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පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව 

කාර්ය සාධන වාර්තාව 

2016 වසර 
 

1. හැඳින්වීම 
 

1968 අිංක 32 ෙරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනමේ විධිවිධාන අනුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව මගින් 1972 වර්ෂමේ සිට වයස අවුරුදු 18 ඉක්මවූ ශ්රී ලිංකාමන ත්තයානුකූල 
පදිංචිකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම හා හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරීම ආරේභ කරන ලෙ අතර එම පනතට කරන ලෙ 
සිංම ෝධනයනට අනුව 2016 වසමර් ජූලි මස 07 වන දන සිට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ වයස් සීමාව 

අවුරුදු 15 මලස නේ කරන ලද. 
 

ආරේභමේ පටන් මකොළඹ 05, කැප්මපටිමපොළ පාර, අිංක 38 ලිපිනමයහි පිහිටුවා තිබූ පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව 2016 සැප්තැේබර් 26 දන සිට බේතරමුල්ල, ශ්රී භූතිතිපුර පාමර් 

“භූහුරුපාය” මගොඩනැගිල්මලහි ස්ථාපිත කර ඇත.  

 

තේමාව 
 වි ්වසත්ය පුද්ගල අනනයතාවය ාාතික හැඳුනුේපති 

 

දැක්ම 

 සෑම ශ්රී ලාිංකික පුරවැසියකුටම තහවුරු කරන ලෙ අනනයතාවක් 
 

තමතහවර 

 සිය මද් ය තුළදී සියලුම ශ්රී ලාිංකික පුරවැසියන්මේ  මානව, සමාා, ආර්ථික, මද් පාලනික සහ 
ත්තිමය අිතිවාසිකේ  භූරැමකන අයුරින්ෙ, සිය මද් මයන්  බැහැර වූ අවසථ්ාවල  ආරක්ෂාව 
සැලමසන අයුරින්ෙ, ඔවුන්මේ මතොරතුරු ඇතුළේ මකොට ාාතික පුද්ගල ෙේත පද්ධතියක්  සකස ්
කිරීම, කිසියේ  පුරවැසියකුමේ අනනයතාවය තහවුරු කර ගත යුතු අවසථ්ාවල දී ාාතික හා  
අමනකුේ  ආයතන වලට මතොරතුරු සැපයීම සහ ශ්රී ලිංකාමන ාාතික ආරක්ෂාවට හා සිංවර්ධනයට 
සහයවීම 

 

ප්රධාා කාා්යභාාරභක 
 සෑම ශ්රී ලාිංකික පුරවැසියකුමේම පුද්ගල මතොරතුරු රැස්කර ාාතික පුද්ගල මතොරතුරු  පද්ධතියක් 

ස්ථාපිත කර පවේවාමගන යාම 
 

 භූදුභූකේලේ ශ්රී ලාිංකික පුරවැසියන්ට ාාතික  හැඳුනුේපතක් නිකුේ  කිරීම 
 

 ාාතික බුද්ධි හා ආරක්ෂක අිං  වලට අව ය වූ විට පුද්ගලයන් පිළිබඳ මතොරතුරු විමර් ණය කිරීම, 
සහතික කිරීම සහ මතොරතුරු හා ෙැනුම හුවමාරු කර ගැත්ම 

 

තදපා්යතතේන්තුතේකවගකීම 

 සෑම ශ්රී ලාිංකික පුරවැසියකුමේම පුද්ගල මතොරතුරු රැස්කර ාාතික පුද්ගල ෙේත ගබඩාවක් සථ්ාපිත 
කර  පවේවාමගන යාම 
 

 නිසි වයස සේපූර්ණ වූ සෑම ශ්රී ලාිංකික පුරවැසියකුම ලියාපදිංචි කර, ාාතික හැඳුනුේපතක් නිකුේ 
කිරීම 

 

 ශ්රී ලාිංකික පුරවැසියන්මේ පුද්ගල මතොරතුරු තහවුරු කර සහතික කිරීම 
 

 රාාය හා අනිකුේ ආයතන සමඟ මතොරතුරු හා ෙැනුම හුවමාරු  කර ගැත්ම 
 

 නූතන තාක්ෂණික ෙැනුම හා මානව සේපේ සිංවර්ධනය තුළින් මෙපාර්තමේන්තුමන  කයතාවය 
මගොඩනැගීම  

 

 ාාතික ආරක්ෂාවට හා රමේ සිංවර්ධන ක්රියාවලියට සහායවීම 
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2. හැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීම. 

  

 සාමා යකතස වභ 
 

2016 වර්ෂමේ ානවාරි 01 දන සිට මෙසැේබර් 31 දන ෙක්වා කාලය තුළ සාමානය මස වය යටමේ 
මෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුේ කළ හැඳුනුේපේ ගණන පහත පරිද මන.  

 

මාසභ ලැබුණුකඅභදුේපේකසංඛ්යාව 
නිකුේකාළකහැඳුනුේපේක

සංඛ්යාව 

ානවාරි 36,614 48,358 

මපබරවාරි 33,608 36,144 

මාර්තු 55,171 40,640 

අමර ල් 73,096 35,972 

මැි 90,089 54,233 
ජුනි 106,021 54,506 

ජූලි 89,613 54,374 

අමගෝස්තු 105,561 78,124 

සැප්තැේබර් 49,467 57,694 

ඔක්මතෝේබර් 61,869 74,237 

මනොවැේබර් 59,839 62,104 

මෙසැේබර් 47,374 11,274 

එාතුව 808,322 607,660 

 

ඉහත වගුමන ආකාරයට අයදුේපේ ලැබීම හා හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරීම අතර මවනස නිසි පරිද 
සේපූර්ණ මනොකරන ලෙ හා අවලිංගු කරන ලෙ අයදුේපේ මන.  
 

 

. 

 

 

 

සැ.යු. :  සමහර මාස වල ලැබුණු අයදුේපේ සිංඛ්යාවට වඩා නිකුේ කළ හැඳුනුේපේ සිංඛ්යාව අඩු 
වී ඇේමේ නිසි පරිද සේපූර්ණ මනොකරන ලෙ අයදුේපේ සඳහා හැඳුනුේපේ සකස් කිරීමට මනොහැකිවීම 
නිසාය.  අමනකුේ මාස වලදී එම අයදුේපේ වල අඩුපාඩු සේපූර්ණ වීම මත හැඳුනුේපේ සකස් කිරීම 
මහ තුමවන් එම මාස වල ලෙ අයදුේපේ සිංඛ්යාවට වඩා නිකුේ කළ හැඳුනුේපේ සිංඛ්යාව වැඩි වී ඇත. 
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 එක්කදි කතස වභ 
 

හදසි අව යතාවයන් සඳහා කඩිනමින් හැඳුනුේපේ ලබා ගැත්මට අමප්ක්ෂා කරන අයදුේකරුවන් 

මවනුමවන් එක් දනක් තුළ හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරීමේ කඩිනේ වැඩපිළිමවලක් (එක් දන මස වය) 

2003.09.01 දන සිට ආරේභ කර ඇත. මේ යටමේ එක් අයදුේපතක් මවනුමවන් රු.500/- ක රාමේ 

අනුමත ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබූ අතර 2015 ජූලි 01 දන සිට එක් දන මස වා ගාස්තුව රු.1000/- ක් 
මලස සිංම ෝධනය කරනු ලැබ ඇත.  
 

එක් දන මස වා වැඩ සටහන යට මේ 2016 වර්ෂමේ ානවාරි මස සිට මෙසැේබර් මස ෙක්වා එක් එක් 
මාසය තුළ නිකුේ කරනු ලැබු හැඳුනුේපේ සිංඛ්යාව සහ ඉන් මෙපාර්තමේන්තුව ලැබු ආොයම පහත 
වගුමවන් ෙැක්මන.  
 

 

මාසය 
නිකුේ කළ හැඳුනුේපේ 

සිංඛ්යාව 
ලෙ ආොයම (රු) 

ානවාරි 13039 13,039,000.00 

මපබරවාරි 16336 16,336,000.00 

මාර්තු 15762 15,762,000.00 

අමර ල් 8949 8,949,000.00 

මැි 14811 14,811,000.00 

ජුනි 19711 19,711,000.00 

ජුලි 17011 17,011,000.00 

අමගෝස්තු 20333 20,333,000.00 

සැප්තැේබර් 16169 16,169,000.00 

ඔක්මතෝේබර් 19188 19,188,000.00 

මනොවැේබර් 23635 23,635,000.00 

මෙසැේබර් 20426 20,426,000.00 

එකතුව 205370 205,370,000.00 
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 අභදුේපේකලැබීමකහාකහැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීම 
 

වර්ෂය 
ලෙ 

අයදුේපේ 

සිංඛ්යාව 

නිකුේ කළ 
හැඳුනුේපේ 

සිංඛ්යාව 

වර්ෂය 
ලෙ 

අයදුේපේ 
සිංඛ්යාව 

නිකුේ කළ 
හැඳුනුේපේ 

සිංඛ්යාව 

1972 1,305,801 22,459 1995 907,560 616,915 

1973 5,570,696 680,024 1996 816,275 853,191 

1974 619,855 5,071,234 1997 782,988 636,187 

1975 72,268 248,694 1998 771,597 655,580 

1976 138,216 246,694 1999 731,079 753,560 

1977 152,221 221,783 2000 758,463 651,787 

1978 236,834 423,276 2001 711,295 679,250 

1979 186,813 194,436 2002 794,357 700,000 

1980 360,510 297,702 2003 633,168 635,046 

1981 479,724 474,577 2004 607,111 524,241 

1982 425,904 505,559 2005 731,310 564,872 

1983 358,830 342,088 2006 1,196,276 897,674 

1984 451,651 421,010 2007 1,086,236 958,445 

1985 446,619 458,557 2008 933,663 818,407 

1986 364,150 374,074 2009 986,670 941,537 

1987 372,108 353,819 2010 899,349 890,084 

1988 431,102 409,870 2011 752,399 835,548 

1989 365,966 333,083 2012 900,751 781,922 

1990 491,622 397,135 2013 1,048,343  969,617  

1991 676,681 646,150 2014 957,382 881,721 

1992 568,493 545,957 2015 1,006,302 1,041,989 

1993 528,628 468,494 2016 1,011,469 804,580 

1994 545,121 493,093 - - - 

   මුලුකඑාතුව 34,173,856 29,763,476 
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3. ජාතිාකහැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීතේකක්රිභාවය භකතේගවේකකිරීතේකවැටසනහන් 

 සංහලක හාක තදමළක ාාෂාක තදතාන්ක යුතුවක මුද්රණභක ාර ක ලදක පරිගණාගතක
හැඳුනුේපතක්කහඳුන්වාකදීම 

 

සිිංහල හා මෙමළ භාෂා ද්විේවමයන් හැඳුනුේපේ ලියා නිකුේ කරන මලස ඉල්ලා ඉදරිපේ කර 
තිබූ අිංක SC Application No.93/2013(F/R) ෙරණ මානව හිමිකේ මපේසේ විභාගය 
සේබන්ධමයන් මර ෂ්ධාධිකරණය විසින්, විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපත නිකුේ කරන මතක්, 
2014.01.01 දන සිට සිිංහල හා මෙමළ භාෂා ද්විේවමයන් යුතුව හැඳුනුේපේ නිකුේ කරන මලස 
නිමයෝග කර ඇත. 

