 

පිරවීම/ 

අනුයුක්ත 

කිරීම්/ නල 

ඳමකකිරීම් 

ව්ථාන 

මාරු 

කිරීම් 

විශ්රාම 

ගැන්වීම් 

සවේලය 

අලවන් 

කිරීම් 

බලා 

ගැතම් 
සලනමක 

ශල්කම් - - 01 - 01 - - - 

ංර්ධන නිරධහරී /ආශ්රිත 
නිරධහරී 

- - - 
 

02 
- - - - 

යහජය කශභනහකයන 
වකහය ශේඹ 

- - 02 03 01 - - - 

ිදඹදුරු ශේඹ - - 01 02 - - - - 

කහර්ඹහර ශේක ශේඹ - - 06 04 01 - - 

යහ ක  උසවීම් 
රළබීභ ශවේතුශන් 
03ක් ශේශඹන් මුදහ 
වළය ඇත  

උදයහන කම්කරු 01 01 - - - - 01 - 

රහවන නිරධහරී තනතුරු වහ ව ඵහ ගළනීශම් ඳිපඳහිපශේ අධයහඳන සුදුසුකම් ංශල ධනඹ කිරීභ වහ යහජය ශේහ ශකොමින්  
බහශ  අනුභළියඹ රඵහ ගළනීභට කටයුතු කය ඇත  

 තැඳැල් සදඳාර්තසම්න්තුල 

ඒකහඵද්ධ තළඳළල් ශේඹ - - 358 - 12 - - 
 

ශ්රී රංකහ ඉංජිශන්රු ශේඹ - - 01 - - - - - 

ශ්රී රංකහ ගනකහධිකහරී 
ශේඹ 

- - 11 10 01 - - 

නිතය තනතුයට 
අභතය ළඩ ඵළලීභට 
ඳමකකිරීම් වහ යහජය 
ඳිදඳහරන 
අභහතයහංලශේ 
ශල්කම් ශත 
නිර්ශද්ල කිිදම් 11ක් 
ඉදිිදඳමක කය ඇත  

යහජය කශභනහකයන 
වකහය ශේඹ 

- - 02 03 08 01 - - 

1. ෘමකීනඹ මිිය කටයුතු වහ නිරධහරීන් නිදවස කිරීභ  -  05 

2. හභහනය  අකහර්ඹක්භතහඹ භත වහ වි්හභ ළටුප්ත  යසථහ ං්වශේ 12 න ගන්ියඹ 
 ඹටශමක වි්හභ ගළන්වීභ - 12 

3      ඳළළමකව ෘමකීනඹ මිිය හකච්ඡහ ගනන  - 06 



5 
 

1.1.2 ඒකාබද්ධ තැඳැල් සවේලසය නිධාරීන්සේ ඳමකකිරීම් උවව්කිරීම් ශා අභිඹහචනහ 
 

i. ඒකහඵද්ධ තළඳළල් ශේශේ ආ කහණ්ඩශේ 1 ශ්ේණිශේ ආ කහණ්ඩශේ සීමිත ධහයහ ඹටශමක 
2011.09.30 දිනට ඳියන පුයප්ත ඳහඩු 284ක් පියවීභ වහ අලය කටයුතු කය ශගන ඹනු 
රළශේ  
 

ii. ඒකහඵද්ධ තළඳළල් ශේශේ ආ කහණ්ඩශේ 1 ශ්ේණිශේ ආ කහණ්ඩශේ තනතුරු පුයප්ත ඳහඩු 

578ක් පියවීභ වහ 2015.11.28 දින ඳළළමකව විෘත තය  විබහගශේ රියපර භත, ම්මුඛ 

ඳරීක්නඹ ඳමකහ   1 අදිඹය ඹටශමක අඹදුම්කරුන් 358 ශදශනකු වහ 2016.07.11 
දින ඳමකවීම් රඵහ දි ඇත   

 

iii. ඒකහඵද්ධ තළඳළල් ශේශේ ආ කහණ්ඩශේ 1 ශ්ේණිශේ ආ කහණ්ඩශේ  තනතුරු පුයප්ත ඳහඩු 

152ක් 2015.11.28 දින ඳළිය, විෘත තය  විබහගශේ රියපර භත පියවීභ වහ යහජය 
ශේහ ශකොමින් බහශ  අනුභළියඹ රළබී ඇත  

 

iv. ඒකහඵද්ධ තළඳළල් ශේශේ අ කහණ්ඩශේ 11 ශ්ේණිශේ 2013.05.16 දිනට ශඳය ඇියව 

පුයප්ත ඳහඩු 05ක් පියවීභ වහ යහජය ශේහ ශකොමින් බහශ  අනුභළියඹ ඳිදදි, 2015.02.12 
දින ම්මුඛ ඳරීක්නඹක් ඳමකහ ඇිය අතය, එභ ම්මුඛ ඳරීක්න භණ්ඩරශේ නිර්ශද්ල 
භත උසවීම් රඵහ  ජභට යහජය ශේහ ශකොමින් බහශ  අනුභළියඹ රළබී ඇත  

 

v. ඒකහඵද්ධ තළඳළල් ශේශේ අ කහණ්ඩශේ 111 ශ්ේණිශේ අ කහණ්ඩශේ  2013.05.16 දින 
දක්හ ඇියව පුයප්ත ඳහඩු 05ක් ශජයස්මකඹ වහ කුරතහඹ භත පියවීභ වහ නිරධහරීන් 
56 ශදශනකුශගන් අඹදුම්ඳමක කළහ ම්මුඛ ඳරීක්න ඳමකහ ඇිය අතය, එභ ම්මුඛ 
ඳරීක්න භණ්ඩරශේ නිර්ශද්ලඹ භත නිරධහරීන් 5 ශදශනකු උස කිරීභට යහජය ශේහ 
ශකොමින් බහශ  අනුභළියඹ රළබී ඇත  

 
vi. ඒකහඵද්ධ තළඳළල් ශේශේ අ කහණ්ඩශේ 111 ශ්ේණිශේ අ කහණ්ඩශේ (විධහඹක ශේහ 

ගනඹ 111 තළඳළල් අධිකහරී) 2016.03.31 දින දක්හ ඇියව පුයප්ත ඳහඩු 20ක් ශජයස්මකඹ 
වහ කුරතහඹ භත පියවීභ වහ ම්මුඛ ඳරීක්න ඳළළමකවීභට යහජය ශේහ ශකොමින් 
බහශ  අනුභළියඹ රළබී ඇත  

 

vii. ඒකහඵද්ධ තළඳළල් ශේශේ අ කහණ්ඩශේ 111 ශ්ේණිශේ ආ කහණ්ඩශේ රධහන තළඳළල් 
සථහනහධිඳිය / ඳහරන වකහය තනතුරුරට 2014.08.01 දින සිට ක්රිඹහමකභක න ඳිදදි 
නිරධහරීන් 08 ශදශනකු උස කිරීභටමක, එක් නිරධහිදනිඹක ශනුශන් තනතුයක් ශන් 
කය තළබීභට යහජය ශේහ ශකොමින් බහ නිශඹ ග රඵහ  ජ ඇත  

 

viii. ඒකහඵද්ධ තළඳළල් ශේශේ අ කහණ්ඩශේ 111 ශ්ේණිශේ ආ  කහණ්ඩශේ රධහන තළඳළල් 

සථහනහධිඳිය / ඳහරන වකහය තනතුරුර 2015.11.30 න විට ඳළිය පුයප්ත ඳහඩු 46ක් 
පියවීභට ූවගත ම්මුඛ ඳරීක්නඹක් ඳළළමකවීභ වහ යහජය ශේහ ශකොමින් බහශ  
අනුභළියඹ ඉල්රහ ඇත  

 
 

1.1.3 ඒකාබද්ධ තැඳැල් සවේලයට අයමක  විනය නිසයෝග ැබූ ශා ලැඩ තශනම් කෂ 

නිධාරීන් රාජ් සවේලා සකොමින් වභාල සලත, අමාතාාං  සල්කම් සලත  ඉදිත්ඳමක 

කරන ද  අභියාචනා  වම්බන්ධසයන් වකව් කරන ද 
 

i. රළබී ඇිය අභිඹහචනහ ම්ඵන්ධ තළඳළල්ඳිය ශත ඹහ ඇිය හර්තහ කළවීම් ගනන - 07 

ii. යහජය ශේහ ශකොමින් බහ ශත නිර්ශද්ල ඉදිිදඳමක කශ හර්තහ ගනන       - 05 

iii.  යහජය ශේහ ශකොමින් බහශ  ීනයන රද අභිඹහචනහ ගනන                  - 06 
 
 

1.1.4    බලා ගැතසම් ඳත්ඳාටි 
 

තළඳළල්  ශදඳහර්තශම්න්තුශ   සිඹලුභ  ඵහ  ගළනීශම්  ඳිපඳහිප  නළත  ංශල ධනඹ  කයමින් 
ඳීන 
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1.2 ආයතන මගින් විමවා ඇි ලාර්තා වම්බන්ධ සතොරතුරු 
 

