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තැපැල් දෙපාර්තදේන්තුව 

அஞ்சல் திகணக்களம் 

DEPARTMENT OF POSTS 

 
 

තැපැල් මූලස්ථානය, 

අංක 310, ඩී. ආර්. විදේවර්ධන මාවත, 
දකොළඹ 01000. 

 

அஞ்சல் தகைகையகம், 
இை.310, டீ.ஆர்.விஜேவர்தன ைாவத்கத, 

ககாழும்பு 01000. 
 

POSTAL HEADQUARTERS, 
NO.310,D. R. WIJEWARDHANE  MAWATHA, 

COLOMBO 01000. 
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දමදෙවර 

පැලැ ද ලංප ේ ත  ලංන  ලංපතක්ෂණපෙතු ලංපිරිපුතු ලං ර, ඵකාතයීපත ලං

 ා  දල ලංඅනුගමනෙ ලං රමිතු, ප්ර  තුන ලංලරි රෙක් ලංවක ලං තතමෙ ලං

මණ්ඩකෙ ලංඅභිපප්ර ේරණෙ ලං රමිතු ලං තන න ලංලතරිප ික   ලංඅ ශ්යතපත ලං

හඳුනතපගන ලංල ත්නත ලංප ේ ත තු ලං ැඩිදියුණු ලංකිරීපමතු ලංහත ලංන  ලං

ප ේ ත තු ලංඇති ලංකිරීපමතු ලංඔවුතුපේ ලංවිශ්ය් ත ෙ ලංදිනත ලංගනිමිතු ලං

පලෞද්ගලි  ලංඅාශ්යපේ ලංහවු ද තරිත් ෙ ලංා ලංඇති ,  ්ලත් ලං තතමෙක්ෂම ලං

පක  ලංප්ර පෙිනනෙ  ලංගනිමිතු ලංපද්ීයෙ ලංහත ලංවිපද්ීයෙ ලං ශ්යපෙතු ලං

ආ තමශ්යනීෙ ලංප ේ ත ක් ලංකබතදීම. 

 

ෙැක්ම 

ලතරිප ික   ලංඅමතුාතනතුාෙ ලංඋපා ත ලංනවීන ලංපතක්ෂණෙ ලං

ලාන් ලං රගත් ලංඵකාතයිපත පෙතු ලංහත ලංගුණතත්ම  ලංබවිතු ලං

පිරිපුතු ලංපැලැ ද ලංප ේ ත  ලං ලෙන ලංආසිෙතපේ ලංවිශිෂ්ඨපමෙත ලං

බ   ලංලත්වීම 
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2017 වර්ෂදේ මූලස්ථාන ො පළාත් ප්රේධාීනන් : 

 

පැලැ දලති ඩී.එ ද.පී.ආතම.අ ෙරත්න ලංමහපත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(ලතකන) 
එච්.ඩී.සී.පී. ලංගුණප ේ ර ලංමිෙ 

වී.විපේ තනතුාලිාග් ලංමහපත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(පමපහයු්) ඩබ්.ඒ.ජී.වික්රීමසිාහ ලංමහපත 

ප්ර ධාතන ලංගණ තධි තරී ඒ. ලංපහේමකපත ලංමහත්මිෙ 

ප්ර ධාතන ලංඅ තතුපර ලංවිගණ  පේ.ඒ.ඩී.සී.ඒ.ගපතුපලොක ලංමිෙ 

ප්ර ධාතන ලංගණ තධි තරී ලං(මුද්ාර ලංසුරක්ෂිපතගතරෙ) ආතම.මහකුඹුර ලංමහපත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(ාකුණු ලංලළතප) 
ජී.ගමපේ ලංමිෙ ලං- ලං(ශ්රීය.කා.ල.ප ේ) 

එතු.පක්.ආතම.ලතිරණ ලංමහපත ලං- ලං(ශ්රීය.කා.ල.ප ේ) 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(උවරු ලංලළතප) පක්. නගසුතුාර් ලංමහපත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං( බරගමු ලංලළතප) ඩී.ඒ.ආතම.පක්.රණසිාහ ලංමහපත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(නැපගනහිර ලංලළතප) පේ.තිරුප  ද ් ලංමිෙ ලං- ලං(ශ්රීය.කා.ල.ප ේ) 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(ඌ  ලංලළතප) ආතම.ධාතමමසිරි ලංපිෙප ේන ලංමහපත ලං- ලං(ශ්රීය.කා.ල.ප ේ) 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(මධාතම ලංලළතප) ඩී. ලංඒ. ලංආතම. ලංපක්.රණසිාහ ලංමහපත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(බ ්නතහිර ලංලළතප ලං- ලංඋවර) එ ්.ඩබ්.එ්.එ ද.ටී.හුකාගමු  ලංමහපත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(බ ්නතහිර ලංලළතප ලං- ලංාකුණ) ලං වී. ලංවිපේ තනතුාලිාග් ලංමහපත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං( ෙඹ ලංලළතප) එච්.එ්.පප්ර ේම්තුරය ලංමහපත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(උවරුමැා ලංලළතප) ජී.සී.අයි.ා ලංසි ද ත ලංමිෙ 
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- ෙැඳින්වීම - 