 

එමතක් නිකුේ කරන ලෙ හැඳුනුේපත අතින් ලියා එක් භාෂාවකින් පමණක් නිකුේ කරන ලද්ෙකි.  
හැඳුනුේපත භාෂා මෙකකින් අතින් ලිවීමේ දී ඒ සඳහා ගත වන කාලය, මපර එක් භාෂාවකින් 
පමණක් අතින් ලිවීම සඳහා ගත වන කාලය මමන් මෙගුණයක් පමණ ගතවනු ඇත.  එමස ම ඒ 
සඳහා අව ය වන නිලධාරීන් සිංඛ්යාවෙ අති වි ාලය. මේ සඳහා විසඳුමක් මලස මතොරතුරු 
තාක්ෂණය උපමයෝගී කර ගනිමින් සිිංහල හා මෙමළ භාෂා මෙමකන් යුතුව මුද්රණය කරන ලෙ 
හැඳුනුේපතක් 2014.02.28 වන දන සිට නිකුේ කිරීම ආරේභ කරන ලද. 

 

 තාවාාය ාකය පිාරුවන්ක(තදමළකාාෂා)කබඳවාකගැනීම 
 

ාාතික හැඳුනුේපේ සැකසීම සඳහා විම  ෂමයන් බඳවා මගන ඇති මෙපාර්තමේන්තු මස වකින් 
වන නිෂ්පාෙන සහායකයන් අතුරින් මෙමළ බසින් කටයුතු කිරීමට හැකි මස වකයන්මේ හිඟය 
නිසා මෙමළ බසින් හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරිමේ පභූබෑමක් ඇති වී තිබුණි.  

 
 

මේ සේබන්ධව 2009 වසමර් දී වයවස්ථා කටයුතු හා ාාතික ඒකාබද්ධතා අමාතයාිං ය මවත සිදු  

කරන ලෙ ඉල්ලීමක් අනුව එම අමාතයාිං ය මගින් එක්සේ ාා්ගන්මේ සිංවර්ධන වැඩසටහමන් 

(UNDP) ආධාර යටමේ ක්රියාේමක වූ “යුක්තිොමයට සම රමන ේව” (Equal Access to 

Justice) වයාපතතිය යටමේ පුහුණුව ලැබූ 16 මෙමනකු ආරේභමේදී රු 9000/- ක මාසික 
දීමනාවක් ලබා දීමේ පෙනම මත තාවකාලික ලිපිකරු (මෙමළ භාෂා) ව මයන් බඳවා ගන්නා ලදී. 
එම නිලධාරීන් පහත පරිද මස වමේ මයොෙවා ගන්නා ලද.  මේ සඳහා රතිපාෙන ඉහත වයාපතතිය 
යටමේ ලබා මෙන ලදී. 
 

කාල සීමාව 
ලිපිකරුවන් 
ගණන 

මගවීේ පෙනම 

2009.08.07 – 2009.11.06 16 
රු 9000/- ක මාසික දීමනාවක් 

2009.11.16 – 2010.03.15 16 

2010.04.15 – 2010.08.31 23 රු 10000/- ක මාසික දීමනාවක් 

2010.09.15 – 2011.02.14 07 

රු 15000/- ක මාසික දීමනාවක් 

2010.10.04 – 2011.02.14 23 

2011.08.01 – 2011.12.31 07 

2012.01.04 – 2012.05.31 07 

2012.06.06 – 2012.07.31 07 

2012.08.01 – 2012.12.31 07 

2013.04.08 – 2013.07.31 05 

2013.08.07 – 2013.12.31 07 

2014.05.16 – 2014.09.16 07 

2014.07.14 – 2014.09.16 01 

2014.11.01 – 2014.11.19 08 
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 තාොන්ත්රාේකපද මකමතකතදමළකාාෂාකය පිාරුවන්කතස වතයකතභදවීම 
 

 

2014.02.28 දනැතිව ආරේභ කරන ලෙ සිිංහල හා මෙමළ ද්වී භාෂාමවන් හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරීමේ නව 
පරිගණකගත ක්රමමනෙය අනුව සියුමම හැඳුනුේපේ මෙමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම අතයාව ය 
කරුණකි.  ඒ සඳහා මෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්තව ඇති මෙමළ භාෂාමවන් කටයුතු කළ හැකි 
නිලධාරීන්මේ හිඟතාවය මහ තුමවන් මෙමළ භාෂා ලිපිකරුවන් 10 මෙමනකු මකොන්ත්රාේ පෙනම මත 
මස වමේ මයොෙවා ගැත්මට කළමනාකරණ මස වා මෙපාර්තමේන්තුව අනුමැතිය ලබා මෙන ලද.  ඒ අනුව 
පහත පරිද මකොන්ත්රාේ පෙනම මත නිලධාරීන් මස වමේ මයොෙවා ගනු ලැබ ඇත.  

 

කාල සීමාව 
ලිපිකරුවන් 
ගණන 

මගවීේ පෙනම 

2014.11.21 - 2015.11.20 8 රු.437/- ක දෙනික වැටුප් මත 

2015.01.16 - 2016.01.15 2 රු.437/- ක දෙනික වැටුප් මත 

2015.11.21 - 2016.11.20 8 රු.437/- ක දෙනික වැටුප් මත 

2016.01.16 - 2017.01.15 1 රු.437/- ක දෙනික වැටුප් මත 

2016.11.21 - 2017.11.20 7 රු.437/- ක දෙනික වැටුප් මත 
 

 සවිල්කආරක්ෂාකනිලධාාරීන්කතස වතයකතභදවීම 
 

ාාතික හැඳුනුේපේ සකස් කිරීමේ ක්රියාවලියට ජතජුව ොයක වන නිෂ්පාෙන සහායක කාණ්ඩමේ නිළධාරීන් 
උසස් වීේ ලබා මවනේ මස වා වලට යාම මහ තුමවන් හැඳුනුේපේ සකස් කිරීම සඳහා මයොෙවා ගත හැකි 

නිලධාරීන් සීමා විය. එම නිසා සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් 47 මෙමනකු 2010.09.20 දන සිට 2013 වසර 
ෙක්වා මමම මෙපාර්තමේන්තුමන මස වමේ මයොෙවා ඇත. 2014 වර්ෂමේ ානවාරි මාසමේ සිට එම  නිලධාරීන් 
16 මෙමනකු මස වමේ මයොෙවා ගන්නා ලද. 2015 වසමර් කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ නවක නිලධාරින් 
මමම මෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කිරීමේ සමග 2015.10.13 දන සිට සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරින්මේ 
මස වය ලබා ගැත්ම නවතා ඇත.  

 

 

 ප්රාතභෝගිාකපුහුණුකසසුකසසුවිභන්කබඳවාකගැනීමක 
 

ඉහත නිලධාරීන්ට අමතරව වතේ්ගය පුහුණු ආයතන වල අධයාපනය ලේ සිභූ සිභූවියන් පහත පරිද දනකට 
රු 500/= ක දීමනාවක් යටමේ මස වයට මයොෙවාමගන ඇත. 

 

කාල සීමාව 
සිභූ සිභූවියන් 
ගණන 

වතේ්ගය පුහුණු ආයතනය 

2011.08.10 – 2012.02.09 6 ාාතික තරුණ මස වා සභාව 

2011.08.15 – 2012.02.14 4 ලලිේ ඇතුලේමුෙලි වතේ්ගය පුහුණු මධයස්ථානය  

2011.12.08 – 2012.06.07 1 මෙහිවල වතේ්ගය පුහුණු මධයස්ථානය 

2012.04.02 – 2012.10.01 4 ශ්රී ලිංකා වතේ්ගය පුහුණු අධිකාරිය 

2012.04.20 – 2012.10.19 1 ගේපහ කාර්මික විෙයාලය 

2012.10.01 – 2013.03.31 2 ශ්රී ලිංකා මකොරියානු ාාතික තාක්ෂණික විෙයාලය  

2012.12.10 – 2013.06.09 1 ගේපහ කාර්මික විෙයාලය 

2013.01.21 –  2013.07.20 2 ලලිේ ඇතුලේමුෙලි වතේ්ගය පුහුණු මධයස්ථානය  

2014.07.07 – 2015.01.06 1 ාාතික ආධුනිකේව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීේ අධිකාරිය 

2014.07.15 – 2015.01.14 1 ාාතික ආධුනිකේව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීේ අධිකාරිය 

2014.02.18 – 2014.07.04 1 උසස් තාක්ෂණ ආයතනය - මෙහිවල 

2014.02.18 – 2014.08.17 2 උසස් තාක්ෂණ ආයතනය - මෙහිවල 

2014.04.28 – 2014.10.27 1 මයෞවන කටයුතු සහ නිපුනතා සිංවර්ධන අමාතයාිං ය 

2014.05.20 – 2014.11.19 4 මයෞවන කටයුතු සහ නිපුනතා සිංවර්ධන අමාතයාිං ය 

2014.07.07 – 2015.01.06 1 ාාතික ආධුනිකේව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීේ අධිකාරිය 

2014.07.15 – 2015.01.14 1 ශ්රී ලිංකා වතේ්ගය පුහුණු අධිකාරිය 
 

   2015.01.14 වන දන සිට මේ ෙක්වා රාමයෝගික පුහුණු සිභූ සිභූවියන් බඳවා ගැත්මක් සිදු කර 
මනොමැත  
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4. හැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීතේකක්රිභාවය භකසඳහාකතතොරතුරුකතාක්ෂණභකතභොදාකගැනීම 

 පරිගණාකඅනුසාරතභන් අංාකතභදීමක 

මුල් වරට නිකුේ කරනු ලබන හැඳුනුේපේ සඳහා අිංක මයදීම 2007 ානවාරි 01 වන දන සිට 
මෙපාර්තමේන්තුව තුළම සිදු කිරීම ආරේභ කරන ලදී.  
 