1.2.1   ඒ ඒ ආයතන විසින් කැලා ඇි ලාර්තාලට පිළිතුරු ලාර්තා ඉදිත්ඳමක කිරීම් ශා 

ලාර්තා කැවීම් 
 

                                        

            ලාර්තා       

ඉදිත්ඳමක කෂ 

ආයතන 

 

 

 

අභියාචනා 

ජ්
න

ාධි
ඳ

ි
 ක

ාර්
ය

ා
ය

 

අ
ග

ම
ැි

 ක
ාර්

ය
ා

ය
 

ර
ාජ්


 ස

ව
ේල

ා 
ස

ක
ොමි


න්

 ව
භ

ාල
  

ස
ල

ත
 ස

ය
ොමු

 ක
ෂ

 ල
ාර්

ත
ා 

ග
ණ

න
 

ම
ශ

ජ්
න

 ස
ඳ

මක
ව

ම්
 පි

ළි
බ


 ක

ාර
ක

 

ව
භ

ාල
 ස

ල
ත

 ඉ
දි
ත්

ඳ
මක

 ක
ෂ

 ල
ාර්

ත
ා 

ග
ණ

න
 

ඔ
ම්

බු
ඩ්

ව
්ම

න්
 ස

ල
ත

 ඉ
දි
ත්

ඳ
මක

 ක
ෂ

 

ල
ාර්

ත
ා 

ග
ණ

න
 

ශ්රි
 

ාංක
ා 

ම
ාන

ල
 මි

මි
ක

ම්
 ස

ක
ොමි


න්

 

ව
භ

ාල
 ස

ල
ත

 ඉ
දි
ත්

ඳ
මක

 ක
ෂ

 ල
ාර්

ත
ා 

ග
ණ

න
 

ර
ාජ්


 ඳ

ත්
ඳ

ා
න

 අ
ම

ාත


ාාං


ස
ය

 

ස
ල්

ක
ම්

 ස
ල

ත
 ඉ

දි
ත්

ඳ
මක

 ක
ෂ

 ල
ාර්

ත
ා 

ග
ණ

න
 

තැඳැල්ඳි සලින් 

කැව ලාර්තා 

අභියාචක

ලරුන් 

සගන් 

ැබූ ලිපි 

ගණන 

අ
භි

ය
ාච

ක
ල

රු
න්

 ස
ල

ත
 ය

ල
ා 

ඇ
ි

 

පි
ළි

තු
රු

 

කැව 

ලාර්තා 

ගණන 

ැබූ 

පිළිතුරු 

ගණන 

1  උඳ තළඳළල් 

සථහනහධිඳිය ශේඹ 
- - 10 - - - 06 23 18 23 03 

2  තළඳළල් 

ශදඳහර්තශම්න්තුශ  

කණිස් ශේශේ 

විවිධ ගළටළු 

ම්ඵන්ධශඹන් 

- - 15 - - - - 25 

 

 

17 25 

 

 

- 

3  ඒකහඵද්ධ තළඳළල් 

ශේශේ දළනට 

වි්හභ රඵහ ඇිය 

නිරධහරීන් විසින් 

ඉදිිදඳමක කය ඇිය 

අභිඹහචනහ 
 

05 04 43 23 - - 08 92 57 24     17 

4  අියගරු 

ජනහධිඳියතුභහ 

ශත, ගරු 

අ්හභහතයතුභහ 

ශත වහ ගරු 

අභහතයතුභහ ශත 

ඉදිිදඳමකවු  

අභිඹහචනහ 

ශනුශන් 

- - - - - - - 327    

 

 

 

 

163 - 

 

 

 

 

163 

5  ඒකහඵද්ධ තළඳළල් 

ශේශේ නියුතු 

විනඹ නිශඹ ග රළබ 

වහ ළඩ තවනම් 

කශ නිරධහරීන් 

- - 03 - - - 02 02 - - - 

6  ෘමකීනඹ මිිය 
කටයුතු 

- - - - - - - 13 - - - 

7  අල්රස වහ  දුන 

විභර්න ශකොමින් 

බහශ  විභසිභ 

- - - - - - - 05 - - - 

එකතුල 05 04 71 23 - - 16 487 255 72 183 

 

1.2.2  මීට අභතය ඳවත ඳිදදි හර්තහ ළඳයීම් වහ ංශද්ල ඉදිිදඳමක කිරීම් සිදු කය ඇත  
 

i. පිළිතුරු ළඳය ඳහර්ලිශම්න්තු රලසන ගනන - 10 

ii. අභහතය භණ්ඩර ංශද්ල ගනන   - 15 

iii. ීනයන රළබී ඇිය ංශද්ල ගනන   - 15 
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  1.3     තැඳැල් සදඳාර්තසම්න්තුසේ නිධාරීන්සේ  
 

  i. වදිසි අනතුරු නිහඩු අනුභත කිරීම්  - 28 

  ii. විශලේ නිහඩු අනුභත කිරීම්   - 22 

  iii. යහ ඳිද ච  22/93 ඹටශමක න්දි ශගවීම්  - 06 
 
 

1.4 අිකා, ගමන් වියදම්, සවේලා ශා ඳශසුකම් සලනුසලන් වියදම් 
 

කාර්යය ලැය ශීර්ය 
ලවුචර්ඳමක 

ප්රමාණය 

අනුමත මුද (රු.) 

 

ලැයව මුද(රු.)  

 

සවේලා ශා ඳශසුකම්   

ලාශන  

නඩමකතු 1301-1 

        -2 
266 

6,000,000.00 

4,550,000.00 

6,099,992.99 

4,518,669.23 

      ඉන්ධන ළඳයීම් 1202-1 

        -2 
349 

   7,110,000.00 

 2,750,000.00 

7,108,298.97 

2,606,427.32 

සවේලා     

ජර වහ විදුලි බිල්ඳමක 1403-1 

        -2 
23 

965,000.00 

3,800,000.00 

964,176.72 

3,800,000.00 

නීඳහයක්ක, ආයක්ක වහ 

ගිවිසුම්ගත ශේහ 
1405-1 

        -2  

710,000.00 

12,619,603.00 

556,351.98 

11,778,996.48 

ං්ව 1203-1 

        -2 
38 

411,000.00 

439,000.00 

         402,689.54 

 418,781.38 

උඳකයන නඩමකතු 
(හයුමීකයන, ඡහඹහපිටඳමක, 
ෂළක්ස ඹන්ත්ර, ඳිදගනක) 

1302-1 25 
230,000.00 

445,000.00 

229,962.72 

436,437.65 

කුලී ශගවීම් වහ ශනමක (ගරු 
අභහතය වහ නිශඹ ජය අභහතය 
කහර්ඹහරඹ)  

1404-1 25 1,200,000.00 400,000.00 

ංනිශ දන 
1402-1 715 

1,100,000.00 

      1,880,000.00 

1,096,045.25 

1,741,709.32 

අිකා/ගමන් වියදම් ශා සලනමක සගවීම්  

      අියකහර 

 

 

ගභන් විඹදම් 

1002 

 

 

1101 

647 

 

 

550 

  2,500,000.00 

        1,500,000.00 

        

 1,000,000.00 

           335,000.00 

         2,175,743.35 

            538,708.67 

             

967,764.44 

            179,141.75 

 
 

1.5  විසද් නිලාඩු අනුමත කිරීම් 

 
අමාතාාංය 

තැඳැල් 

සදඳාර්තසම්න්තුල 
මුව්ලිම් ආගමික ශා වාංව්කෘික 

කටයුතු සදඳාර්තසම්න්තුල 

නිහඩු/ශඳ ද්ගලික 1 149 - 

ැගකිඹහ - 07 - 



8 
 

1.6 අභාවාන්න් ප්රාසයෝගික පුණුණුසේ සයදවීම  

අමාතාාංය තැඳැල් සදඳාර්තසම්න්තුල 
මුව්ලිම් ආගමික ශා වාංව්කෘික 

කටයුතු සදඳාර්තසම්න්තුල 

03 43 - 

 

1.7 සතොරතුරු මාධ ඒකකසය කාර්යය භාරයන් 

තළඳළල්,තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම්  ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ, තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු වහ 

මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තු 2016 ය තුශ  ජ ඉටු කයනු රළබ 