ලතරිප ික   ලංඅ ශ්යතපත ලංහඳුනතපගන ලංන  ලංපතක්ෂණෙ ලංහරහත ලංවිවිධා ලංප ේ ත තු ලං තතමෙක්ෂම , ලං
ගුණතත්ම  ලං බවිතු ලං යුව  ලං හත ලං විශ්ය් ත නීෙ ලං පක  ලං ලතරිප ික  යිතු ලං ප ප ලං කබතදීම ලං උපා ත ලං
නිරතුපරපෙතු ලංඇල ලං ැල ලංවී ලංසිටින ලංශ්රිී ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලං  ර ලංපාසීෙ ලං ාහන ෙ  ලං
අතීපෙ   ලංහිමි ් ලංාක් න ලං ලංරතනත ලංපාලතතමපප්තුව කි. ලං 

 

සීඝ්රක ලං පක  ලං ප න ් න ලං පකි පෙහි ලං ලතරිප ික   ලං අ ශ්යතපත ෙතු ලං  ක  ලං  රිකන ලං ප ේ ලං මහනන ලං
ප ේ ත ලං  ලෙන ලං පමම ලං  ා ෘප ලං පාලතතමපප්තුව  ලං ශ්රීය ලං කා ත ලං ප්ර නතපතතු්රිෙ  ලං  මතන තදී ලං නනරනපේ ලං
පැලැ ද, ලං පැලැ ද ලං ප ේ ත ලං මු ්ලි් ලං ආගමි  ලං   යුව ලං අමතපතතාශ්යෙ ලං ෙ පත් ලං ල තින ලං අපර, ලං ලං
පාලතතමපප්තුව ලංප්ර ධාතනිෙත ලං ශ්යපෙතු ලංපැලැ දලති ලං  යුව ලං රයි. 

 

පාලතතමපප්තුවපේ ලං ම ්ප ලංක්රිාෙත ලිෙ ලංලතකන, ලංපමපහයු් ලංහත ලංක ණු් ලං ශ්යපෙතු ලංක්පෂේත්රා ලං03 ලංක් ලං
ෙ පත් ලං ාවිධාතනෙ ලංවී, ලංඒ ලංඅනු  ලංනිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(ලතකන), ලංනිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(පමපහයු්) ලං
හත ලංප්ර ධාතන ලංගණ තධි තරී ලංෙ පත් ලං ලංක්රිාෙතත්ම  ලංපේ. 

 

 ලංදීල ලං  තතප්තවප  ලං ප ේ ත ලං  ලෙන ලං පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුවපේ ලං   යුව ලං  ලං ලළතත් ලං නිපෙිනත ලං
පැලැ දලති රුතු ලං ා පාපනකු ලං (10) ලං ෙ පත් ලං  ලං විමධාතගප ලං  ර ලං ඇති ලං අපර, ලං මතන  ලං  ්ලත් ලං
 ළමනත රණ ලං   යුව ලං  ඳහත ලං දි ත ලං ලතකන ලං නිකධාතරී රුතු ලං ා, ලං පැලැ ද ලං පමපහයු් ලං ලද්ධාතිෙ ලං
 තතමෙක්ෂම  ලංක්රිාෙතත්ම  ලංකිරීම ලං  ඳහත ලං පැලැ ද ලං අධි තරී රුතු ලං ා, ලං සිෙළු ලං මූකතමෙ ලං  ගීම් ලං ඳහත ලං ලං
දි ත ලංගණ තධි තරී ලං රුතු ලංා ලංලත් ර ලංඇප. ලං ලංප ොළඹ ලංපිහිටි ලංමධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරු  ලංප්ර ධාතන ලංපැලැ ද ලං
පමපහයු් ලංමධාත ්ාතනෙ ලංපක  ලං ලං  යුව ලං රනු ලංකැපබ්. 

 

ප්ර ධාතන ලං පැලැ ද ලං තතමෙතක, ලං පැලැ ද ලං තතමෙතක, ලං උල ලං පැලැ ද ලං තතමෙතක ලං  ශ්යපෙතු ලං වූ ලං පැලැ ද ලං

 තතමෙතක ලං නතකෙ ලං වලිතු ලං ා ප ලං විහිදී ලං ඇති ලං  ලං ලතරිප ික   ලං අ ශ්යතපත ෙතු ලං හඳුනතපගන, ලං ඔවුතුපේ ලං

විශ්ය් ත ෙ ලං දිනත ලං ගනිමිතු, ලං න  ලං පතක්ෂණෙ ලං උලපෙිගී ලං  රගනිමිතු ලං පගයිතු ලං පග  ලං ගුණතත්ම  ලං

ප ේ ත තු ලං ැලයීම  ලංාතෙ ත් ෙ ලංකබත ලංපායි. 