 පරිගණාකාාවිතතභන්කහැඳුනුේපතකසාස්කකිරීමකක 
 

පරිගණකය භාවිතමයන් සිිංහල සහ මෙමළ ද්වී භාෂාමවන්ම මුද්රිත හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරීමේ 
ක්රමමනෙය 2014 මපබරවාරි මස 28 දන සිට ආරේභ කරන ලදී.  

 

 පරිගණාකසුචිපේකනිකුේකකිරීම 

නැතිවූ හැඳුනුේපේ සඳහා අනුපිටපේ නිකුේ කිරීමේ දී සහ පවේනා හැඳුනුේපේ සිංම ෝධනය 
කිරිමේදී අව ය වන මෙපාර්තමේන්තු වාර්තා (භූචිපේ) මසවීම, අතින් සිදු මකමරන කාර්යයක් 
විය. ෙැනට එම භූචි පේ පරිගණක ගත කර ඇති බැවින් ඒවා පරිගණකය මගින් පරීක්ෂා කිරීම සිදු 
මන.   

 

5. ජංගමකතස වභ 

 

ඡන්ෙ රකා  කිරීම සඳහා ාාතික හැඳුනුේපත අනිවාර්ය කිරීමේ සමග ාිංගම මස වා පැවැේවීම 
මනගවේ කරන ලද. මමම ාිංගම මස වා මගින් දුර බැහැර රමද්  වල සිටින ානතාව මවත මගොස් 

සේපූර්ණ කරන ලෙ අයදුේපේ භාර ගැත්ම සිදු කරනු ලබි. ස්ථාත්ය මේටමින් ක්රියාේමක කරන ලෙ 

ාිංගම මස වා වැඩසටහන් යටමේ 2016 ානවාරි මස සිට මෙසැේබර් මස ෙක්වා හැඳුනුේපේ 30,415 
ක් නිකුේ කර ඇත.   
    

අනු 

අංාභ 
දි භ ස්ථා භ  

ලදක

ඉල්ලුේපත්රක

ප්රමාණභ 

1 2016.01.14 
මහොරණ, ගුරුමගොඩ, මබොඩි ලින් 
ආයතනමේදී 

330 

2 2016.01.20 මටොමයොටා ලිංකා, වේතල 75 

3 2016.01.30 මද්දුම බණ්ඩාර කනිෂ්ධ විෙයාලමේ දී 130 

4 2016.01.31 
රාගම, කුරුකුලාව  ාන්ත ලාසරස් 
විෙයාලමේදී 

40 

5 2016.02.12 
කුලියාපිටිය, මාස් මහෝල්ඩින්ස් 
ආයතනමේදී  

75 

6 2016.02.26 මහනුවර, මහ නගර සභා පරිරමේදී 248 

7 2016.03.12 සවුේ ඒෂියා ඇපරල්ස් පුද්ගලික සමාගම 105 

8 2016.03.18 
ඌව පළාේ පුස්තකාල මස වා මණ්ඩල 
රවණාගාරමේදී 

15 

9 
2016.03.29 

& 
2016.03.30 

මකොළඹ ත්්ගඥ සිංගමමේදී 63 

10 
2016.04.01 

& 
2016.04.02 

මහනුවර, මහ නගර සභා පරිරමේදී 60 

11 2016.04.02 කහමපොල විහාරස්ථානමේදී 40 

12 2016.04.07  683 බළමස නා මූලස්ථානමේදී 
40 

13 2016.04.07  683 බළමස නා මූලස්ථානමේදී 

14 2016.04.07 සවුේ ඒෂියා මේේමන පුද්ගලික සමාගමේදී  19 
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15 2016.05.04 බන්ධනාගාර වැඩ කඳවුමර්දී 48 

16 2016.05.04 ාාතික ඵලොිතා මල්කේ කාර්යාලමේදී 142 
17 2016.05.17 විරාම වැටුප් මෙපාර්තමේන්තුමනදී 78 

18 2016.05.17 ශ්රී ායවර්ධනපුර මරෝහමල්දී 59 

19 
2016.06.14 - 
2016.06.15 

කහතුඩුව, හිඩ්රාම ක කර්මාන්ත ාලාමනදී 208 

20 2016.06.16 
රේමලාන, ාාතික ාලසේපාෙන හා 
ාලාපවහන මණ්ඩලමේදී 

166 

21 
2016.06.16-

21 
බිබිල රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

1800 

22 
2016.06.16-

21 
මැෙගම රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

23 
2016.06.16-

21 
රතුගල රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී  

24 
2016.06.16-

21 
බුේතල රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

25 
2016.06.16-

21 
බඩල්කුඹුර රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී  

26 
2016.06.23-

27 
වැල්ලවාය රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

1200 
27 

2016.06.23-
27 

තණමල්විල රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

28 
2016.06.23-

27 
මසවනගල රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී  

29 
2016.06.23-

27 
කතරගම රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

30 2016/06/24 
කැලණිය රාමද්ය ය මහ මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

154 

31 2016.06.28  
බේතරමුල්ල විමද්  මස වා නියුක්ති 
කාර්යාිං මේදී 

81 

32 2016.07.01 මකොහිලවේත ශ්රී පියෙර්නානාරාමමේදී 187 

33 
2016.07.01-
2016.07.02 

මැදරිගිරිය රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

605 

34 
2016.07.07-
2016.07.12 

ඇළහැර රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

2160 35 
2016.07.07-
2016.07.12 

හිඟුරක්මගොඩ රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

36 
2016.07.07-
2016.07.12 

වැලිකන්ෙ රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

37 2016.07.14 මාතර රාමද්ය ය කාර්යාලමේදී 65 

38 2016.07.15 ෙඹුල්ල ගේ උො ක්රීඩාිංගනමේදී 258 

39 
2016.07.16-
2016.07.17 

දඹුලාගල රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේ දී 
1213 

40 
2016.07.16-
2016.07.18 

ලිංකාපුර රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේ දී 

41 
2016.07.22-
2016.07.23 

තමන්කඩුව රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේ දී 

850 

42 2016.07.30 මපොමළොන්නරුව රාාකීය විෙයාලමේ දී 523 

43 2016.08.06 හීන්මකන්ෙ මහ විෙයාලමේ දී 45 

44 2016.08.16 
රාාය සිංවර්ධන හා නිර්මාණ ත්තිගත 
සිංස්ථාමන දී 

54 

45 2016.08.29 කහවේත රා මද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 275 
46 2016.09.01 අඩ්ඩාලච්මච්න රා මද්ය ය මල්කේ 69 
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කාර්යාලමේදී 

47 2016.09.03  මකො/සීවලී මධය මහා විෙයාලමේදී 138 

48 2016.09.03 
ශ්රී මබෝධිරතනාරාම  
විහාරස්ථානමේදී  

114 

49 2016.09.10 මහෝමාගම මැතිවරණ මකොේධා මේ දී 38 
50 2016.09.16 වැලිමනරිය ක්රිස්තුරාා විෙයාලමේදී  160 

51 2016.09.18 මාතමල් සහීරා විෙයාලමේ දී 90 

52 2016.09.21 
නිපුණතා සිංවර්ධන හා වතේ්ගය පුහුණු 
අමාතයාිං මේ දී 

32 

53 2016.09.24  ඇවරිවේත ක්රීඩාිංගනමේ දී  121 

54 2016.10.13   කරච්චි රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 
493 

55 2016.10.14 පූනකරී රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

56 2016.10.20   කණ්ඩාවලී රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 
475 

57 2016.10.21 
පච්චමලිපල්ලි  
රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලය 

58 2016.10.20 යක්කල පැරණි මපොළ තිමිය 44 

59 2016.10.23 නාලන්ො විෙයාලය 15 

60 2016.10.30  නියාගම රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

2,772 
61 2016.10.31 

වැලිවිටිය දවිතුර රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

62 2016.11.02 ඇල්පිටිය රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 
63 2016.11.03 බද්මද්ගම රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලය 

64  2016.11.05 
හික්කඩුව (රේගම) රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

2,232 65  2016.11.06 
අේබලන්මගොඩ රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලය 

66  2016.11.07 
කඩවේ සතර රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

67 2016.11.11 
ලුණුගේමවමහර රාමද්ය ය මල්කේ 
මකොේධාසමේ දී 

84 

68 2016.11.12 මාමබෝල නගර සභා බල රමද් මේ දී 200 

69 2016.11.12  හබරාදූව රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

4,031 

70 2016.11.13 ඉමදූව රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

71 2016.11.14 
යක්කලමුල්ල රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

72 2016.11.16 
හික්කඩුව (පැරෑලිය) රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

73 2016.11.17 
මබන්මතොට රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

74 2016.11.18 මමොබිමටල් ආයතන රධාන කාර්යාලමේ දී 46 

75 2016.11.19 
කිරිමැටියාගාර  ාන්ත අන්මතෝනි 
මද්වස්ථානමේ දී 

173 

76 2016.11.20  බලපිටිය රාමද්ය ය මල්කේ මකොේධාසය 
2297 

77  2016.11.21 
කරන්මෙණිය රාමද්ය ය මල්කේ 
මකොේධාසමේදී 

78 2016.11.22 මකොේපඤ්ඤවීදය 175 - රාා  ාලාමන දී 112 
79 2016.11.25 මනුමව රාමද්ය ය මල්කේ මකොේධාසය 