ශේහ, ංර්ධන වහ සුඵහධන කහර්ඹඹන් ම්ඵන්ධශඹන් භහධය ඒකකඹ ටට රචහයනඹක් 

රඵහ ජශභන් දහඹකමකඹ ළඳයීඹ  
 

ඒ අනු, ඵහහිය භහධය ආඹතන වහ ඉතහ මීඳ ඵතහක් ඳමකහ ගනිමින් භහධය නිශ දන 

154ක් ද රෘමකිය හකච්ඡහ 06ක් ද ඡහඹහරඳ 920ක් ද රෘමකිය වීඩිශඹ  කළට් වහ සී ඩී ඳට 

134ක් රචහයනඹ වහ නිකුමක කයන ර ජ  
 

1.8 සලනමක ආයතනික කටයුතු 
 

1.8.1   ගිවිසුම්රට එශඹීභ - අභහතයහංලඹ 
 

 පිිදසිඳු කිරීභ              -   Samaka Cleaning Enterprises 

 ආයක්ක කටයුතු         -   අඹන් ආර්ම්ස ආඹතනඹ  

 හයුමීකයන ඹන්ත්ර       -   The Cooler Refregeration Technologies    

 ඳිදගනක ඹන්ත්ර             -   Neat lanka (pvt) Ltd  

 ඡහඹහපිටඳමක ඹන්ත්ර        -   ශභශරොශඳොලිටන් ීස්ස පුද්ගලික භහගභ, 
- ශජ න් කිල්ස ීස්ස පුද්ගලික භහගභ 

  භල්ිපමීඩිඹහ ශරොශජක්ටයඹ     -   සශඩිස ශේඩින් ඕඩිශඹ  විෂුල් පුද්ගලික භහගභ  
 

1.8.2         i.    දුම්ිදඹ ඵරඳත්ර නිකුමක කිරීම්   - 48 

ii.   අ්වහය යක්න න්දි ඉල්ලුම් කිරීභ  - 10 
 

1.8.3   නීියභඹ කටයුතු වහ ලිපි ශගොනු ආයම්බ කිරීම් - 18 
 

1.8.4  නඹ නිකුමක කිරීම් 
 

 ආඳදහ නඹ     - 52 
 ශද්ඳශ නඹ      - 03 

 

   1.8.5  සහන          රථ බලපත්ර          -  10 
 

 

 

1.8.6  අබයන්තය විගනන විභසුම් ගනන  
 ඉදිිදඳමක වු අබයන්තය විගනන විභසුම් ගනන   - 09 
 ඹළව පිළිතුරු ගනන      - 09 
 
 

 

 

1. 9  සුබවාධක සවේලා වැඳයීම 
 

අභහතයහංල නිරධහරීන්ට අතයහලය ද්රය ඳඹමින් සුඵහධක ශේහ තුටුදහඹක අන්දමින් 
ඳමකහ ශගන ඹනු රළශේ  
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02 වාංලර්ධන වශ වැසුම් කටයුතු 
 

2.1  ප්රගි වමාසෝචන කටයුතු ශා ලාර්ිකක කාර්ය වාධන කටයුතු 
              

 තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු අභහතයහංලශේ ව තළඳළල් 

ශදඳහර්තශම්න්තු, මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තු ඹන ආඹතනර 

2016 ශර් කි රඹහකහරී ළරළසභ යහජය මුදල් චක්රශල්ඛ 01/2104 ට අන කස ශකොට මුදල් 

අභහතයහංලඹ, විගනකහධිඳිය ශදඳහර්තශම්න්තු ව අදහශ ආඹතන ශත  ඉදිිදඳමක ශකිදන  
 

 2015 ශර් තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු අභහතයහංලශේ සිඹලු අංල 

රට අදහශ ශතොයතුරු රඵහ ගනිමින්, කහර්ඹ හධන හර්තහ කස කය ඳහර්ලිශම්න්තුශ  

බහගත කිරීභට ඉදිිදඳමක කයන රද අතය මුදල් අභහතයහංලඹ ව විගනකහධිඳිය 

ශදඳහර්තශම්න්තු ඇතුලු අදහශ ආඹතන ශත ද ශඹොමු කයන ර ජ  
 

 2015 ර්ඹ වහ තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු ව මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු 

ශදඳහර්තශම්න්තු භගින් කස කයන රද එභ ශදඳහර්තශම්න්තුර කහර්ඹ හධන හර්තහ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  බහගත කිරීභට ඉදිිදඳමක කයන රද අතය  විගනකහධිඳිය 

ශදඳහර්තශම්න්තුටද ශඹොමු කයන ර ජ  
 

 ජනහධිඳිය ශල්කම් කහර්ඹහරඹ, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලඹ, ජහියක අඹළඹ 

ශදඳහර්තශම්න්තු, යහඳෘිය කශභනහකයන වහ අධීක්න ශදඳහර්තශම්න්තු, යජශේ රෘමකිය 

ශදඳහර්තශම්න්තු, දිස්රික් ශල්කම් කහර්ඹහර විසින් විභනු රඵන තළඳළල් ශේහ ව මුසලිම් 

ආගමික කටයුතු පිළිඵ රගියඹ හර්තහ කිරීභ සිදුකයන ර ජ  

 

 

 2016.12.31 දිනට ප්රාේධන අරමුදල් සයොදලා ක්රියාමකමක කරන ද වාංලර්ධන ලාඳෘිල ප්රගිය    
 

 

 මූ ප්රගිය 
 

ආයතනය 
2016 ලවරට සලන් 

කෂ මුද රු. මිලියන 

2016.12.31 දිනට 

වියදම රු. මිලියන 
% 

තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ 

වහ මුසලිම් ආගමික 

කටයුතු අභහතයහංලඹ 

415.31 257.52 62.00 

තළඳළල් 

ශදඳහර්තශම්න්තු 
138.00 135.56 98.23 

මුසලිම් ආගමික වහ 

ංසකෘියක කටයුතු 

ශදඳහර්තශම්න්තු 

31.88 30.35 95.20 

එකතුල 585.19 423.43 72.36 
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 සභෞික ප්රගිය - තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ 
 

ලාඳෘිසය නම 2016 ලවරට 

සලන් ව මුද 

රු. මි. 

2016 ලවසර්  

ලැය කෂ මුද 

රු. මි. 

ප්රගිය 

 

මුසලිම් ආගමික වහ 

ංසකෘියක කටයුතු 

ශදඳහර්තශම්න්තු වහ 

ශගොඩනළගිල්රක් ඉදි 

කිිදභ 

 

295.500 

 

203.104 

 

මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු 

ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ශගොඩනළගිල්රක් ඉදි 

කිිදභ 2006 ර්ශේ  ජ ආයම්බ කයන රද 

යහඳෘියඹකි  ශභහි ඉදිකිරීම් කටයුතු යහජ් ඹ 

ඉංජිශන්රු ංසථහශ (SEC) අධීක්නඹ ඹටශමක  

ඉංජිශන්රුභඹ කහර්ඹඹන් පිළිඵ භධයභ 

උඳශද්ලක කහර්ඹහංලඹ (CECB) භගින් සිදු කයන 

ර ජ  අනුභත ඇසතශම්න්තුගත මුදර රු  මිලිඹන 

596 0කි  2015 ර්ඹ අහනශේ  ජ ශභහි අදිඹය 

01 වහ 02 ළඩ කටයුතු අන් කය ියබුණි  2016 

ර්ශේ  ජ ශභහි අදිඹය 03 දක්හ ළඩ කටයුතු 

අන් කයන ර ජ  2016.12.31 දින න විට නිභ 

කයන රද ළඩ වහ රු මි  43.0ක් ිපනහ 

බිල්ඳමක රළබී ශනොභළිය ඵළවින් 2017 ශර් 

ශගවීභට  ඇිය ඉියිද මුදර රු මි  43.0කි   
 

තළඳළල් කහර්ඹහර ළඩි 

දියුණු කිරීභ 

38.000 16.670 තළඳළල් කහර්ඹහර ළඩි දියුණු කිරීභ වහ  2016 

ය අහනශේ  ජ රළප්ත ශටොප්ත  110ක් මිර ජ ශගන 

ඇත  ශම් ඹටශමක ඳිදගනක 250ක්, අඛණ්ඩ විදුලි 

ළඳයුම් ඹන්ත්ර (UPS) 250ක්, ව මුද්රන ඹන්ත්ර 

Dot Matrix) 250ක් ද  මිර  ජ ගළනීභට 

රම්ඳහදන කටයුතු සිදු කය ඇත  2016 ර්ඹ 

අහනශේ  ජ රළප්ත ශටොප්ත  110 මිර ජ ගළනීම් 

කටයුතු අන් කයන ර ජ  2016.12.31 දින න 

විට අඛණ්ඩ විදුලි ළඳයුම් ඹන්ත්ර ව මුද්රන 

ඹන්ත්ර රළබී ියබ අතය ඳිදගනක රළබී ශනොියබුණි  

ශභභ රම්ඳහදනඹ වහ 2017 ශර් ශගවීභට  

ඇිය ඉියිද මුදර රු මි  21.0කි  

තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ 

වහ මුසලිම් ආගමික 

කටයුතු අභහතයතුභහශ  

නිර නිහඹ  

අළුමකළඩිඹහකිරීභ 

9.280 9.280 ශකොශී 7 පිහිිප අභහතයතුභහශ  නිර නිහඹ  

අළුමකළඩිඹහ කටයුතු ශගොඩනළගිලි 

ශදඳහර්තශම්න්තු භගින් සිදු කයන ර ජ  

මුද්දය රර්ධනඹ 1.00 1.00 තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තුශ  මුද්දය රර්ධන 
ළඩටවනට ශඹොදන රදි  