 ලං 

 පමම ලං පාලතතමපප්තුව  ලං  ව ලං  ලං සුවිශ්යතක ලං  ්ාත ර ලං  ත් ් ලං ප්ර මතණෙ, ලං 26,000 ලං    ලං අධි  ලං ලං

මතන  ලං  ්ලප, ලං දීල ලං  තතප්තවප  ලං  ලං ලැතිරී ලං ඇති ලං ලතරිප ික   ලං නතකෙ ලං හත ලං රතනත ලං පාලතතමපප්තුව ක් ලං

 ශ්යපෙතු ලං   ර ලං පාසීෙ   ලං අධි  ලං තකෙක් ලංති ්ප ේ ලං ල ත් තපගන ලං එන ලං ලතරිප ික   ලං විශ්ය් ත ෙ ලං ා ලං ලං

මප ලං ප දුර ත් ලං  ලං ආසිෙතපේ ලං ප්ර මුතපම ලං  තුනිපේා ෙත ලං  ශ්යපෙතු ලං මූලි   ලං   යුව ලංකිරීම ලං ලකක්  ලං

 රගත් ලං ලංශ්රිී ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව , ලං ලංමහනන ලංප ේ ත තු ලං ලෙන, ලං තතලතරි  ලං ලංාැක්මකිතු ලං

යුව ලංරතනත ලංපාලතතමපප්තුව ක් ලං ශ්යපෙතු ලංදිපනතු ලංදින ලංපම ලංඅරමුණ ලං රත ලංපේගපෙතු ලංගමතු ලං රමිතු ලං

සිටියි. 
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දෙපාර්තදේන්තු මාණ්ඩලික නිලධාරී සංවිධාන ව්යුනහය : 

(තැපැල් දෙපාර්තදේන්තු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය ඇමුණුම 01 ව්යුශදයන් ෙක්ව්යුා ඇත.) 
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දජ.තැ.ං.  (07) 
තැ.ං. (08) 

යාන්ත්රිකක ජශනේදන්රු  

 

සිවි්  ජශනේදන්රු  

 

ස.තැ.ංධිකාරී (05) 

(විමර්යන) 

දජ.තැ.ං.  (04) තැ.ං. (05) 

දජ.තැ.ං.  (06) 

තැ.ං. (14) 

තැ.ං. (28) 

 

දිසා  ණකාධිකාරී (15) 

ස.තැ.ංධිකාරී (05)  

(විමර්යන) 

ස.තැ.ංධිකාරී (35) 

(විමර්යන) 

නි.ප්රි. ණක 

 ණකාධිකාරී (07) 

 ණකාධිකාරී   

(ං ්න්ත  වි ණක) 

ස.තැ.ංධිකාරී 

 (ගිණුේ පරීක්ෂක) 40 

දජ.තැ.ං. (තැපැ් පති 

දපෞ. සහකා ) 

ස.ංධිකාරී 

 (දතො.තා) 

සහකා  ංධ්ක්ෂ (දතො.තා)  

 02 

 ණකාධිකාරී (ප්රිසේපාෙන) 

දජ.තැ.ං. ංධ්ක්ෂ (පුුවණු) 

ස.තැ.ංධිකාරී (06) 

(විමර්යන) 

ස.තැ.ංධිකාරී 

ප්රිා.තැ.කා (53) 



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  7 
 

- දෙපාර්තදේන්තු පාලන ක්රිපයාව්යුලිය - 
 

නිදයෝජ් තැපැ් පති (පාලන) පූර්ණ ංධීක්ෂණය යටදත් දජ්ෂ්ප පාලන ද් කේ (මූලස්ථාන), 

පාලන ද් කේ (කාර්ය මණ්ඩල), ංධිකාරී (උප තැපැ්  කාර්යාලය), පාලක (විමර්යන), සහකා  ංධිකාරි 

(මූලස්ථාන) යන විධායක නිලධාරීන් විසින් පාලනය දකද න කාර්ය මණ්ඩල I ංශයය, කාර්ය මණ්ඩල II 

ංශයය, විවිධ ංශයය, වි ා  ංශයය, උප තැපැ්  කාර්යාල ංශයය, විමර්යන ංශයය හා සහකා  ංධිකාරි 

(මූලස්ථාන) ංශයය යන ංශය මඟින් දෙපාර්තදේන්තුදේ සමස්ත පාලන ක්රිායාවයය දනොදහොත් මානව 

සේපත් කළමණාක න ක්රිායාවයයට ංොල ජහළ කළමණාක න කටයුතු සිදු ක නු ලබයි. 