1873 
80 2016.11.27  

අක්මීමණ රාමද්ය ය මල්කේ 
මකොේධා මේදී 

81 2016.11.26 
එමඩ්රමුල්ල  ාන්ත මසබසත්ියන් 
විෙයාලමේ දී 

464 

82 2016.11.26 
වැල්ලේපිටිය මනරමගොඩ කණිෂ්ධ 
විෙයාලමේ දී 

220 
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83 2016.11.27 කටියල ශ්රී වාුමකාරාමමේ දී 122 

84 2016.12.02  
මගෝනාපීනුවල රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

2,275 
85 2016.12.03 

මබෝමපමපෝද්ෙල රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

86 2016.12.04 තවලම රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලමේදී 

87 2016.12.05 
බද්මද්ගම (වඳුරඹ) රාමද්ය ය මල්කේ 
කාර්යාලමේදී 

88 
2016.12.06 

& 
2016.12.07 

අලුේකමඩ් උසාවිය අසල  107 

89 2016.12.11 
මකරවලපිටිය විෙයාමලෝක මහා විෙයාලමේ 
දී 

178 

90 2016.12.17 සවුේ ඒෂියා ඇපරල්ස් ආයතන පරිරමේ දී 29 

  
2016.12.31 දක්වාකජංගමකතස වාකවැටසනහන්කමඟින්ක

ලැබුණුකඉල්ලුේපත්රකප්රමාණභ 
30,415 

   

 

6. පුහුණුකකිරීතේකානයුතු 

  

මමම මෙපාර්තමේන්තුමන නිලධාරින්මේ ඵලොයීතාවය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඔවුන් 2016 

වර්ෂය පුරා විවිධ පුහුණු පාධමාලා සඳහා සහභාගි කරවන ලද.  එමගින් මෙපාර්තමේන්තුමන 
කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කරවා ගැත්ම හා මහානතාවට කඩිනමින් මස වයක් ලබා දීම අමප්ක්ෂා 
මකමර්. 
 

2016 වර්ෂය තුල මෙපාර්තමේන්තුමන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීේ සේබන්ධ  විස්තර ඇමුණුේ අිංක (I) හි 
සඳහන් මන. 
 

7. දිරිකදීම ාකතගවීම 

 

2003 වර්ෂමේ සිට අයදුේකරුවන්මේ ඉල්ලීේ මත එක් දනක් තුලදී හැදුනුේපේ නිකුේ කිරීම  සෙහා 
එක් දන මස වය ආරේභ කර ඇත.  

 

මමම එක් දන මස වා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා විධිමේ අනුමැතිය සහිතව  දරි දීමනා ක්රමයක් 

ක්රියාේමක මන. 2016 වර්ෂය තුළදී ෙ  මමම දරි දීමනා ක්රමය ක්රියාේමක කර ඇත. 
 

8. නීතිමභකානයුතුක 

 

ගැටුම සහිත අයදුේපේ ඉදරිපේ කිරීම, සැක සහිත අයදුේපේ අිංක තහවුරු කිරීම, විවිධ රාාය හා 
මපෞද්ගලික ආයතන මගින් කරන ලෙ විමසීේ වලට පිළිතුරු සැපයීම, සැක කටයුතු උප්පැන්න 
සහතික පරීක්ෂා කිරීම සහ පුද්ගලින් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත උල්ලිංජනය කිරීේ වලට ෙඩ අය 

කිරීම ආදී ව මයන් 2016 වසර තුළ ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන් පිළිබෙ විස්තර ඇමුණුේකඅංාක(II) හි 
සඳහන් මන. 

 

9. තාෞතිාකසේපේකාළම ාාරණභ 

 

 ඉටේකහාකතගොට ැගිය  
 

අිංක 38, කැප්මපටිමපොල පාර, මකොළඹ 05 ෙරන ස්ථානමයහි පිහිටි මගොඩනැගිල්ල     
මෙපාර්තමේන්තුව සතුය. 
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 කුළිභනකගැනීේක 
 

මෙපාර්තමේන්තුව අයදුේපේ ගබඩා කිරීම සඳහා නුමේමගොඩ පිහිටි වර්ග අඩි 12,180ක 

වපසරියකින් යුේ “යමුනා මගොඩනැගිල්ල”, සියලු බදු මුෙල් සහිතව රු.527,250/- ක මාසික කුළියට 
ලබා මගන ඇත. 
 

 අත කුේකවේාේ 
 

ෙැනට මෙපාර්තමේන්තුව සතුව ඇති වාහන පිළිබඳ විස්තර පහත ෙැක්මන. 
 

 
අංාභ වාහ භ ව්යගභ 

මිලදීකගේක 

දි භ 

මිලකදීකගේක 

වටි ාාමක(රු) 

1 NA 2147 වෑන් රථය මිටිභූබිෂි L300 2006.05.24 4,450,000.00 

2 KB 8577 මමෝටර් කාර් රථය නිසාන් සත් භූපර් සැලූන්  2006.05.23 3,400,000.00 

3 PA 9855 L 300 වෑන් රථය මිටිභූබිෂි L300 2006.11.22 4,250,000.00 

4 PB 6775 L 300 වෑන් රථය මිටිභූබිෂි L300 2008.08.11 6,250,000.00 

5 PC 3265 කැබ් රථය මමහ න්ද්රා මබොමලමරෝ 2011.06.28 2,627,353.00 

6 KP 5832 ජීප් රථය මමහ න්ද්රා ස්මකෝපිමයෝ 2011.08.18 4,587,528.00 

7 WP 6059 යතුරු පැදය ටීවීඑස් - ස්ටාර් ස්මපෝර්ේ 2011.06.14 104,496.00 

8 PE 1266 කැබ් රථය මටොමයෝටා හිලක්ස් 2012.06.13 7,500,000.00 

9 KX 7866 මමෝටර් කාර් රථය නිසාන් සිල්ෆි 2014.01.19 9,390,000.00 

10 PF7780 කැබ් රථය මිේභූබිෂි L200 2014.12.18 6,390,000.00 

11 CAN6891 මමෝටර් කාර් රථය නිසාන් සත් N17 2015.12.08 5,795,000.00 

12 CAN7833 මමෝටර් කාර් රථය නිසාන් සත් N17 2015.12.10 5,795,000.00 

13 KF6282 
ටාටා මමෝටර් කාර් 
රථය 

ටාටා ඉන්දමගෝ 2016.08.01 1,935,000.00 

 



12 

 

10. මූලයකප්රගතිභකක 

 2016 ව්යෂභකසඳහාකවිභදේකඇසත්තේන්තුවකහාකවිභදේකපහතකපරිදිකතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ආරක්ෂිත හිස් කාඩ්පේ 600,000   

  ආස්තරන මරෝල් 1,840 

  කාඩ්පේ මුද්රණය                                 810,009    
 1,411,849 

 

 

 

 

අිංකය  ක්රියාකාරකේ 

වියෙේ 
ඇස්තමේන්තුව 

2016 
(රු. ෙහස්) 

රගතිය (රු. ෙහස්) 
2016.12.31 

  පු රාව්යථ කවිභදේ    

1  
පුද්ගල පඩිනඞි 

549,700 
මුලය 543,412 

 මභෞතික  

2  
මවනේ පුනරාවර්ථන 
වියෙේ 84,210 

මුලය 82,851 

මභෞතික  

  
පු රාව්යථ කවිභදේක

එාතුව 
633,910 

 626,263 

  ප්රාග්ධනධා කවිභදේ    

 
 

 
 

මූලධා කවේාේවලක

පු රුේථාප භකහාක

වැඩිදියුණුකකිරීම 

 

  

3 2001 
මගොඩනැගිලි හා ඉදකිරීේ  

5,500 
මුලය 5,090 

මභෞතික 3 

4 2002 
යන්ත්ර සහ 
යන්මත්රෝපකරණ 500 

මුලය 453 

මභෞතික 1 

5 2003 
වාහ  

500 
මුලය 499 

මභෞතික 4 

  
මූලධන වේකේ අේපේ 
කර ගැත්ම 

 
  

6 
2102 
 

ගතහ භාණ්ඩ සහ 
කාර්යාලීය උපකරණ 

2,000 
මුලය 1,747 

මභෞතික 7 

7 2103 
යන්ත්ර සහ 
යන්මත්රෝපකරණ 

3,500 
මුලය 3,458 

මභෞතික 53 

  මා වකසේපේකසංව්යධා භ    

8 2401 
කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු(අ) 

1,200 
මුලය 1,188 

මභෞතික 435 

  තව ේකමූලධා කවිභදේ    

9 2502 
ආමයෝාන 

75,000 
මුලය 75,000 

මභෞතික *1,411,849 

  
ප්රාග්ධනධා කවිභදේක 

එාතුව 
88,200 

මුලය 87,435 

මභෞතික  

  මුළුකඑාතුවක 722,110 මුලය  713,698 
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 2016කව්යෂභකසඳහාකආදාභේකඇස්තතේන්තුවකහාකආදාභේකපහතකපරිදිකතේ. 

 
ක්රියාකාරකේ ආොයේ  

ඇස්තමේන්තුව 2016 (රු:) 
රගතිය 
2016.12.31(රු:) 

එක් දන මස වා ආොයම  140,000,000 205,370,000 

ෙඩ මුෙල්/ ගාස්තු  3,000,000 21,045,896 

මුද්ෙර ආොයම 7,000,000 8,980,434 

එාතුව 150,000,000 235,396,330 

 

11. ාා්යභකමණ්ටලකතතොරතුරුක 
ාා්යභක මණ්ටලතයක  වක පේවීේ,ක විශ්රාමක ගැනීේ,ක ඉල්ලාක අස්වීේ,ක ස්ථා ක මාරුවීේ,ක මුදාහැරීේ,ක

උසස්වීේකසහකමිභභ කලදකනිලධාාරීකසංඛ්යාවකපහතකපරිදිකතේ. 