තළඳළල් කහර්ඹහර 

ජහරගත කිරීශම් 

ළඩටවන 

13.640 13.630 තළඳළල් කහර්ඹහර ජහරගතකිරීශම් යහඳෘියඹ 

වහ ඳිදගනක මිර ජ ගළනීශම් රමිඳහදනශේ 

හි  බිල්ඳමක ව ශ්රී රංකහ ශටලිශකොමි 

ආඹතනඹට ව හි  බිල්ඳමක ශගවීභ සිදු කයන ර ජ  

තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ 

වහ මුසලිම් ආගමික 

කටයුතු නිශඹ ජය 

අභහතයතුභහට හවනඹක් 

මිශ ජ ගළනීභ 

43.000 0.00 හවනඹ ඇනවුම් කය ඇිය අතය 2016.12.31 

දිනට රළබී ශනොභළත  2017 ශර් මිර ජ ගළනීශම් 

කටයුතු සිදු කිරීභට අශප්ත ක්ෂිතඹ  
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 සභෞික ප්රගිය - තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු 
 

ලාඳෘිසය නම 2016 ලවරට 

සලන් ව මුද 

රු. මි. 

2016 ලවසර්  

ලැය කෂ මුද 

රු. මි. 

ප්රගිය 

තළඳළල් කහර්ඹහර 

ශගොඩනළගිලි 

අලුමකළඩිඹහ කිරීභ 

59.000 58.772 තළඳළල් කහර්ඹහර ශගොඩනළගිලි අලුමකළඩිඹහ කිරීභ 

ඹටශමක තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තුට ශන්ව මුදර 

රු  මිලිඹන 59 00කි  ශභභ මුදලින් දියින පුයහ 

තළඳළල් කහර්ඹහර 139ක අලුමකළඩිඹහ කටයුතු සිදු 

කයන රද අතය භධයභ තළඳළල් හුභහරුශ  ව 

තළඳළල් මරසථහනශේ අතයහලය අලුමකළඩිඹහ 

කටයුතු ද ශභභගින්  සිදු කයන ර ජ  

අධිශ ගී තළඳෆර 

වහ ඹතුරු ඳළදි 

10ක් මිර ජගළනීභ 

3.000 2.921 ශම් වහ තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තුට රු  මිලිඹන 

3 00ක් ශන් ව  අතය අධිශ ගී තළඳෆර ඩහ 

කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී සිදු කිරීභ  වහ ඹතුරු 

ඳළදි 10ක් මිර ජ ගන්නහ ර ජ  

මුද්දය රර්ධනඹ 7.000 6.828 මුද්දය රර්ධනඹ ඹටශමක තළඳළල් 

ශදඳහර්තශම්න්තුට ශන්ව මුදර රු  මිලිඹන 

6 00කි තද අභහතයහංලශඹන් ශම් වහ රු  

මිලිඹන 1.00ක් රඵහ ශදන ර ජ  ශභභ මුදලින් 

මුද්දය (Catalogue, volume I )ශඳොමක 3000ක් ද 

සිහිටන ඳ්රිකහ මුද්දය ශඳොමක 500 ක් ද මුද්රනඹ 

කයන ර ජ  තද පුද්ගරකහයක මුද්දය මුද්රන ඹන්ත්ර 

2ක් මිශ ජ ගළනීභ සිදුකයන රදි  කටුනහඹක 

ජහතයන්තය ගුන්ශතොටුඳ ශල් මුද්දය කවුළුක් 

විෘත කිරීශම් කටයුතු ආයම්බ කයන රදි  එශේභ 

නුයඑළිඹ, භහතය, ශඵන්ශතොට වහ ගහල්ර ඹන 

නගයර කුඩහ මුද්දය කහර්ඹහංල කවුළු ද සථහඳනඹ 

කයන රදි  

තළඳළල් කහර්ඹහර 

න ශගොඩනළගිලි 

ඉදි කිරීම් 

7.602 7.602 පූජහපිිපඹ තළඳළල් කහර්ඹහරශේ ඉදිකිරීමි කටයුතු 

ශගොඩනළගිලි ශදඳහර්තශම්න්තු භගින් සිදු ශකශර්   

2015 ශර් ආයම්බ කශ යහඳෘියඹකි  

ඇසතශම්න්තුගත මුදර රු මිලිඹන 51.12කි  

2016.12.31 දිනට මුච්චිත විඹදභ රු  මිලිඹන 

23.50කි    
 

 

 සභෞික ප්රගිය - මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තු 
 

ලාඳෘිසය නම 2016 ලවරට 

සලන් ව මුද 

රු. මි. 

2016 ලවසර්  

ලැය කෂ මුද 

රු. මි. 

ප්රගිය 

ජහියක මිරහදුන් නබී 
ංර්ධන 
ළඩටවන 

14.00 13.280 ශභභ ළඩ ටවන ඹටශමක ඵදුල්ර වහ නුයඑළිඹ 
දිස්රික්කර මුසලිම් ඳල්ලි 63ක් ද, අයහබි විදයහර 
02ක් ද, අවදිඹහ ඳහල් 05ක් ද ව ංසකෘියක 
භධයසථහන 01ක් ද අලුමකළඩිඹහ කයන ර ජ  

මුසලිම් ආගමික වහ 
ංසකෘියක 
භධයසථහන ළඩි 
දියුණු කිරීභ 

15.00 14.335 ශභභ ළඩ ටවන ඹටශමක දියින පුයහ මුසලිම් 
ඳල්ලි 90ක් ද, අයහබි විදයහර 06ක් ද, අවදිඹහ 
ඳහල් 05ක් ද ව ංසකෘියක භධයසථහන 02ක් 
ද අලුමකළඩිඹහ කයන ර ජ  
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 දියින පුයහ ක්රිඹහමකභක න තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු රට අදහශ 

ංර්ධන ළඩටවන්, යහඳෘිය වහ ක් ිදඹහකහයකම්ර ප්රගියඹ නිරීක්නඹ කිරීභ වහ රගිය 
භහශර චන ැගසවීම්  කහර්තුභඹ ලශඹන් ඳමකහ ඇිය අතය තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් 
ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ, තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු ව මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක 
කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුට අදහශ ශභශවයුම් කමිටු ැගසවීම් ඳමකහ ශඹ ජනහ වහ ීනයන 
ක්රිඹහමකභක කය ඇත  
 

 ඉඩම් අමකකය ගළනීශම් ඳනශමක විධිවිධහන ඹටශමක තළඳළල් ශේහ කටයුතු වහ ඉඩම් අමකකය 
ගළනීම් රට අදහශ (ලිපිශගොනු 220 ක ඳභන)කටයුතු කයනු රළඵ ඇිය අතය 
ඉංගිිදඹ,කඩුශර, දිවුරපිිපඹ,කිිදඇල්ර තළඳළල් කහර්ඹහර, ඵඩල්ගභ නගයශේ උඳ තළඳළල් 
කහර්ඹහරඹ, වීයවිර, දවුරගර උඳ තළඳළල් කහර්ඹහර  වහ ඉඩම් අමකඳමක කය ගළනීශම් වහ ඳයහ 
ගළනීශම් කටයුතු අන් කය ඇත  
 

 තළඳළල් වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතුර ශේහන් විධිභමක වහ ක්රභමක රඵහ ජභ වහ 
ශගොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් අදහශ ම්ඵන්ධීකයන කටයුතු කිරීභ  ඉසරහම් ආගමික 
වහ ංසකෘියක භධයසථහන න ශගොඩනළගිල්ර වහ ගරු තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් 
ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහශ  නිර නිහඹ  අළුමකළඩිඹහකිරීභ අන් කය ඇත  

 තළඳළල් ශදඳහර්තම්න්තු විසින් දළනටභමක ගිවිසුම්ගත කටයුතු ආයම්බ කය ඇිය පුද්ගලික 
අංලඹ වහ ඵළඳුනු විවිධ ශේහන් ම්ඵන්ධශඹන් නීියඳියශ  උඳශදස ඳිදදි විධිභමක පිඹය 
ගළනීභ දවහ කටයුතු කය ඇිය අතය එභ ගිවිසුම් ම්ඵන්ධශඹන් තළඳළල්ඳිය ශත අදහශ 
උඳශදස රඵහ  ජ ඇත  
 