 

වි ා  දෙපාර්තදේන්තුදේ සහය සහිතව දෙපාර්තදේන්තු බඳවා  ැනීේ වලට ංොල සීමිත හා 

විවෘත ත ඟ වි ා  පැවැත්වීදේ කටයුතු, කාර්යක්ෂමතා කඩජේ වි ා  පැවැත්වීේ, සේමුඛ පරීක්ෂණ 

පැවැත්වීේ, බඳවා  ැනීේ, බඳවා  ැනීේ පරිපාටි සශදයෝධන, උසස්වීේ ලබාදීේ, විනය කටයුතු, විශ්රාම 

 ැන්වීේ ඇතුළු සියළුම ආයතන කටයුතු සිදුකිරීම පාලන ංශයදේ කාර්ය ා යදේ. 

 

2017 ව්යුර්ෂදේ පැව්යුැත් වූ විභාග ො සේමුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳ විස්තර : 

පව්යුත්ව්යුන ලෙ විභාග හා දිනය පව්යුත්ව්යුන ලෙ සේමුඛ පරීක්ෂණ හා දිනය 

කණිෂ්ප දස වකයින් හා උපතැපැ්  
ස්ථානාධිපති දවනුදවන් පැවැත් වූ සීමිත 
ත ඟ වි ා ය - 2017.01.28 

PSC/APL නිදයෝ ය ංනුව 2010.09.19 දින පවත්වන ලෙ 

සීමිත ත ඟ වි ා දයන් සමත් වූ ංයදුේකරුවන් 149 

දෙදනකු සේමුඛ පරීක්ෂණයට  ාජනය කිරීම. 2017.01.24 

හා 25 

උපතැපැ්  ස්ථානාධිපතිවරුන් සඳහා වූ 1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩජේ වි ා ය - 2017.01.22 

 

2015.11.28 දින පැවැත් වූ තැපැ්  දස වා නිලධාරී III 

දශ්ර ණියට බඳවා  ැනීදේ සීමිත ත ඟ වි ා ය සමත් 

ංයඳුේකරුවන් 110 ක් සඳහා සේමුඛ පරීක්ෂණය පැවැත් 

වීම. - 2017.02.28 

පැලැ ද ලං රිෙදුරු ලං III  න ලංපරේණිෙ  ලංබඳ ත ලං ගැනීප් ලං

සීමිප ලංපරඟ ලංවි තගෙ ලං- ලං2017.07.16 

 

2017.01.28 දින පැවැත් වූ තැපැ්  දස වා නිලධාරී III 

දශ්ර ණියට බඳවා  ැනීදේ සීමිත ත ඟ වි ා දේ සමත් 

ංයඳුේකරුවන් 155 දෙදනකු සඳහා සේමුඛ පරීක්ෂණය 

පැවැත් වීම - 2017.11.27 හා 28 



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  8 
 

තැපැ්  රියදුරු III දශ්ර ණියට බඳවා  ැනීදේ 
විවෘත ත ඟ වි ා ය - 2017.07.23 

 

තැපැ්  රියදුරු III දශ්ර ණියට බඳවා  ැනීදේ සීමිත ත ඟ 

වි ා ය සමත් වූ ංයඳුේකරුවන් 19 දෙදනකු සඳහා 

ප්රිාදයෝගික පරීක්ෂණය පැවැත්වීම - 2017.10.23 

විධායක දස වා  ණදේ III දශ්ර ණිදේ 1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩජේ වි ා ය - 2017.02.25 

 

ජහත ප්රිාදයෝගික පරීක්ෂණදේ සමත් 16 දෙදනකු සඳහා 

සේමුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වීම - 2017.12.04 

සහකා  ංධිකාරි විමර්ෂන පරීක්ෂක, සහකා  
ංධිකාරී ගිණුේ පරීක්ෂක බඳවා  ැනීදේ සීමිත 
ත ඟ වි ා ය ලං- ලං2017.12.30 

 

 

2017 වර්ෂදේ දෙපාර්තදේන්තුවට බඳවා ගැීනම සඳො පත්වීේ ලබා දුන් කාර්ය මණ්ඩලය : 

පැලැ ද ලංප ේ ත ලංනිකධාතරි ලං(III ලංපරේණිෙ) -  ලං ලං ලං ලං ලං199 
 
පැලැ ද ලංරිෙදුරු ලං(III ලංපරේණිෙ)  ලං ලං - ලං ලං ලං ලං ලං ලං14 
 
පැලැ ද ලං හතෙ  ලං(III ලංපරේණිෙ)  -  ලං ලං ලං ලං ලං578 ලං 

 

 සහකා  තැපැ්  ගිණුේ පරීක්ෂකවරුන් 35ක් බඳවා  ැනීම සඳහා ංයඳුේපත් කැඳවීම හා වි ා  

දෙපාර්තදේන්තුව දවතින් ංධ්ාපන සහතික හා ංොල ආයතන දවතින් පරි ණක සහතික සනාථ 

ක  ැනීම,  ාෂා ප්රිවීණතා දිරිදීමනා ිලයබඳව කටයුතු කිරීම, දෙපාර්තදේන්තු නිලධාරීන්දේ බාහි  

වි ා  ංයඳුේපත් ංොල ආයතන දවත දයොමු කිරීම. 