 

 

I.  වකපේවීේ 
 

 සිංවර්ධන නිලධාරි මස වමේ නිලධාරින් 13   

 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ නිලධාරීන් 20   

 රියදුරු මස වමේ නිලධාරීන් 02   
 

 

II. විශ්රාමකගැනීේ 
 

 

 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ I මර ණිමේ නිලධාරීන් 03  

 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ II මර ණිමේ නිලධාරීන් 03  

 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ III මර ණිමේ නිලධාරීන් 01  

 කාර්යාල කාර්ය සහායක මස වමේ I මර ණිමේ නිලධාරින් 01  
 

 

III. ඉල්ලාකඅසව්ීේ 

 
 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ III මර ණිමේ නිලධාරීන් 02 

 සිංවර්ධන නිලධාරී මස වමේ නිලධාරින් 01 
 

 

IV. ස්ථා කමාරුවීේ 
 

 ශ්රී ලිංකා පරිපාලන මස වමේ නිලධාරීන් 02ක් ස්ථාන මාරුව පැමිණි අතර නිලධාරීන් 02ක් ස්ථාන 
මාරු ලැබ මගොස් ඇත. 

 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ I මර ණිමේ නිලධාරින් 05 ක් ස්ථාන මාරුව පැමිණි 
අතර, නිලධාරීන් 06 ක් ස්ථාන  මාරු ලැබ මගොස් ඇත. 

 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ II මර ණිමේ නිලධාරීන් 01ක් ස්ථාන මාරුව පැමිණි 
අතර නිලධාරීන් 05ක් ස්ථාන මාරු ලැබ මගොස් ඇත. 

 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ III මර ණිමේ නිලධාරීන් 06ක් ස්ථාන මාරුව පැමිණි 
අතර නිලධාරීන් 10ක් ස්ථාන මාරු ලැබ මගොස් ඇත. 

 බලාේමක නිලධාරි මස වමේ නිලධාරීන් 03 මෙමනකු ස්ථාන මාරු ලැබ මගොස් ඇත. 

 සිංවර්ධන නිලධාරි මස වමේ නිලධාරීන් 17ක් ස්ථාන මාරුව පැමිණි අතර නිලධාරීන් 14ක් ස්ථාන 
මාරු ලැබ මගොස් ඇත. 
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 මතොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර මස වමේ නිලධාරීන් 02ක් ස්ථාන මාරුව පැමිණ ඇති අතර නිලධාරින් 
01ක් ස්ථාන මාරු ලැබ මගොස් ඇත. 

 කාර්යාල කාර්ය සහයක මස වමේ නිලධාරීන් 03ක් ස්ථාන මාරුව පැමිණි අතර නිලධාරීන් 04ක් ස්ථාන 
මාරු ලැබ මගොස් ඇත. 

 

 

V. මුදාකහැරීේ 
 

 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ III මර ණිමේ නිලධාරීන් 02ක්   

 සිංවර්ධන නිලධාරි මස වමේ නිලධාරීන් 19ක්  
 

 

VI. උසසක්වීේ 
 

 ශ්රී ලිංකා පරිපාලන මස වමේ III මර ණිමේ නිලධාරිමයකු I මර ණියට උසස්වීේ ලබා ඇත. 

 ශ්රී ලිංකා පරිපාලන මස වමේ III මර ණිමේ නිලධාරිමයකු II මර ණියට උසස්වීේ ලබා ඇත. 

 රාාය කළමනාකරණ සහකාර මස වමේ II  පන්තිමේ නිලධාරීන් 01 අමයකු I පන්තියට උසස්වීේ 
ලබා ඇත. 

 නිෂ්පාෙන සහායක මස වමේ නිලධාරීන් 5ක් රාාය කලමනාකරණ මස වමේ III මර ණියට 
උසස්වීේ ලබා ඇත. 

 කාර්යාල මස වක මස වමේ II මර ණිමේ නිලධාරීන් 02ක් I මර ණියට උසස්වීේ ලබා ඇත. 
 

 

 

VII. මිභකභාේක 

 කාර්යාල මස වක මස වමේ  නිලධාරීන් 01ක්  
 

මෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල විස්තරය ඇමුණුම III හි ෙක්වා ඇත.  
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12. අායන්තරකවිගණ ක 

 
 පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමන රධාන අභයන්තර විගණක තනතුමර් පැවති 

පුරප්පාඩුව 2015.11.03 දන නිලධාරිමයක් පැමි කමේ සමඟ සේපූර්ණ කර ගැත්ම. 

 

 මෙපාර්තමේන්තුමන අභයන්තර විගණනයන්ට අොළ සමාමලෝචන කටයුතු, විගණන විමභූේ සඳහා 

පිළිතුරු සැපයීමේ රගතිය, වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැලැස්ම හා රසේපාෙන සැලැස්මේ රගතිය ඇතුලු 

අමනකුේ මූලය හා පරිපාලන කටයුතුවලට අොළ චක්රමල්ඛ් හා ත්තිරීති අනුව ක්රියාේමක කිරීම, 

අධීක්ෂණයට කිරීම සහ විචලතා සඳහා අව ය ක්රියාමාර්ග ගැත්මට හැකි වන මස  විගණන හා 

කළමණාකරන රැස්වීේ 04 ක් වර්ෂය තුළ පිළිමවලින් 2016.01.29 , 2016.05.12 , 2016.10.19 හා 

2016.12.29 යන දනයන්හීදී පැවැේවීම. 

 

 ඉහත සඳහන් දනයන්හීදී පවේවන ලෙ  විගණන හා කළමණාකරන කමිටු රැස්වීේ මගින් පහත 

සඳහන් ෙෑ නිරීක්ෂණය කිරීම, විමර් නය කිරීේ හා අධීක්ෂණය කිරීම. 

 2015 වර්ෂයට අොළ කාර්ය සාධන වාර්තාව හා 2016 වර්ෂමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත 

දනයන් වලදී පාර්ලිමේන්තුවට හා අමාතයාිං ය මවත  ඉදරිපේ කිරීමේ කටයුතු සඳහා 

උපමෙස් දීම හා එම කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම. 

 මෙපාර්තමේන්තු පරිරය තුළ පැවති වේකේ අස්ථාන ගතවීම සේබන්ධ මූලික 

විමර් නයන්ට අොළ සියලු කටයුතු සේබන්ධීකරණ කිරීේ හා අධීක්ෂණ කටයුතු සිදුකර 

එම මුෙල් අොළ පුද්ගලයාමගන් අයකර ගැත්මට උපමෙස් ලබා දීම. 

 වාර්ෂික වාහන පිරිවැය වාර්තාව, ස්ථාවර වේකේ මල්ඛ්නය, හා පරිගනක වේකේ 

මල්ඛ්නය යනාදී මල්ඛ්න විධිමේ පරිද පවේවාමගන යාමට උපමෙස් දීම හා එම කටයුතු 

අධීක්ෂණය කිරීම. 

 ක්රියාකාරී සැලැස්ම, මු.මර. 135 අනුව බලය මබදීම විසර්ාන ගිණූම, අේතිකාරේ බී ගිණුම, 

පභූගිය වසමර් භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තාවන්, ආොයේ ගිණුේ යනාදී වාර්ෂිකව ඉදරිපේ කළ 

යුතු  වාර්තාවන් නිවැරද පරිද අොළ අිං යන් මවත පිළිමයළ කර ඉදරිපේ කිරීමට උපමෙස් 

දීම, ඒවාමයහි රගතිය සමාමලෝචනය කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම. 

 මූලය රගති වාර්තා, මභෞතික රගති වාර්තා, බැිංකු සැසඳුේ, අ්රිම සැසඳුේ වාර්තා, තැන්පේ 

ගිණුේ සැසඳුේ යනාදී මාසික හා කාර්තුමය ව මයන් ඉදරිපේ කළ යුතු වාර්තා 

යාවේකාලීන කිරිමට උපමෙස් දීම හා එම කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම. 

 රාමද්ය ය කාර්යාල හා පළාේ කාර්යාලවල පරිපාලන ගැටලු පිළිබඳ නිරීක්ෂණය හා 

අධීක්ෂණය සිදු කිරීම. 

 

 මෙපාර්තමේන්තුව සඳහා විගණකාධිපති විසින් නිකුේ කරනු ලැබූ විගණන විමසීේ 18 ක් සඳහා 

2016 වර්ෂමේ පිළිතුරු සපයා අවසන් කිරීම. 

 

 2015 වර්ෂයට අොළව ගබඩා ලැබීේ හා ගබඩා නිකුේ කිරීේවලට අොළව විගණනයක් සිදුමකොට 

විගණන වාර්තාවක් ඉදරිපේ කිරීම. 

 
 2015 වර්ෂයට අොළව එක්දන මස වා හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරීමේ ආොයේ පරීක්ෂාවක් සිදුමකොට 

විගණන වාර්තාවක් ඉදරිපේ කිරීම. 

 
 2015 වර්ෂමේ මනොවැේබර් හා මෙසැේබර් මමන්ම 2016 වර්ෂමේ ානවාරි මසට අොළව වැටුප් 

මලාර හා වැටුප් මගවීේ පරීක්ෂා කර විගණන වාර්තාවක් ඉදරිපේ කිරීම. 

 

 e-NIC වයාපතතිමේ 2016 වර්ෂමේ ානවාරි සිට මෙසැේබර් ෙක්වා මගවීේ පරීක්ෂාව. 
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 2016 වර්ෂමේ මාර්තු මාසමේදී හැඳුනුේපේ නැතිවීම සේබන්ධව පරීක්ෂණයක් සිදුමකොට 

අභයන්තර විගණනයක් සිදුමකොට වාර්තාවක් ඉදරිපේ කිරීම. 

 
 2016 වර්ෂමේ ානවාරි සිට මැය ෙක්වා එක්දන මස වා ආොයේ පරීක්ෂාව සිදුමකොට පරිගණක 

පද්ධතිමේ පවතින මෙෝෂයන්ෙ නිරීක්ෂණය කරමින් ඒවා නිවැරද කිරීමට අොළව නිරීමද් යන් 

ඉදරිපේ කිරීම. 