 මුද්රිත භහධය ීසශේ කයනු රඵන ඳළමිණිලි වහ ශඹ ජනහ ළශකිල්රට ශගන අදහශ ගළටලු 
විමින් තළඳළල් ශේහ රර්ධනඹ වහ පිඹය ගනු රළඵ ඇිය අතය ජනහධිඳිය කහර්ඹහරඹ 

භගින් ක්රිඹහමකභක "ජනඳියට කිඹන්න" ළඩටවන භගින් ද ,  අ්හභහතය කහර්ඹහරඹ, අශනකුමක 
යජශේ ආඹතන ශභන්භ භවජනතහ ශියන් රළශඵන ඉල්ලීම්, ශඹ ජනහ ව ශච දනහ 
ම්ඵන්ධශඹන් තළඳළල්ඳිය ශත අදහශ උඳශදස රඵහ  ජභ ව ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ගනු රඵන 
ක්රිඹහභහර්ග අදහශ පුද්ගරයින්ට ශව  ආඹතන ශත දළනුම් ජභ සිදු කිරීභ  
 

 ශර ක තළඳළල් දිනඹ 2016 ළභරීභ වහ හර්ෂික ඳළළමකශන ජහතයන්තය ලිපි ලිවීශම් 
තය ඹ, ජහියක වහ ඳශහමක ඹටශමක ඳහරනඹ න ඳහල් වහ චිත්ර වහ යචනහ තය ඹක් 
ඳළළමකවීභට අලය ම්ඵන්ධීකයන කටයුතු කිරීභ   

          ප        ල    ,  ස    ස  ප ර,    ළ       ස ස ප ර,    ල    හ    
          ,    ළ      න  ස ථ න  ල                    ලබ         ළ 
          

 

 අභහතයහංලශේ ශේ අඩවිඹ ඹහමකකහලීන කිරීශම් කටයුතු තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තුශ  
ශතොයතුරු තහක්න අංලශේ වහඹ ඇිය සිදු කිරීභ  

 
 

2.2    මුද්දර ප්රලර්ධන ලැඩවටශන් 
 

 මුද්දයභඹ ිපනහකභ සුැගශකන ඳිදදි ගුනහමකභකබහශඹන් යුතු මුද්දය මුද්රනඹ කිරීභට 

අලය පිඹය ශගන ඇත  2016 ය තුශ දළනට නිකුමක කය ඇිය මුද්දය ඳවත දළක්ශ   
 

 
සමකමාල 

නිකුමක කෂ 

මුද්දර වාංඛ්ාල 

සිමිලටන 

ඳත්රිකා ගණන 

01 හර්ෂික නිකුමක කිරීම් 06 02 

02 ශර ක තළඳළල් දිනඹ 03 01 

03 ශභහ ක්රිඹහකහයකම් 01 - 

04 ම්බහනීඹ පුද්ගරයින් 02 - 

05 ජහියක සිදුවීම් 02 - 



13 
 

 

 

 

 

 

 
 

 2.3  මානල වම්ඳමක වාංලර්ධනය 
 

 සද්ශීය පුණුණු අලවථ්ා බා දීම  

 

 
පුණුණුල ැබූ නිධාරී කාණ්ඩය 

පුණුණුල ැබූ 

නිධාරීන් වාංඛ්ාල 

පුණුණු ලැඩවටශන් 

ගණන 

01 භහණ්ඩලික නිරධහරීන් 09 08 

02 ංර්ධන නිරධහරී 23 21 

03 කශභනහකයන වකහය 11 14 

04 ිදඹදුරු 11 03 

05 කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක 07 02 

 එකතුල 61 48 

06 සිඹළුභ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 86 04 

 

 විසද්ශීය වමුළු / පුණුණු කටයුතු වදශා වශභාගී කරවීම් 
 

තැඳැල්, තැඳැල් සවේලා ශා මුව්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාතාාංය 
 
 

නිධාරී 

කාණ්ඩය 

වශභාගී ව 

නිධාරීන් 

වාංඛ්ාල 

වාංචාරය 

කෂ රටලල් 
විය 

ගරු 
අභහතයතුභහ 
වහ කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹ 

01 KSA Country visits to the Kingdom of Saudi Arabia to 

meet His Excellency the Minister of Haj  

01 Egypt 26
th

 General Meeting of Islamic Council. 

02 Saudi 

Arabia 

Hajj Pilgrimage 

භහණ්ඩලික 
නිරධහරීන් 

01 Japan Regional Conference on Postal Saving System in 

Asia. 
01 Singapore 

Developing E-Government Strategies towards 
Public Sector Excellence. 

01 Malaysia Managerial Competency Development Program 

01 Turkey 26
th

 World Congress Universal Postal Union 

එකතුල 08   

06 ජහතයන්තය සිදුවීම් 09 05 

07 ශ්රී රහංශක්ඹ අභිභහනඹ (නුදුටු සිිදරක සිිද) 12 03 

08 2016 හර්ෂික මුද්දය ළඩටවනට 
ඳිදඵහහිය 

24 01 

09 අිය මුද්රිත මුද්දය නිකුමක කිරීභ 04 - 

10 නිතය කහණ්ඩඹ (ශ්රී රංකහශ  භල්) 12 - 

 එකතුල 75 12 
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තැඳැල් සදඳාර්තසම්න්තුල 
 

නිධාරී 

කාණ්ඩය 

වශභාගී ව 

නිධාරීන් 

වාංඛ්ාල 

වාංචාරය 

කෂ රටලල් 
විය 

 
භහණ්ඩලික 
නිරධහරීන් 

01 Japan Regional Conference on Postal Saving System in Asia. 

02 India APPU Meeting. 

01 India Quality Management in Postal Services Programme. 

01 Thailand Postal Business Development. 

02 Pakistan  Award of Fellowships on “Corporate Management”. 

01 Thailand  Human Resource Management Course. 

01 Kuwait  Sinhala/Tamil New Year Festival. 

03 Malaysia  APPU Executive Council -2016. 

01 Vietnam Quality of Service and Supply Chain Improvement 

Project in the Asian Countries 4
th
 Workshop. 

01 China The Study visit on Postal Sector Management 

01 Indonesia  UPU Quality Certification – Audit Mission 

02 Thailand  Postal Management Course 

01 China 2016 Seminar on Information Capacity Building for 

Developing Countries 

01 Malaysia Managerial Competency Development Program 

01 Thailand Business Forum on Business a sustainable Future - 

APPU 

04 Turkey 26
th
 World Congress Universal Postal Union 

තළඳළල් 
ශේහ 
නිරධහරීන් 
වහ අනිකුමක 
නිරධහරීන් 
 
 
 

02 India International Mail Management Programme. 

01 Thailand International Mail Accounting Course.  

02 India Advance Postal Management Programme. 

01 India Quality Management in Postal Services Programme 

01 Pakistan  Award of Fellowships on “Corporate Management”. 

01 Thailand 3
rd

 Seminar on New Postal Chain Requirements to 

Secure Business Opportunities Part III. 

02 Thailand  Operations Management Course. 

01 Vietnam Quality of Service and Supply Chain Improvement 

Project in the Asian Countries 4
th
 Workshop. 

02 Thailand 3
rd

 Terminal Dues Workshop for the Asia Pacific 

Region. 

01 Thailand Parcel & Logistic Management 

02 Thailand Express Mail Service Course  

01 China  Philately between Tradition & Modernity 

01 Thailand UPU Training Workshop to the Department  of Quality 

of Service Fund Project  

01 Thailand Advanced Business Management  

එකතුල 43   
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 මුව්ලිම් ආගමික ශා වාංව්කෘික කටයුතු සදඳාර්තසම්න්තුල 
 

නිධාරී කාණ්ඩය වශභාගී ව 

නිධාරීන් වාංඛ්ාල 

වාංචාරය කෂ 

රටලල් 

විය 

භහණ්ඩලික නිරධහරීන් 01 Saudi Arabia Hajj Duty 

අනිකුමක නිරධහරීන් 03 Saudi Arabia Hajj Duty 

එකතු 04   

 

2.4   පුව්තකා ඳශසුකම් වැඳයීම  
 

අභහතයහංල කහර්ඹ භණ්ඩරශේ ගුනහමකභක ආකල්ඳ ර්ධනඹ කිරීශම් අශප්ත ක්හශන් විවිධ 

විඹන්ට අදහශ ශඳොමක 1135 කින් ඳභන යුමක පුසතකහරඹක් ඳමකහ ශගන ඹනු රළශේ   
 

2.5 බක්ි වාංරක්ණ ක්රමසේද ක්රියාලට නැාංවීම  

යහජය ආඹතන තුශ අයපිිදභළසශභන් යුතු විදුලි ඳහිදශබ ජන යටහක් ඇියකිරීභ ව එභගින් 

ඵරලක්ියඹ ඉියිදකයගළනීභ වහ වඳුන්හ  ජ ඇිය ඵරලක්ිය ංයක්න ක්රභශ ද ක්රිඹහට නළංවීභ 

2015 ශර් ශදළම්ඵර් භ සිට අභහතයහංලශේ සිඹලුභ අංල ශක්න්ද්ර කය ගනිමින් ක්රිඹහමකභක විඹ  

ශම් වහ ඳමකකයන රද ඵරලක්ිය කශභනහකරුකු ඹටශමක අදහශ ංයක්න ක්රභශ ද ක්රිඹහමකභක 

කයමින් විදුලි ඳහිදශබ ජනඹ 10% කින් අඩු කයගළනීභට කටයුතු ශඹොදනු රළබින  එශභන්භ භහසික 

එහි රගියඹ නිරීක්නඹ කිරීභටමක කටයුතු ශඹොදනු රළබින  තද සුනිතය ඵරලක්ිය අධිකහිදඹ විසින් 