 

    දෙපාර්තදේන්තු පාලන ංශයය මඟින්  ාජ් දස වා දකොමිෂන් ස ාව, ජාතික  වැටුප් හා දස වක 

සශඛ්ා දකොමිෂන් ස ාව, මානව හිමිකේ දකොමිෂන් ස ාව,  ාජ් පරිපාලන හා කළමනාක ණ 

ංමාත්ාශයය, මහජන දපත්සේ කා ක ස ාව, විශ්රාම වැටුප් දෙපාර්තදේන්තුව, කළමනාක ණ දස වා 

දෙපාර්තදේන්තුව ඇතුළු  ාජ් ආයතන සේබන්ධීක ණය කිරීම තුයන් කාර්ය මණ්ඩලදේ ආයතනික 

කටයුතු විධිමත් ආකා යට සිදු කිරීමට කටයුතු ක න ංත , කාර්ය මණ්ඩල පුද ෝකතනය සහ ංොල 

ආයතන දවත වාර්තා ජදිරිපත් කිරිම ෙ සිදු දකදර්.    
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- දෙපාර්තදේන්තු දමදහයුේ ක්රිපයාව්යුලිය - 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං (පමපහයු්) ලං පූතමණ ලංඅධීක්ෂණෙ ලංමප ලංලතක  ලං (පමපහයු්), ලං අධි තරී ලං

(මධාත ලං පැලැ ද ලං හු මතරු ), ලං අධි තරී ලං (නතපතතුපර ලං පැලැ ද ලං ප ේ ත), ලං අධි තරී ලං (අපළවි රණ ලං හත ලං

 ්බතුධී රණ),අධි තරී ලං ( ැකසු් ලංහත ලං ාතතතප දතණ), ලං අධාතක්ෂ ලං (මුද්ාර ලං තතමෙතාශ්යෙ),  හ තර ලං

අධි තරී ලං(පගොඩනැක ලි) ලංහත ලං හ තර ලංඅධි තරී ලං( ැලයු්)  ලංෙ පත් ලංලතකනෙ ලංප පරන ලංමධාත ලංපැලැ ද ලං

හු මතරු , ලංපැලැ ද ලංප්ර  තහන ලංඅාශ්යෙ, ලංනතපතතුපර ලංපැලැ ද ලංප ේ ත ලංඅාශ්යෙ, ලංෙතතු්රිෙ  ලංලාජිපතුරු ලංඅාශ්යෙ, ලං

මුද්ාර ලං  තතමෙතාශ්යෙ, ලං අපළවි රණ ලං හත ලං  ්බතුධි රණ ලං අාශ්යෙ, ලං පගොඩනැක ලි ලං අාශ්යෙ ලං හත ලං  ැලයු් ලං

අාශ්යෙ ලංෙන ලංඅාශ්ය ක ලංාතෙ ත් පෙතු ලංපාලතතමපප්තුවපේ ලං ම ්ප ලංපමපහයු් ලංක්රිාෙත ලිෙ ලංසිදු ලං රනු ලං

කබයි. 

 

ලළතත් ලං මට් මිතු ලං නිපෙිනත ලං පැලැ දලති ලං  තතමෙතක, ලං ප්ර තපද්ීයෙ ලං පැලැ ද ලං අධි තරී ලං  තතමෙතක, ලං

ප්ර තපද්ීයෙ ලං පැලැ ද ලං පපිරණ ලං මධාත ්ාතන, ලං ප්ර ධාතන ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතක, ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතක ලං හත ලං උල ලං

පැලැ ද ලං  තතමෙතක ලං මඟිතු ලං  ලං පැලැ ද ලං පමපහයු් ලං ක්රිාෙත ලිෙ ලං දීල ලං  තතප්තවප  ලං අතණ්ඩ  ලං  තතමා   ලං

ක්රිාෙතත්ම  ලංපේ. 

 

පාලතතමපප්තුව ලංපමපහයු් ලංක්රිාෙත ලිෙ ලං ලංමඟිතු ලංප් ලං න ලංවි  ලං ලංලිපිෙක් ලංපැලැ ද ලංකිරීප් ලංසි  ලං

එෙ ලංලිපි ලංහිමි  ලං තරදීම ලංාක් ත ලංවූ ලං තතමෙ තරෙ  ලංඅමපර  ලං ලංලතරිප ික  ෙත ලංප ප ලංවිවිධා ලංවූ ලංප ේ ත තු ලං

රැ ක් ලං ලං ැලයීම  ලං  යුව ලංකිරීම ලං ඳහත ලං ලංන පම ලංප ේ ත තු ලංරැ ක් ලංක්රිාෙතත්ම  ලංකිරීම  ලංප් ලං න ලංවි  ලං

පිෙ ර ලංපගන ලංඇප. 