 
 2016 වසමර් වාහන භාවිතය හා නඩේතුව පිළිබඳ පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම. 

 
 2016 වර්ෂමේ කාර්යය මණ්ඩල නිවාඩු පිළිබඳ පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම. 

 
 මීට අමතරව 2016 වර්ෂමේ බැිංකු සැසඳුේ හා මාසික ගිණුේ වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

13. කe-NIC වයාපිතිභ 

 

1. වයාපිතිතයකඅරමුණුකපකපරමා්යථක 

 

 වයස අවුරුදු 15 හා ඊට වැඩි පුරවැසියන්මේ මතොරතුරු, ජීව මිතික ෙේත ඇතුළේ ාාතික පුරවැසි 

ෙේත පද්ධතියක් සථ්ාපිත කිරීම.  

 ෙැනට භාවිත කරනු ලබන ාාතික හැදුනුේපත මවනුවට පුද්ගල අනනයතාවට වඩාේ මහොිනන් 

තහවුරු වන මස  විෙුේ ාාතික හැදුනුේපතක් නිකුේ කිරීම. 

 රාාය හා අමනකුේ ආයතන සමග මතොරතුරු හුවමාරුකර ගැත්මේ හා මතොරතුරු සතයාපනය 

කිරීමේ ක්රමමනෙයක් ස්ථාපනය කිරීම. 

 ාාතික ආරක්ෂාවට සහ රමේ සිංවර්ධන ක්රියාවලියට අව ය පහභූකේ සැපයීම.   

 

2. කවයාපිතිතයකප්රධාා කාා්යභාාරභන්කක 
 

 ාාතික පුරවැසි මතොරතුරු පද්ධතිය සකස්කිරීම හා විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපත නිකුේකිරීමට අොලව 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත සිංම ෝධනය කිරීම හා ඊට අොල මරගුලාසි සකස් කිරීම. 

 වයාපතතිමේ මමමහයුේ කටයුතු  රතිවුහගත කිරීම. 

 ෙේත එකතු කිරීමේ කටයුතු සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි  කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමන  ාඛ්ා 
කාර්යාල මමමහයුේ මධයසථ්ාන මලස ස්ථාපිත කිරිම  සහ අව ය යටිතල  පහභූකේ සකස්කිරීම. 

 පවතින හැඳුනුේපත නව අකතතියකට අනුව ප්ලාස්ටික් කාඩ්පතක නිකුේ කිරීම. 

 බේතරමුල්මල් පිහිටි SPI මගොඩනැගිල්ල තුල පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමන 

රධාන කාර්යාලය හා විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපේ වයාපතතිමේ මමමහයුේ ඒකකය ස්ථාපිත කිරීම. 

 මතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහභූකේ සිංවර්ධනය කිරීම. 

 ෙේත රැස් කිරීමේ වැඩසටහන ( Data Capturing Programme) ක්රියාේමක කිරීම. 

 

 ෙේත විෙුේකරණය( Data Digitizing) කිරීම හා සතයාපනය (Data Verification) කිරීම. 

 

 පුරවැසියන්මේ මතොරතුරු හා ජීව මිතික ෙේත හා ICAO රමිතියට අනුව ලබාගේ ඡායාරූප ඇතුලේ 

පුරවැසි ෙේත පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම. 

 

 විෙුේ ාාතික හැදුනුේපත නිකුේ කිරීම.  

 මතොරතුරු හුවමාරුකර ගැත්මේ හා මතොරතුරු සතයාපනය කිරීමේ ක්රමමනෙයක් ස්ථාපනය කිරීම. 
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3. සංත ෝධිතකවයාපිතිකසැලැස්මකක්රිභාේමාකකිරීම 
 

3.1 පසුබිම 
 

මතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් සියුමම රාාය හා මපෞද්ගලික අිං මේ ආයතන, තම මස වාවන් වඩාේ 

කාර්යක්ෂමව මහානතාවට ලබා දමේ ක්රියාවලිමේදී පුද්ගල අනනයතාව තහවුරු කර ගැත්ම සඳහා පෙනේ  

කරගනු ලබන මුලික ලියවිල්ල හැඳුනුේපති. පුද්ගලයන්මේ අනනයතාවය තහවුරු කරනු ලබන ාාතික 

හැඳුනුේපත, 1968 අිංක 32 ෙරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ පනත අනුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ 

මෙපාර්තමේන්තුව විසින් 1972 සිට මිනිස් රමය පමණක් භාවිතා කර නිකුේ කරනු ලබන ක්රමමනෙය තුල හා 

නවින තාක්ෂණය අනුව සකස් මනොවු නිසාම ගැටුම රානායක් පැන නැගි ඇත. ඒ මහ තුමවන්  මහානතාව, 

මහාන මස වා සපයන ආයතන හා මමම මෙපාර්තමේන්තුවෙ මහේ අසිරුතාවයට පේව ඇත. එම නිසා රමේ 

ාාතික ආරක්ෂාව හා පුද්ගල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරිමට අසිරු වි ඇත. තවෙ හැදුනුේපේ සකස් කිරිමට 

භාවිතා කරනු ලබන යන්ත්ර ූතත්ර යල්පැන මගොස් තිබිම හා ඒ සඳහා අව ය අමතර මකොටස් මවළඳමපොමළන් 

සපයා ගැනිමට මනොහැකි විම, හැඳුනුේපේ සඳහා මයොො ගනු ලබන ආරක්ෂිත කාඩ්පේ මවළඳමපොමළන් 

සපයා ගැනිම අපහභූ විම නිසා හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරිමේ කාර්ය මෙපාර්තමේන්තුවට මහේ අසීරු 

කාර්යයක්  වි  ඇත. 

පවතින හැඳුනුේපමේ හා නිකුේ කරනු ලබන ක්රමමනෙමයහි ඇති ගැටුමවලට විසඳුමක් මලස පුරවැසියන්  

ලියාපදිංචි කිරිමට විෙුේ ෙේත ගබඩාවක් සකස් කර ඒ මත විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපතක් නිකුේ කිරිමේ 

වයාපතතියට 2011.08.17 අමාතය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා ද ඇත. 

ෙැනට හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරිමේද පුද්ගල අනනයතාවය තහවුරු කර ගැනිම, මල්ඛ්ණ මත පමණක් පෙනේ 

වි සිදු කරනු ලබන බැවින් එම කාර්ය  නිවැරදව සිදු මනොවන බව තහවුරු වි ඇත. ජීවමිතික ෙේත මලස 

පුද්ගලයන්මේ ඇඟිලි සළකුණු ලබා ගැනිමමන් පුද්ගල අනනයතාවය වඩාේ මහොිනන් තහවුරු කර ගත හැකි 

මහින්, නව ක්රමමනෙය අනුව අවුරුදු 15 වැඩි සියුමම ශ්රි ලාිංකික පුරවැසියන්මේ ජීවමිතික ෙේත මලස 

ඇඟිලි සළකුණු ඇතුලේව හා පුද්ගලයන්මේ මතොරතුරු සහ පවුමල් මතොරතුරු සහ ාාතයන්තර රමිතිමේ 

ඡායාරූපයක් ඇතුලේ ාාතික පුද්ගල නාම මල්ඛ්ණයක් ස්ථාපිත කර ඒ මත විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපේ 

නිකුේ කිරිමට සැලභූේකර ඇත. 

ඒ අතර අවුරුදු  30ක්  පුරා පැවති යුද්ධය 2009 මැි මස නිම වීමේ සමග සිිංහල ානතාවට හා ෙමිල 

ානතාවට රමේ සෑම රමද් යකටම ගමන් කිරිමට ඇති වු අවස්ථාව සමග මර ෂ්ධාධිකරණය මවත 

පුද්ගලයකු ඉදරිපේ කරනු ලැබු මපේසමක් අනුව පවතින හැඳුනුේපත සිිංහළ හා මෙමළ භාෂා මෙමකන්ම 

නිකුේ කිරිමට නිමයෝග කර ඇත. පවතින ක්රමමනෙය  තුලින් භාෂා මෙමකන් හැදුනුේපේ නිකුේ කිරිමේ 

හැකියාවක් මනොමැති  මහින්, විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරීමේ ක්රමමනෙය ස්ථාපිත වන මතක් 

අන්තර්කාලින විසඳුමකට යා යුතු විය. ඒ අනුව විෙුේ ාාතික හඳුනුේපේ නිකුේ කිරිමේ ක්රියාවලියට 

පෙනමක් මලස අන්තර්කාලීන විසඳුමක්, පවතින හැඳුනුේපත නිකුේ කිරීමේ ක්රියාවලියට 2014 මපබරවාරි 

28 දන හඳුන්වා ද ඇත. 

මේ අතර අවු. 15 වැඩි සියුම පුරවැසියන්මේ ජිව ෙේත හා ජිවමිතික ෙේත  මලස, ඇඟිලි සලකුණු ලබා 

ගැනිම සේබන්ධ අව ය සියුම කටයුතු ූතොනේ කර ඇත. මේ සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ පනතට 

කරනු ලැබු සිංම ෝධන සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනිමට සැලභූේ කල කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වි 

ඇති බැවින්, ෙේත රැස් කිරිම රමාෙ විය. 

 තවෙ, විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපේ ක්රියාවලිය ස්ථාපිත කිරිම සඳහා වු මතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහභූකේ 

ඇතිකිරිමේ මටන්ඩරය රධානය කර ක්රියාේමක කිරිමට සැලභූේ කරනු ලැබු කාල සිමාවට වඩා දර්ජ 

කාලයක් ගත වූ බැවින් විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරීමේ කාර්ය කඩිනේ කිරිම සඳහා , ඒ සඳහා 

පෙනමක් මලස හඳුන්වා ද ඇති, ෙැනටමේ ක්රියාේමක, අන්තර් කාලින විසඳුමට අව ය වැඩි දයුණු කිරිේ 

සහිතව විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපේ වයාපතතිමේ කටයුතු පියවරයන් කිහිපයක් යටමේ ක්රියාේමක කිරිමට 

සැලභූේ කරන ලදී. 
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3.2 පළමුකපිභවර 

3.2.1 පවති කහැඳුනුේපතකතවනුවනකප්ලාස්ටික්කාාඩ්කපතක්කනිකුේකකිරිමක 
 

ෙැනට භාවිතා කරනු ලබන සිිංහළ භාෂාමවන් පමණක් අතින් ලිවිම සඳහා වු මුද්රිත ආරක්ෂිත කාඩ්පත, භාෂා 

මෙමකන් අන්තර් කාලීන විසඳුේ ක්රියාවලිය  තුලින් නිකුේ කිරීම මහේ දුෂ්කර වි ඇති මහින්, විෙුේ 

ාාතික හැඳුනුේපත සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මතොරතුරු ඇතුලේ ප්ලාස්ටික් කාඩ්පතක් නිකුේ කිරිම. 