ංවිධහනඹ කය ඵමකතයමුල්ර ශ ටර්ස එජ් ශව ටරශේ ජ ඳමකන රද ඵරලක්ිය කශභනහකරුන් 

දළනුමක කිරීභ වහ ව මුපටද වබහගි වී ඵරලක්ිය ංයක්න ක්රභශ ද පිළිඵ දළනුභ 

ළඩිදියුණු කයගන්නහ ර ජ  2015 ර්ඹට හශප්ත ක් 2016 ර්ශේ විදුලි ඳහිද ශබ ජනශේ අඩු 

වීභක් නිරීක්නඹ වී ඇත  
 
 
 

2.6  සඩාංගු උලදුර දුරලීසම් ලැඩවටශන 

ශඩංගු ංගතඹ දුයලීභ වහ  භදුරුන් ශඵ න සථහන පිළිඵ වඳුනහ ගළනීභමක, එභ සථහන පිිදසිදු 

කිරීභමක, ශම් පිළිඵ ශ ඛය අභහතයහංලඹ ශත හර්තහ කිරීභමක සිදු ශ    

2.7 ප්ාව්ටික් ශා සඳොලිින් භාවිතය නිවා සිදුවී ඇි වෘජු ශා ලක්ර සවෞඛ්, ඳාත්වත්ක ශා 

වමාජීය බඳෑම අලම කර ගැතම වශා සයෝජිත ලැඩවටශන ක්රියාලට නැාංවීම   

ප්ත රහසිපක් වහ ශඳොලිියන් වහ ආශ්රිත නිසඳහදන බහවිතඹ අද ජන භහජඹ තුශ අතයලය අංගඹක් ඵට 

ඳමක ඇිය අතය ඒහ අනිසි ශර බහවිත කිරීභ, ඵළවළය කිරීභ වහ පිලිසසීභ ළනි ශවේතු නිහ හභහජීඹ, 

ඳහිදිදක, ශ ඛයභඹ වහ ආර්ිකක ගළටලු යහශිඹක් ඇියකය ඇත  එඵළවින් අියගරු ජනහධිඳියතුභහශ  

භග ශඳන්වීභට අන ආගමික ළයසිලි කටයුතු ර ජ ව ආගමික උමකර ජ ප්ත රහසිපක් වහ 

ශඳොලිියන් බහවිතඹ අභ කිරීභ වහ පිළිශඹශ කයන රද ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහමකභක කිරීභ වහ, 

අභහතයහංලශේ මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තු ඹ ටශමක ඇිය ආගමික 

ආඹතන දළනුමක කයන ශර උඳශදස රඵහ ශදන රද අතය එභ ශදඳහර්තශම්න්තු භගින් අලය ඳිදදි 

දළනුමක කිරීභ සිදුකයමින් ශඳොලිියන් බහවිතඹ අභ කිරීභට කටයුතු කය ඇත   තද ශම් වහ යජඹ 

විසින් පිහිටුහ ඇිය ප්ත රහසිපක් වහ ශඳොලිියන් බහවිතඹ අභ කිරීශම්, ජනහධිඳිය කහර්ඹහරඹ විසින් 

ංවිධහනඹ කයන රද රගිය භහශර චන ළඩටවන ශත, ඉවත ගන්නහ රද පිඹය ම්ඵන්ධ 

රගියඹ හර්තහ කිරීභද සිදුකයන ර ජ   
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    2.8  ජ්ගමක ඳත්වර දිනය වැමරීම - 2016 
  

2016.06.05 දිනට ශඹදුන ජගමක ඳිදය දිනඹ නිමිියකයශගන ඳිදයඹ ව ඳිදය ංයක්නඹ 
ම්ඵන්ධශඹන්  අභහතයහංලශේ ව ශදඳහර්තශම්න්තු නිරධහරීන් දළනුමක කිරීශම් ශද්ලනඹක් 
ඳමකන ර ජ  ඳිදය ංයක්නඹ ම්ඵන්ධශඹන් භධයභ ඳිදය අධිකහිදඹ රඵහදුන් තළිපගත 
ළඩටවනක් ද එහි ජ රචහයඹ කයන රද අතය දළනුමක කිරීශම් ඳ්රිකහ ද නිරධහරීන් වට රඵහශදන 
ර ජ  

 

    2.9  සෝක තැඳැල් දිනය  2016 - සශොදම තැඳැල් කාර්යා/ඳාන කාර්යා සමකරීම 
 

ශර ක තළඳළල් දින ජහියක උමකඹට භගහමී තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ ව තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු ංවිධහනඹ කශ දියිශන් ශවොදභ තළඳළල් 
කහර්ඹහර/ඳහරන කහර්ඹහර ශමකරීභ දවහ දියින පුයහ, ඳවත වන් නිර්ශද්ශිත තළඳළල් කහර්ඹහර 
ැගක ක්ශේත්ර චහිදකහර නියත වී අධීක්නඹ ව එභ විනිලසචඹ රඵහ  ජභට දහඹකමකඹ රඵහ 
ශදන ර ජ  

 

 අධීක්නඹ කයන රද ඳහරන කහර්ඹහර 

නිසයෝජ් තැඳැල්ඳි 

කාර්යා 

ප්රාසද්ශීය තැඳැල් 

අධිකාත් කාර්යා 

දිවා ඳාන කාර්යා දිවා ගණකාධිකාත් 

කාර්යා 

දකුන ගහල්ර ගහල්ර භහතය 

ඹම වරහත වරහත කුරුනෆගර 

භධයභ භවනුය  භවනුය  භවනුය  

ඵයගමු කෆගල්ර කෆගල්ර යමකනපුය 

උතුරුභළද අනුයහධපුය අනුයහධපුය අනුයහධපුය 

ඌ ඵදුල්ර ඵදුල්ර ඵදුල්ර 

උතුය වුනිඹහ ඹහඳනඹ ඹහඳනඹ 

නළශගනහිය ්රිකුනහභරඹ භඩකරපු  භඩකරපු 

ඵසනහහිය උතුය ගම්ඳව ගම්ඳව ගම්ඳව 

ඵසනහහිය දකුන ශකොශම  කළුතය කළුතය 

 

 අධීක්නඹ කයන රද තළඳළල් කහර්ඹහර 

අධිසශ්රේණිගතගත තැඳැල් 

කාර්යා 

I සඳෂ තැඳැල් 

කාර්යා 

II සඳෂ තැඳැල් 

කාර්යා 

උඳ තැඳැල් කාර්යා 

අම්ඵරන්ශගොඩ අම්ඵරන්ශතොට හුංගභ/කටුන කුරුඳුගවවළතළක්භ 

ශප්ත යහශදණිඹ  කටුගසශතොට පුසළල්රහ තරන්තළන්න 

කුලිඹහපිිපඹ දුම්භරසිදඹ යික්කහර තරවිර 

ඵණ්ඩහයශර වපුතශල් කන්ශදශගදය වම්ශඵගමු 

අනුයහධපුය හිඟුයක්ශගොඩ විජිතපුය දළුකහන 

ඵරංශගොඩ බුරමකශකොහුපිිපඹ ශකොිපඹහකුඹුය ගල්රෆල්ර 

භන්නහයභ චහකච්ශචිද ශට්ිපකුරභ තහරඹඩි 

්රිකුනහභරඹ ශචන්කල්අඩි   

මීගමු නිට්ටඹු/ජහඇර ශදභංවන්දිඹ කශශගඩිශවේන 

සීතහකපුය බුරමකසිංවර ශකොසගභ හියන-ගල්තුශේ 
 

ශේක අභිශරේයනඹ භගින් තළඳළල් ශේශේ ඉවශ පශදහයීතහඹක් ඇිය කයලීභ ශභහි මුඛය 
ඳයභහර්ථඹ විඹ  
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2.10  සලනමක වාංලර්ධන ලැඩවටශන්  
 