 

ශ්රීර ලංකා තැපැල් දෙපාර්තදේන්තුව දප්ගලගලික අං ය ො ්ක්ව 2017 වර්ෂය තුලදී ක්රිකයාවට නංවන ලෙ 

නිදයෝජිත දසේවාවන් : 
 

1. පැලැ ද ලං තතමෙතක ලංනතකෙ ලංහරහත ලංනක ලංබි දලත් ලං ඳහත ලංමුා ද ලංරැ ්කිරීම ලං. 

2.  ්ලත් ලංබැාකු  ලංහත ලංඑක්  ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංහරහත ලංමුා ද ලංමතරු ලංකිරීප් ලංක විසුම ලංඅත් තු ලංකිරීම ලං. 

3.  මූල තර ලංරක්ෂණ ලං මතගප් ලංරක්ෂණ ලං තරි  ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංහරහත ලංකබත ලංගැනීම. 

4. Ceylinco Life ක විසුම ලංඅළුත් ලංකිරීම. 
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- පාරිදභෝගිකයා දව්යුත සලසා ඇති ප්රුධාන දස ව්යුාව්යුන් - 
 

 ව්යුාාපාරික ලිපි තැපැල් දස ව්යුාව්යු : 

ව්ාපාරික ආයතන වල ව්ාපාරික කටයුතු  ං මුණු දකොට පාරිද ෝගිකයන් දවත තැපෙදලන් 

යවන ලෙ තැපැ්   ාණ්ඩ ක්රනමවත්  ාවයකින් සහ පහසුදවන් යැවීමට හැකියාව සලසමින් 

ව්ාපාරික ප්රිජාව තවදු ටත් තැපෙල දවත  ඳවා  ැනීදේ ං මුණින් දමම දස වාව ආ ේ  ක  

ඇත.  1 

 

 ජාතාන්තර ධිවදගී  තැපැල් දස ව්යුාව්යු (EMS) : 

තාක්ෂණ දියුණුවත් සමඟම දලොව ම විය්ව  ේමානයක් බවට පත්වීම දහ තුදවන් තැපැ්   ාණ්ඩ 

දේ වත්, ආ ක්ෂාකාරී, විය්වසනීය දලස දලොව නන් දෙස ිලහිටි ස්ථාන ක ා ද න ද ොස ්

 ා දීම සඳහා බිහි වූ දස වාවකි. 

 

 දේශීය ධිවදගී  තැපෑල (SPEED POST) : 

ජතා කඩිනේ මහජන දස වාවක් ංදප්ක්ෂා ක න දද්ශීය පාරිද ෝගිකයන්දේ ංවය්තාවයන් 

ජටුක දීම දමම දස වාදේ ප්රිධාන ං මුණයි.   ාණ්ඩ  ා   ැනීම, සේදප්රි ෂණය කිරීම හා දබදීම 

යන ංවස්ථා 03 දීම ප්රිමුඛත්වය ලබා දෙනු ලැද . 

 

 Speed Post කූරියර් දස ව්යුාව්යු: 

Speed Post දස වාව සඳහා වූ ප්රිවාහනය හා දබදීේ කටයුතු නවීක ණය ක  Speed Post   කූරියර් 

දස වාව යන සන්නේ නාමය යටදත් දමම දස වාව ක්රිායාත්මක දේ.  දමහි ප්රිධාන මධ්ස්ථානය 

දකොළඹ මධ් තැපැ්  ුවවමාරුදේ ස්ථාිලත ක  ඇත.  ප්රිාදද්ශීය වයදයන් උප මධ්ස්ථාන 10 ක් 

ිලහිටුවා ඇත. 

 

 දතොග තැපැල් දස ව්යුාව්යු (Bulk Mail) : 

දතො  යිල තැපැ්  ක න්නන් සඳහා ඔවුන්ට මාසිකව වැයවන තැපැ්   ාස්තුව හා සමාන ආපසු 

ද වනු ලබන මාසික තැන්පත් මුෙලක් ලබා ද න ඔවුන් දවත යයාපදිශචි ංශකයක් ලබා දෙනු 

ලැද .  මුද්ෙ  ඇලවීමකින් දහෝ මුද්රාා යන්රචයකින් මුද්රාා තැමකමකින් දතො ව ජහත යයාපදිශචි 

ංශකය සමඟ ''තැපැ්   ාස්තු ද වා ඇත'' යන්න මුද්රාණය ක  යිල තැපැ්  කිරීමට දමමඟින්  

සිදුකල හැකි ය.  

 මුෙල් ඇණවුේ දස ව්යුාව්යු : 

පහත ෙැක්දවන මුේ  ඇණවුේ දස වාවන්  ක්රිායාත්මක දේ. 
 

 සාමාන් මුේ  ඇණවුේ දස වාව  

 විදුය මුේ  ඇණවුේ දස වාව   

 වටිනාකම ද වා  ා  න්නා මුේ  ඇණවුේ 

 විද්යුත් මුේ  ඇණවුේ (PMT) 
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 විේයුත් ව්යුාණිජා (E - Commerce)  : 

දෙපාර්තදේන්තු දස වාවන් හා  ණුදෙනු ංන්තර්ජාලය හා ජශ ම දු කථන හ හා සිදු කිරීම 

දමමඟින් සිදු ක යි.  