අන්තර් කාලීන විසඳුේ ක්රියාවලිය සඳහා වු මතදුකාිංගය, විෙුේ ාාතික හැඳුනුේපේ නිකුේ කිරිමේ  අව යතා 

අනුව නිර්මාණය වි ඇති මහින්, ඒ තුලින් ප්ලාස්ටික් කාඩ් පතක් නිකුේ කිරීමේ හැකියාව ඇත. ඒ සඳහා 

මූලික ව මයන් මුද්රණ යන්ත්ර හා මපරමුද්රිත ප්ලාස්ටික් කාඩ්පේ මිලද ගැනිමට සැලභූේ කරන ලදී. 

3.2.2 තදපා්යතතේන්තුකප්රාතිය භකාා්යභාලකහරහාකවිදයුේවකඅභදුේපේකතතොරතුරුකලබාකගැනිමක 
 

2007.06.06 දන අමාතය මණ්ඩල තිරණය අනුව, මෙපාර්තමේන්තු කාර්යයන් රාමද්නාය හා පළාේ මේටමට 

විමධයගත කිරිමට අනුමැතිය ලබා ද ඇත. ඒ අනුව රාමද්නාය මල්කේ කාර්යාල 331 හිම මෙපාර්තමේන්තු 

ඒකක පිහිටුවා,එම එක් එක් ඒකකයන්ට සිංවර්ධන නිළධාරින් මෙමෙනකු බැගින් අනුයුක්ත කර ඇත. 

නව හැඳුනුේපතක් ලබා ගැනිමට, නැති වු හැඳුනුේපත මවනුවට අනුපිටපේ ලබා ගැනිමට හා මවනස්  වු 

මතොරතුරු අනුව හැඳුනුේපත මවනස් කරගැනිමට අොල සියුම අයදුේපේ, මෙපාර්තමේන්තු රාමද්නාය 

කාර්යාලයන්ට ඉදරිපේ කර එම මතොරතුරු විෙුේව රධාන කාර්යාලයට ලබා ගැත්මට  සැලභූේ කර ඇත. 

එය මහානතාවට මහේ පහභූවක් වනු ඇත. මමම ක්රමය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සෑම රාමද්නාය මල්කේ 

කාර්යාලයකටම පරිගණක යන්ත්ර මෙකක්, පරිමලෝඛ්ණ යන්ත්ර (Scanner) මෙකක් හා මුද්රණ යන්ත්රයක් 

(Pinter) ලබා දී ඇත. ඒ සමගම මතොරතුරු විෙුේව රධාන කාර්යාලයට ලබා දම සඳහා සන්නිමනෙන 

සේබන්ධතා (Connectivity) පහභූකේ සෑම රාමද්ය ය මල්කේ කාර්යාලයකම ස්ථාපිත කර ඇත. 

 

3.2.3.කතාෞතිාකභටිතලකපහසුාේකඇතිකකිරිම 

විෙුේ ාාතික හැදුනුේපේ නිකුේ කිරිමේ ක්රියාවලිය ක්රියාේමක කිරිම සඳහා මමමතක් ඉද කර ඇති යටිතල 

පහභූකේ වලට අමතරව, පහත සඳහන් යටිතල පහභූකේ ඇති කිරිම ක්රියාේමක කරමින් සිටි. 

I. ආපො රතිසාධන මධයස්ථානය ඉද කිරිම. 

II. රධාන ෙේත ගබඩාව බේතරමුල්ල නව මගොඩනැගිල් තුල ඉද කිරිම. 
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3.2.4.කපුරවැසභන්තග්ධනකතතොරතුරුකරැස්කකිරිමකහාකඑමකතතොරතුරුකවිදයුේාරණභකකිරිම 

ක 

i. අවුරුදුක15කවැඩිකපුරවැසභන්තග්ධනකජීවකදේතකහාකජීවමිතිාකදේතකහාකICAO ප්රමිතිතයකාාභාූපපභකසිතතවක 

තතොරතුරුකරැස්කකිරිම.  

 

ෙේත රැස ් කිරිම පිළිබඳ ග්රාම නිලධාරි වසේ 14022ක ග්රාම නිලධාරින්,  රාමද්නාය මල්කේ මහෝ 

සහකාර රාමද්නාය මල්කේ පුහුණු කර ඇති අතර, අව ය සියුම ද්රවය, උපකරණ හා උපමෙස් සෑම 

රාමද්නාය මල්කේ කාර්යාලයකටම ලබා ද ඇත 

 

ii. එාතුකාරනුකලැබුකතතොරතුරුකසැපයුේ ාරුවකුකමගින්කවිදයුේාරණභකකිරිම 

මේ සඳහා ාාතික තරඟකාරි මිළගණන් කැඳවිමේන් සැපයුේකරුවකු මතෝරාමගන අමාතය මණ්ඩල 

අනුමැතිය ලබා මගන, මකොන්ත්රාේතුව රධානය කර ඇත. ෙේත රැස් කිරීම ආරේභ කල වහාම, ෙේත 

විෙුේකරණය කිරිම ආරේභ කල හැකි අතර, මාස 11 ක් ඇතුලත එය නිම කිරීමට සැලභූේ කර ඇත.  
 

iii. ජාතිාකපුිගලක ාමතල්ඛ්ණභකස්ථාපිතකකිරීමක 

ෙේත රැස්කිරිම හා ෙේත විෙුේකරණය කරමගන යන අතරතුර,  විෙුේ කරණය කරන ලෙ 

පුද්ගලයන් මිලියනයක මතොරතුරු මත, ාාතික පුද්ගල නාම මල්ඛ්ණය ආරේභ කල හැක. 

 
 

3.3.කතදව පිභවරක-කතතොරතුරුකතාක්ෂණකභටිතලකපහසුාේකඇතිකකිරීම 

3.3.1කඅන්ත්යාාය  කවිසදුේකමිදුාාංගභකවැඩිදියුණුකකිරිම 

භූදුභූ සැපයුේ කරුවකු මගින් විෙුේ ාාතික හැදුනුේපේ ක්රියාවලිය සඳහා අන්තර්කාලින විසදුේ සඳහා වු 

මතදුකාිංගය, ජිව මිතික මතොරතුරු, ඇඟිලි සලකුණු, පවුමල් මතොරතුරු හා ICAO රමිතිමේ ඡායාරූපය 

ඇතුලේ කර නවිකරණය කිරිම. 

3.3.2කප්රධාා කදේතකගබටාවකහාකආපදාකප්රතිසාධා කකමධායස්ථා භකසථ්ාපිතකකිරීම 

භූදුභූ සැපයුේකරුවකු මගින් සර්වර්ස් (servers), UPS සහ අව ය අමනකුේ අමතර මකොටස් සහිතව ෙේත 

මධයස්ථාන මෙක ස්ථාපිත කිරිම. 

3.3.3කදේතකමධායසථ්ා කතදාකසඳහාකසන්නිතේද කසේබන්ධාතාකස්ථාපිතකකිරිම 

 

3.3.4ක විදයුේක ජාතිාක හැඳුනුේපේක තමතහයුේක කාාභ,ක අව යක ාා්යභාලක උපාරණක හාක ජාලක සේබන්ධාතාක

සමගකස්ථාපිතකකිරිම,කසුදුසුකසැපයුේකාරුවකුකමගින්කඉටුකාරකගැනිම 

 

ක3.4කතුන්ව කපිභවර 

ාාතික පුද්ගල නාමමල්ඛ්ණය පෙනේ කරමගන, නවින සිංමක්ත සහිත විෙුේ ාාතික හැදුනුේපත නිකුේ 

කිරිම හා මතොරතුරු හුවමාරු කිරිමේ ක්රමමනෙයක් සකස් කර ක්රියාේමක කිරිම. 
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4. වයාපිතිතයක ප්රගතිභක2016.01.01 සිට 2016.12.31 ෙක්වා 

 

 

අංා ාා්යභභ 
තවන්ාළකමුදලක 
රු.කමිය භ ක 

ප්රගතිභක 

 රු.කමිය භ  % 

1 මභෞතික යටිතල පහභූකේ සිංවර්ධනය 249.38 
මුලය 156.48 62.7 

මභෞතික  54.2 

2 මතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහභූකේ සිංවර්ධනය 376.00 
මුලය 182.19 48.5 

මභෞතික  30.0 

3 පුරවැසි ෙේත රැස්කිරීම 37.04 
මුලය 1.27 3.4 

මභෞතික  9.2 

4 පුරවැසි ෙේත විෙුේකරණය කිරීම 71.58 
මුලය -- 0.0 

මභෞතික  0.0 

5 කාඩ්පේ පුද්ගලායනය  200.00 
මුලය 76.00 38.0 

මභෞතික  80.0 

6 රාේධන වියෙේ  10.00 
මුලය -- 0.0 

මභෞතික  60 

7 
පු.ලි.මෙ. ඒකක හා ෙේත මධයස්ථාන වල මමමහයුේ 
හා යාවේකාලීන කිරීේ  

17.70 
මුලය 8.03 45.4 

මභෞතික  33.3 

8 උපමද් කයන් හා සේපේ ොයකයන්  16.45 
මුලය 12.09 73.5 

මභෞතික  100.0 

9 වයාපතති කළමනාකරණය හා නියාමනය  21.85 
මුලය 19.97 91.4 

මභෞතික  90.0 

 එාතුව 1000.00 
මුලය 456.02 45.6 

තාෞතිා  50.7 
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          කකකකකකකඇමුණුේකI 

 

පුහුණුකවැටසනහන්කප්රගතිභක(2016.01.01කසනක2016.12.31කදක්වා) 

 

 පුහුණු පාධමාලාව වියෙම (රු.) 