 අභහතයහංලඹ තුශ පරදහයීතහ ළඩටවන ක්රිඹහමකභක කිරීභ වහ අදහශ දළනුමක කිරීශම් කටයුතු 

පරදහයීතහ රර්ධන පිඹයඹන් කහර්ඹහරශේ ක්රිඹහමකභක කිරීභට කටයුතු සිදු කිරීභ  ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් අභහතයහංල කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ දළනුමක කිරීභ වහ ජහියක පරදහයිතහ ම්භහන 

හිමි කය ගමක ඵදුලු නිශඹ ජිත තළඳළල් කහර්ඹහර ඇතුළු ඌ ඳශහශමක පිහිිප තළඳළල් කහර්ඹහර 

කිහිඳඹක ක්ශේත්ර චහිදකහක නියත වීභ   
 

 ජනහධිඳිය චක්රශල්ඛ අංක  එසපි/එසබී/03/10 වහ 2010.05.31 හි උඳශදස ඳිදදි අභහතයහංලඹ තුශ 

ඉ - යහජය රියඳමකිය ක්රිඹහමකභක කිරීභට අලය කටයුතු කය ශගන ඹනු රළශේ  
 

 යහජය කශභනහකයන රියංසකයන චක්රශල්ඛ අංක 01/09 වහ 2009 06 12 හි ශභන්භ 

NARC/MRC/09/01 වහ 2009 09 25හි  උඳශදස ඳිදදි යහජය ඳිදඳහරන රියංසකයන කටයුතු 

ක්රිඹහමකභක කය ශගන ඹනු රළශේ  

 

 

03.  විසේිකත තැඳැල් සවේලා ශා මුවල්ිම් ආගමික කටයුතු 

 

2016 ර්ශේ 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ කහරඹ තුශ ඳවත වන් කහර්ඹඹන් ශභභ 

අංලශේ අධීක්නඹ ඹටශමක ක්රිඹහමකභක කයන ර ජ  
 

 තැඳැල් කටයුතු 
 

 මුද්දය රියඳමකියඹට අනු මුද්දය කහර්ඹහංලශේ කටයුතු නිසි ශර ඉටු න ඵට උඳශදස  ජභ වහ 

අලය අධීක්න කටයුතු සිදු කිරීභ 

 මුද්දය ළරසුම්, චිත්ර ටවන් ටට අදහශ ශමකභහන් වහ නිසි ඳිදදි ගළශීමභ ව මුද්දය මුද්රන 

තහක්න ක්රභශ දඹන් ශඹොදහගළනීභට උඳශදස රඵහ  ජභ වහ අධීක්න කටයුතු සිදු කිරීභ  

 මුද්දය උඳශද්ලක භණ්ඩරශේ හභහජිකමකඹ දයමින් එභ කහර්ඹහංලශේ කටයුතු නිසි ඳිදදි 

සිදුන ඵට අධීක්නඹ ය රීභ  

 තළඳළල් වහ උඳ තළඳළල් කහර්ඹහර විදුමක ජහරගත කිරීශම් ක්රිඹහලිඹ වහ ඒ ම්ඵන්ධ කටයුතු 

වහ තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් ඉල්රහ සිිප අසථහර උඳශද්ලහමකභක ශේහ ළඳයීභ 

වහ අධීක්නඹ ය රීභ 

 තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් දළනුම් දුන් අසථහර ජ න තළඳළල් ශේහන්, තළඳෆරට 

වඳුන්හ  ජභට අලය භ  ශඳන්වීභ වහ උඳශදස රඵහ  ජභ  

 තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් ඉල්රහ සිිප අසථහර ජ විශදස තළඳළල් ශේහ රර්ධනඹට 

අලය වහඹ වහ අධීක්න කටයුතු ය ිදභ  

 විලස තළඳළල් ංගභඹ වහ ආසිඹහනු ඳළසිෆික් තළඳළල් ංගභශේ යසථහ වහ විධිවිධහන අනු 

ශ්රී රංකහ තළඳෆර ඩ ඩහමක අනුගත ය රීභට තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තුට අලය වශඹ ගඹ 

රඵහ දිභ  
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 විශද්ල පුහුණු ළසි ලින් ඳසු ඉදිිදඳමක කයන ඳලසචහමක ඳහ්භහරහ හර්තහ  අධයඹනඹ කය, 

තළඳෆශල් ංර්ධනඹට අලය න ශඹ ජනහ ඉදිිදඳමක ය රීභ  

 මුව්ලිම් ආගමික කටයුතු 

 2016 ශර් මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුශ   ළරසුම් කශ 

කටයුතු ර රගියඹ අමකකය  ජභට  අලය උඳශදස  රඵහ  ජභ වහ අධීක්නඹ කිරීභ  

 වජ් න්දනහකරුන් විධිභමක ශර ශත යහ ගළනීශම් ක්රභඹක් ළකසීභ වහ වජ් ශක ටහ, 

විධිභමක ශඵදහවළරීභ වහ වජ් ඳනතක් ළකසීශම් මුලික ශභශවඹවීභ  

 කුෂස ඳනශමක සිදුකශ යුතු කහලීන ංශල ධන පිළිඵ අදහශ ඳහර්ලසඹන් දළනුමක කිරීභ වහ 

න ංශල ධන වහ කුෂස බහ හභහජිකයින්ශ  ශඹ ජනහ රඵහශදන ශර අධයක් දළනුමක 

කිරීභ  

  අයහබි විදුවල් වහ එකභ විඹ භහරහක් ඹටශමක ශ්රී රංකහ විවහග ශදඳහර්තශම්න්තු භන්න් 

ඳමකන ජහියක භට්ටශම් විබහගඹක් ඳළළමකවිශම් වළකිඹහ ශොඹහ ඵළලීභට වහ ඒ වහ විද්මක 

කම්ටුක් ඳමක ය රීභට අධයක් ශත උඳශදස රඵහ  ජභ   

 මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුශ  ශගොඩනළගිල්ශල් ඳශමු අදිඹශර් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ශභශවයුම් කහර්ඹඹන්ට අදහශ න ඳිදදි   නිභ කිිදභට අලය උඳශද්ලකමකඹ 

රඵහ  ජභ  

 මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුශ  රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ විධිභමක 

ළකසීභට අලය උඳශදස රඵහ  ජභ වහ අධීක්න කටයුතු සිදු ය ිදභ    

 2016 යහභහන් උමකඹ ශනුශන් වුදි අයහබි යහජයශේ ඳිදතයහග ශර ශ්රී රංකහ යජඹට 

යටඉඳි  ශභට්ට්රික් ශටොන් 200 ක් රළබුණු අතය,ඒහ මුසලිම් ජනතහ ශත නිසි ඳිදදි ශඵදහ වළරීභ 

පිලිඵද සුඳිදක්නඹ කිරීභ වහ  ඒහ ශඵදහ වළරීශම් හර්තහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු 

ශදඳහර්තශම්න්තුශන් රඵහ ගළනීභ  

 විවිධ ඳහර්ලසඹන් ශත භළද ශඳයදිගින් එන රද යටඉඳි ශතොග, ශර්ගුශහි නිදවස කයගළනීභ 

පිණි භවහ වහණ්ඩහගහයශඹන් අියශර්ක රියඳහදන රඵහ ගළනීභට දහඹක වීභ වහ මුසලිම් ආගමික 

කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුශ  පුර්න අධීක්නඹ ඹටශමක එභ යටඉඳි මුසලිම් බක්ියකයින් අතය 

ශඵදහ වළරීභට උඳශදස වහ විධිවිධහන ළරසීභ වහ ඒහ ශඵදහදුන්  ආකහයඹ දළක්ශන හර්තහ 

මුසලිම් ආගමික කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුශන් රඵහ ගළනීභ  

 2017 ර්ශේ ජ යටඉඳි ශඵදහවළරීශම් ක්රිඹහලිඹ ඩහමක විධිභමක කිරීභමක න ළඩපිළිශශක්  

කස කිිදභ උශදහමක භවහ වහණ්ඩහගහයශේ ජ අනුභළියඹ ඇිය මුසලිම් ආගමික කටයුතු 

ශදඳහර්තශම්න්තු ශත උඳශදස වහ නිශඹ ග නිකුමක කිරීභ  

 වීහ  නිකුමක කිිදභ පිළිගමක ක්රභශ දඹක් භත සිදු කිරීභට උඳශදස වහ නිශඹ ග රඵහ  ජභ 

 2016 ර්ඹ තුශ 1409 ශදශනකු වහ වීහ නිකුමක කිරීශම් කටයුතු වහ අනුභළියඹ රඵහ දිභ 
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04  මූ කටයුතු 
 

 ප්රාේධන වියදම් - 2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දක්ලා ව ප්රගිය  

 

ලැය 

වියය 
විව්තරය 

2016 ලවසර් 

සලන්කර දී ඇි 

ප්රිඳාදන (රු.) 

වියදම (රු.) 