 දෙලිදේල් දස ව්යුාව්යු : 

2001.04.02 දින සිට තැපැ්  කාර්යාලවල පමණක් ආ ේ  වූ දමම දස වාව 2002.10.09 දින සිට 

උප තැපැ්  කාර්යාල සඳහා ෙ ව්ාප්ත ක න ලදී.  වස  150 කට ංධික කාලයක් මහජනතාවදේ 

හදිසි පණිවුඩ යැවීම සඳහා  ාවිතා කල විදුය පණිවුඩ දස වාව 2013.09.30 දිදනන් ංවසන් වීමත් 

සමඟ දටයදේ්  දස වාව ආ ේ  කල ංත , එකී දස වාව තවදු ටත් විධිමත් ක  ඇත.   

 

 ෆැක්ස් දස ව්යුාව්යු 

 

 තැපැල් හැඳුනුේපත් නිකුත් කිරීම  

 

 විදශ ෂ දස ව්යුාව්යුන්  -  තැපැල් දපට්ටි, තැපැල් මළු, තැපැල් දපොත්  

 

 සන්නිදගෙන පියස : 
සාමාන් තැපැ්  දස වාදේ කටයුතු වලට පරිබාහි ව නව ංදළවික ණ හා ූතතන තාක්ෂණික 

සන්නිදේෙන ක්රනම උපදයෝී  ක  ත් එම දස වාවට ආධා  වන්නා වූ විවිධ  ාණ්ඩ හා දස වාවන් 

නව  ආ කින් යුතුව සැපයීම ං මුණු ක  ත් දස වාවකි.  පළමුවන සන්නිදේෙන ිලයස  ද රුවල 

තැපැ්  කාර්යාලයට ංනුබන්ධිතව 2002 ජනවාරි 27 දින ආ ේ  ක න ලදී.  

 

 නිදයෝජිත දස ව්යුාව්යුන් : 

1. ජාතික ජතිරි කිරීදේ  බැශකු කටයුතු. 

2. දවස්ටර්න් යුනියන් මුේ   ණුදෙනු. 

3. ශ්රිට ලශකා  ක්ෂණ සශස්ථාදේ වාරික  ා   ැනීම. 

4.  ථ වාහන ෙඩ ංය කිරිම. 

5. විදුය බි් පත් ංය කිරීම. 

6. වි ා   ාස්තු ංය කිරීම (ශ්රීය ලං කා ත ලං  ා තමධාන ලං ලරිලතකන ලං ආෙපනෙ ලං හත ලං  ලං ශ්රීය ලං  ලං කා ත ලං වි තග ලං

පාලතතමපප්තුව ) ලං 

7. දමොබිදට්   දප  ද වුේ / පසු ද වුේ බි් පත්  ා   ැනීම. 

8. ශ්රීට ලශකා දටයදකොේ බි් පත්  ා   ැනීම. 

9. විශ්රාම වැටුප් ද වීම (ද ොවි  හා ධීව  විශ්රාම වැටුප් ඇතුළුව) 

10. සමාජ ආ ක්ෂණ ං මුේ  ද වීම. 

11. ප ේ   ලංඅතමා තධා  ලංඅරමුාප ද ලංමුා ද ලංහු මතරු . 

12. ප ේ   ලං තර තර ලංඅරමුාප ද ලංමුා ද ලංහු මතරු . 

13. E-channeling ලංප ේ ත  ලං. 

14. නක ලංබි දලත් ලංපගවී් ලංප ේ ත . ලං ලං 

15.  මුල තර ලංරක්ෂණ  තරි  ලංපගවී් ලංප ේ ත . ලං 

16. ප ලිතුප ි ලංපනනර ද ලංරක්ෂණ ලං ා ්ාත ලංරක්ෂණ ලං තරි  ලං තර ලංගැනීම. 

17. ප ලිතුප ි ලංකයිෆ් ලංරක්ෂණ ලං මතගප් ලංරක්ෂණ ලං  යුව. 
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ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  12 
 

දනොමිළදේ සපයන දස ව්යුාව්යුන් : 

 

විශ්රාම වැටුප් දෙපාර්තදේන්තුව සහ සමාජ දස වා දෙපාර්තදේන්තුව දවනුදවන් මහජන සු සිද්ධිය සඳහා 

පහත ෙැක්දවන කාර්යයන් තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුව තම ප්රිතිපාෙන වැය ක මින් දනොමිද්  ජටු ක නු 

ලබයි.  

 ද ොවි, ධීව  හා  ජදේ නිලධ යන්දේ විශ්රාම වැටුප් ද වීම / මහජනාධා  මාසික දීමනාව. 

 ක්ෂය ද ෝ /ිලළිකා/ ලා දුරු ද ෝ ාධා  ලබා දීම සඳහා ොයකත්වය ලබා දීම. 