රගතිය 
(සහභාගී වූ 
නිලධාරීන් 
සිංඛ්යාව) 

1. රාාය පරිපාලනය පිළිබඳ ප ්චාේ උපාධි පාධමාලාව 244,500.00 2 

2. මෙමළ භාෂා පුහුණු පාධමාලාව 703,000.00 112 

3. මස වාරේභක පුහුණු පාධමාලාව 5,540.00 40 

4. නවක සහකාර මකොමසාරිස්වරු සඳහා මස වාරේභක පුහුණුව 2,958.00 07 

5. අලාභ වාර්තා කිරීම/හානි පූර්ණය හා කපා හැරිම -නිපුනතා 
සිංවර්ධන අරමුෙල  

25,500.00 03 

6. APFA ආයතනමේ විගණන විමභූේ අවම කිරිම පිළිබඳ පුහුණු 
පාධමාලාව 

5,000.00 01 

7. පරිගණක ාාලකරණ පාධමාලාව- NIBM 125,000.00 02 

8. අල්ලස් මහෝ දූෂණ වැලැක්වීම පිළිබඳ පුහුණු පාධමාලාව 76,800.00 233 

9. වයාපතති වාර්තා සැකසීම  02 

10.  වයාපතති වාර්තා ලිවිම  01 

11.  කැබිනේ පත්රිකා සැකසිම  02 

12.  රසේපාෙන ඇඟයීම පිළිබඳ පුහුණු පාධමාලාව  01 

13.  වෙන් සැකභූම පිළිබඳ උසස් පාධමාලාව  01 

 එකතුව 1,188,298.00 407 
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කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකඇමුණුේකII 

2016.01.01කසනක2016.12.31කදක්වාකහැඳුනුේපේකසේබන්ධාතභන්කතාරුණුකකනීතිමභකකප්රගතිභ 

 

අංාභ ක්රිභාාාරාම 

ලදක

අභදුේපේප

ය පි 

ක්රිභාාාරික

අභදුේපේපක

ය පි 

වැටක

අවසන්ක

අභදුේපේක

පය පි 

 

01 

 

ගැටලු සහිත අයදුේපේ 

i. එකම හැඳුනුේපේ අිංකයට එකිමනකට මවනස් 

පුද්ගලයන් මෙමෙමනකු මහෝ ඊට වැඩි ගණනකට 

පරිගණක වාර්තා/භූචි මහෝ අිංක වාර්තා  තිබීම 

ii. මුල් අයදුේපේ මෙකක් ඉදරිපේ කර ඇති නේ එවැනි 

අවස්ථාවල  (ද්විේව අයදුේපේ ඉදරිපේ කිරීම) 

iii. සිංම ෝධිත අයදුේපේ සමඟ විකතතිකරන ලෙ 

හැඳුනුේපේ හා මවනේ පුද්ගලයන්ට හිමි  

හැඳුනුේපේ  ඉදරිපේ කිරීම 

iv. හැඳුනුේපේ අිංක මෙකක් යටමේ හැඳුනුේපේ 

ලබාමගන තිබීම 

v. රමෙ ්නාය මල්කේමේ අනු අේසන සැකසහිත 

අයදුේපේ  

vi. අයදුේපේ සමඟ මයොමුමකමරන  සැකකටයුතු 

උප්පැන්න සහතික පරීක්ෂා කිරීම සඳහා දරජිස්ට්රාර් 

ානරාල්  මෙපාර්මේන්තුවට මයොමුකිරීම 

vii.  පැරණි අිංක මල්ඛ්නවල පැවති අඩුපාඩු 

a) එකම  හැඳුනුේපේ අිංකය මෙතැනක සටහන් 

වීම 

b)  වැරද හැඳුනුේපේ අිංක  සටහන් වීම 

c)  කාර්ය මණ්ඩලය විසින් හැඳුනුේපේ අිංක   

නිසිමලස සටහන් මනොකිරීම මත සිදුවන 

වැරද 

viii. වයාා  උප්පැන්න  සහතික ඉදරිපේ කිරීමට අොල  

ත්තිමය ක්රියාමාර්ග ගැත්ම 
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4040 

02 I. විමද් ගත වී සිටින මහෝ විමද් ගත වීමට 
බලාමපොමරොේතු වන අයට අව ය මපොලිස් 
නිෂ්කා න  සඳහා හැඳුනුේපේ අිංක තහවුරු කිරීම 

 

II. හැඳුනුේපේ අිංක තහවුරු කිරීේ - ලිපි 
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අංාභ ක්රිභාාාරාම 

ලදක

අභදුේපේප

ය පි 

ක්රිභාාාරික

අභදුේපේපක

ය පි 

වැටක

අවසන්ක

අභදුේපේක

පය පි 

03 හැඳුනුේපේ අිංක තහවුරු කිරීේ  
 

i.  හැඳුනුේපේ අිංකය තහවුරු කිරීමේ මහාන  ඉල්ලීේ 

ii. ආරක්ෂක අිං   සඳහා  (මපොලීසි, ානාධිපති විමර්ෂණ 

ඒකකය, අපරාධ පරීක්ෂණ මෙපාර්තමේන්තුවට,රාාය 

බුද්ධි මස වාවට) 

iii. රාාය හා මපෞද්ගලික ආයතන සඳහා (රාාය හා 

මපෞද්ගලික බැිංකු,  කේකරු මෙපාර්තමේන්තුව,  

අර්ථසාධක අරමුෙල, ආගමන  හා විගමන  

මෙපාර්තමේන්තුව, මමෝටර් රථ රවාහන 

මෙපාර්තමේන්තුව, මැතිවරණ මෙපාර්තමේන්තුව) 

iv. විමද්ය ය නිමයෝජිත ආයතන  සඳහා 

a. IOM, තානාපති කාර්යාල, මහ මකොමසාරිස් 

කාර්යාල 

v. අධිකරණ කටයුතු සඳහා  කරනු ලබන හැඳුනුේපේ 

විමසීේ 
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7033 

 

 

 

 

 

39 

 

140 

 

04 

 

වයාා මල්ඛ්න ඉදරිපේ කර හැඳුනුේපේ සකස් කිරීමට  අොල 
අයදුේපේ  පිළිබඳව විධිමේ පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට   අපරාධ 
පරීක්ෂණ මෙපාර්තමේන්තුවට මයොමුකිරීම 
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ඇමුණුේකIII 
 

ාා්යභකමණ්ටලකවිස්තරක-ක2016.12.31කදි න    

තස වාකසංඛ්යාකපිළිබඳකවිස්තරකවා්යතාවක(ාා්යභකමණ්ටලභ) 

 

 තනතුරු නාමය 
අනුමත 
සිංඛ්යාව 

ෙැනට 
සිටින 
සිංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 
සිංඛ්යාව 

අතිරික්තය 

1 මකොමසාරිස් ානරාල් 1 1 - - 

2 අතිමර්ක මකොමසාරිස් ානරාල් 1 1 - - 

3 මකොමසාරිස් 3 3 - - 

4 රධාන ගණකාධිකාරී 1 1 - - 

5 නිමයෝාය/ සහකාර මකොමසාරිස් 19 15 4 - 

6 
නිමයෝාය /සහකාර අධයක්ෂ 
(මතොරතුරු තාක්ෂණ) 

1 - 1 - 

7 ගණකාධිකාරී 1 1 - - 

8 අභයන්තර විගණක 1 1 - - 

9 පරිපාලන නිලධාරී 2 2 - - 

10 භාෂා පරිවර්තක 2 - 2 - 

11 
අයවැය සහකාර (ාාතික අයවැය 
මෙපාර්තමේන්තුමවන් අනුයුක්ත 
කිරීම සඳහා) 

1 1 - - 

12 බලාේමක නිලධාරී 65 64 1 - 

13 සිංවර්ධන නිලධාරී ⋆ 837 748 89 - 

 උපාධිධාරි අභයාසලාන්න් ⋆ - 35 - - 

14 කළමනාකරණ සහකාර 282 168 114 - 

15 
මතොරතුරු හා සන්නිමනෙන 
තාක්ෂණ සහකාර 

10 9 1 - 

16 රියදුරු  11 11 - - 

17 කාර්යාල කාර්ය සහායක 90 69 21 - 

18 නිෂ්පාෙන සහායක • 31 31 - - 

19 මල්ඛ්න සහායක • 10 10 - - 

20 
තාවකාලික මෙමළ ලිපිකරු 

(මකොන්ත්රාේ පෙනම මත) 
08 07 01 - 

  1377 1143 234 - 
  

 තමමකත තුරුකදරන් න්කඑමකත තුරුකවලනකපුිගය ාව තස කඅනුමතකාරකඇතිකඅතර,කඑමකත තුරුක

අතහෝසකවීතමන්කඇතිව කපුරප්පාඩුකසඳහාකාා්යභාලකාා්යභකසහාභාකත තුරුකසංඛ්යාවනකඑාතුකවිභක

යුතුභ.කකකකඅනුවකමුළුකාා්යභාලකාා්යභකසහාභාකත තුරුකසංඛ්යාවක131කක්කවිභකයුතුභ.ක 

 

⋆  දැ නකසටි කසංව්යධා කනිලධාාරින්ක748කනකඅමතරවකතමමකත තුරකසඳහාකඋපාධිධාාරිකඅායාසලාන්න්ක

35ක්කඅනුයුක්තකාරකඇත.කකකඅනුවකසංව්යධා කනිලධාාරිකත තුතරිතක783ක්කතස වතයකතභදීකසටි.කතමමක

උපාධිධාාරිකඅායාසලාන්න්කසංව්යධා කනිලධාාරිකත තුතරිතකස්ර රකාලපසුකසංව්යධා කනිලධාාරිකපුරප්පාඩුක

සංඛ්යාවක54ක්කවනුකඇත. 
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