 

2001 ශගොඩනළගිලි 9,977,808 9,372,048 

2002 ඹන්ත්ර වහ ඹන්ශත්ර ඳකයන 350,000 160,830 

2003 හවන 5,050,000 5,047,744 

2101 හවන 43,000,000 - 

2102 ගෘව බහණ්ඩ වහ කහර්ඹහලීඹ උඳකයන 2,940,000 2,610,114 

2103 ඹන්ත්ර වහ ඹන්ශත්ර ඳකයන 42,695,000 21,509,252 

2104 
ශගොඩනළගිලි වහ ඉදිකිරීම් - මුසලිම් ංසකෘියක 
ශගොඩනළගිල්ර 

295,500,000 203,103,599 

2401 පුහුණු කිරීම් වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ 1,150,000 1,082,835 

2502-1 
ශනමක ආශඹ ජන - මුද්දය වහ තළඳළල් ශේහ 
රර්ධනඹ කිිදභ 

1,000,000 1,000,000 

2502-2 ශනමක ආශඹ ජන - තළඳළල් ජහර යහඳෘියඹ 13,640,000 13,632,651 

 
එකතුල 415,302,808 257,519,073 

 

 
 පුනරාලර්තන වියදම් - 2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දක්ලා ව ප්රගිය  

 

ලැය 

වියය 
විව්තරය 

2016 ලවසර් 

සලන්කර දී ඇි 

ප්රිඳාදන (රු.) 

වියදම (රු.) 

 

1001 ළටුප්ත  වහ ශ තන 35,300,000 35,066,231 

1002 අියකහර වහ නිහඩු දින ළටුප්ත   4,000,000 2,714,452 

1003 ශනමක  ජභනහ  32,400,000 30,672,532 

1101 ශද්ශීඹ 1,335,000 1,146,906 

1102 විශද්ශීඹ 3,090,000 3,085,681 

1201 ලිපිද්රය වහ කහර්ඹහරයීඹ අලයතහ 2,811,678 2,695,042 

1202 ඉන්ධන 9,860,000 9,714,726 

1203 ආවහයඳහන වහ නිර ඇදුම් 850,000 821,471 

1301 හවන  10,650,000 10,618,662 

1302 ඹන්ත්ර වහ ඹන්ශත්ර ඳකයන 675,000 666,400 

1303 ශගොඩනළගිලි වහ ඉදිකිරීම් 30,000 17,630 

1401 රහවන 4,070,000 4,000,000 

1402 තළඳළල් වහ ංනිශ දන 2,980,000 2,837,755 

1403 විදුලිඹ වහ ජරඹ  4,765,000 4,764,177 

1404 ඵදු කුලී වහ ඳශහමක ඳහරන ආඹතන රට ිදඳනම් ඵදු  1,200,000 400,000 

1405 ශනමක  13,329,603 12,335,348 

1506 යජශේ ශේකයින් දවහ ශද්ඳශ නඹ ශඳොළී 920,000 918,686 

1701 ඳහඩු වහ කඳහවළරීම් 168,322 168,321 

  
එකතුල 128,434,603 122,644,020 
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05 අභන්තර විගණන කටයුතු 

 

අභන්තර විගණන විමසුම් 2016 ලර්ය 

 

විගනන ළරළසභ අනු තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු අභහතයහංලශේ, අබයන්තය 

විගනන අංලශේ 201 6 ර්ශේ කහර්ඹ හධනඹ ශභශේඹ   

1. සිදුකශ විගනන විභසුම් වහ ඳිදක්න ගනන 
 

(අ)   තළඳළල්, තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ      13 

(ආ)  මුසලිම් ආගමික වහ ංසකෘියක කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තු    07 

 

2. සිදුකශ විශලේ විභර්ලන 

තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තු       08 

 

3. විගනන වහ කශභනහකයන කමිටු ැගසවීම් හය වතයක් (04)  ඳළළමකවීභ  

4. මලික ඇගයුම් හර්තහ පිළිශඹර කිරීභ  

5. 2016 ර්ශේ කහර්තු හර්තහ වතයක් (04) පිළිශඹර කිරීභ 



 
 

              Annexure 01 

Organizational Chart – Ministry of Posts, Postal Services and Muslim Religious Affairs 
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ii

Ministry of Posts, Postal Services and Muslim Religious Affairs 

Cadre Information as at 26th December 2016 

 
Designation Specialization Service Grade/Class Salary Code Service Level 

Approved Cadre Existing Cadre 
Remarks 

Permanent Casual Contract Permanent Casual Contract 

Secretary       SL-4/2016 Senior Level-1 1  -  - 1  -  - -  

Addl. Secretary Administration & Finance SLAS Special SL-3/2016  -do- 1  -  - 1  -  -  - 

Addl. Secretary Development -do- Special -do-  -do- 1 -  -  1 -  -    

Addl. Secretary (Personal to him) 
Specific Postal Services & 
Muslim Religious Affairs  

UPS Class 1 -do- -do- 1 - - 1 - - 
 

Chief Accountant   SLAcS Class 1   SL-1/2016  -do- 1 -  -  1 -  -    

Chief Internal Auditor   -do- Class 1  -do-  -do- 1  -  - 1  -  - 
 Senior Asst. Secretary   SLAS Class 1 -do-  -do- 1 -  -  1 -  -    

Director Planning SLPS Class 1  -do-  -do- 1 -  -  1 -  -    

Dy. Director/Asst. Director Planning -do- Class 11/111  -do-  -do- 1  -  - 1  -  -   

Accountant Payments SLAcS Class 11/111  -do-  -do- 1  -  - 1  -  - 
 Asst. Secretary Administration SLAS Class 11/111  -do-  -do- 1  -  - 1  -  -   

Asst. Secretary Development -do- Class 11/111  -do-  -do- 1  -  - 1  -  -   

Asst. Secretary 
Specific Postal Services & 
Muslim Religious Affairs 

-do- Class 11/111  -do-  -do- 1 - - 1 - - 
 

Legal Officer   Dept. Class 111   -do-  -do- 1  -  - 1  -  - 
 Administrative Officer   PMAS Supra MN-7/2016 Tertiary Level-2 1  -  - 1  -  - 
 Information & Communication 

Technology Officer 
  SLICTS   MN-6/2016  -do- 1  -  - 0  -  - 

 
Translator (S/E)  &  (S/T) TS Class 1 -do-  -do- 2  -  - 1  -  -  

Co- ordinating Secretary to the Secretary   Temporary   Monthly Allowance Secondary Level-3 - 1 - -  1 -  

Information & Communication 
Technology Assistant 

  SLICTS   Class 111 MT-1/2016  -do- 2  -  - 0  -  -  

Development Officer 
 

DOS 
 

MN-4/2016 -do- 10 - - 6 - -  

Budget Assistant 
 

Asso. 
Officer  

-do- -do- 1 - - 1 - -  

Development Assistant 
 

-do- 
 

-do- -do- 19 - - 14 - -  

Supply Assistant 
 

-do- 
 

-do- -do- 1 - - 1 - -  

Audit Assistant 
 

-do- 
 

-do- -do- 5 - - 4 - -  

Transport Officer 
 

SLTS 
 

MN-3/2016 -do- 1 - - 0 - - 
Not yet 
recruited 

Public Management Assistant 
 

PMAS   Class 1/11/111 MN-2/2016 -do- 22 - - 15 - - * 

Driver 
 

DS   Class 1/11 PL-3/2016 Primary Level-4 13 - - 11 - -  

K.K.S. 
 

OES   Class 1/11/111 PL-1/2016 -do- 17 - - 15 - - ** 

Gardner 
 

OES 
 

-do- Primary Level - - 1 - 
 

1  

Still Photographer 
 

Temporary 
 

Monthly Allowance 
 

- 1 - - 0 - 
Not yet 
recruited 

Camera Operator 
 

Temporary 
 

do 
 

- 1 - - 1 - 
 Camera Operator Aide 

 
Temporary 

 
do 

 
- 1 - - 1 - 

 
Total 109 04 1 83 03 - 

 
 2 PMAS Officers attached by Department of Muslim Religious and Cultural Affairs in temporally basis 

**   2 OES are substitutes of Department of Posts  in temporally basis 



 
 

Ministry in Action  

 

New recruitment of Postal Services officers on 11.07.2016 

             

Distribution of new motor bicycles in order  to upgrade Speed Post 

                   

 

New recruitment of Postal Substitutes on 20.07.2016 

iii 



 
       

Ministry in Action  

                

Inaugural Ceremony of the New Building for Department of Muslim Religious and Cultural Affairs 

               

          Participating in a Stamp Issue  H.E. the President with                    Participating in a Meelad Ceremony Hon. Prime 
                 Hon. Minister and Hon. Deputy Minister                                         Minister with Hon. Minister and Secretary  
                                                                 

                

                                          Issuing First Day Covers  for D. S. Senanayake and St. Pauls Collages  

iv 