 සමාජ ආ ක්ෂණ මුේ  ද වීම. 

 මීට ංමත ව පාර්යදේන්තු මන්ත්රීිවරුන් සඳහා නිෙහස් තැපැ්  පහසුකම ලබා දීම. 1 

 

1  -  2016 කා. සා. ව්යුා. (පිටුව්යු 09, 10) 

 

තැපැල් හැඳුනුේපත් නිකුත් කිරීම : 

පාස්  ශිෂ් ශිෂ්ාවන්දේ ංනන්තාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ශ්රීට ලශකාව තුල ක්රිායාත්මක සුවිදය ෂි 
කාර්යයක් දලස තැපැ්  හැඳුනුේ පරච නිකුත් කිරිම ෙැක්විය හැකි ය. මූලස්ථාන කාර්යාලය දක්න්ද්රා 
ක  ත් තැපැ්  කාර්යාල ජාලයක් මඟින් සමස්ත දිවයින පු ා දමය ක්රිායාත්මක දකදර්. දමම ක්රිායාවයය 
කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා එය දිවයින පු ාම එක්දින දස වාවක් දලස ෙ ක්රිායාත්මක දේ. පසුගිය වස  02  
ඇතුලත මූලසථ්ාන තැපැ්  කාර්යාලය මඟින්  හා තැපැ්  කාර්යාල  මට්ටමින් තැපැ්  හැඳුනුේ පරච නිකුත් 
කිරීම සශඛ්ාත්මක දලස දමදස   ෙැක්විය හැකි ය. 

තැපැල් හැඳුනුේ පත්රය නිකුත් කිරීම - තැපැල් මූලස්ථානය 

තැපැල් මූලස්ථානය 
2016 2017 

11,636 6,346 

 

තැපැල් හැඳුනුේ පත්රය නිකුත් කිරීම - පළාත් මට්ෙමින්  

පළාත 2016 2017 

ෙකුණ 18,991 13,577 

උතු  14,000 11,340 

නැද නහි  20,488 13,793 

වයඹ 19,568 13,326 

සබ  මුව 16,417 11,247 

උතුරුමැෙ 12,076 10,358 

බස්නාහි  පළාත -උතු  14,466 9,247 

බස්නාහි  පළාත - ෙකුණ 18,666 18,883 

ඌව 12,377 11,021 

මධ්ම පළාත 26,128 18,696 
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- දෙපාර්තදේන්තු කාර්යාල පේධතිය - 
 

තැපැ්  කාර්යාල සශඛ්ාව - 653 

උප තැපැ්  කාර්යාල සශඛ්ාව - 3410 

නිදයෝනේත තැපැ්  කාර්යාල සශඛ්ාව - 523 

ග්ර.ාමීය නිදයෝනේත තැපැ්  කාර්යාල සශඛ්ාව  - 101 

වතු තැපැ්  කාර්යාල - 04 

එකතුව්යු - 4691 
 

තැපැල් කාර්යාල ජාලය දිව්යුයින පුරා විහිදී ඇති ආකාරය : 

 

පළාත 
ප්රේා.තැ.අ. 

දකොට්ඨා ය 

තැපැල් 

කාර්යාල 

උප තැපැල් 

කාර්යාල 
්කතුව 

මධාතම ලංලළතප 

මහනු ර ලංඋවර 28 163  

මහනු ර ලංාකුණ 29 182 

නු රඑළිෙ 23 96 

මතපප ද 22 91 

්කතුව 102 532 634 

නැපගනහිර ලංලළතප 

අ්ලතර 10 56 

 
අක් පරයිලත්ව  13 52 

මඩ කපු  21 66 

්රිෙකුණතමකෙ 13 48 

්කතුව 57 222 279 

උවර 

ෙතලනෙ 31 142 

 
මුකතිේ 05 17 

මතුනතරම 08 36 

 වුනිෙත  08 69 

්කතුව 52 264 316 

උවරුමැා 
අනුරතධාපුරෙ 27 183  

පලොපළොතුනරු  12 89 

්කතුව 39 272 311 
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 බරගමු  
 ෑග දක 30 196 

 
රත්නපුරෙ 24 190 

්කතුව 54 386 440 

ාකුණ 

ගත දක 41 215 

 මතපර 30 195 

හ්බතුපපො  20 99 

්කතුව 91 509 600 

ඌ  
බදු දක 30 182 

 
පමොණරතගක 16 71 

්කතුව 46 253 299 

බ ්නතහිර ලං ලංාකුණ 

ප ොළඹ ලංඋවර 35 92 

 ප ොළඹ ලංාකුණ  ලං22 87 

 ළුපර 34 140 

්කතුව 91 319 410 

බ ්නතහිර ලංඋවර 
ග්ලහ ලංඋවර 28 100 

 
ග්ලහ ලංාකුණ 28 134 

්කතුව 56 234 290 

 ෙඹ 

කුරුණෑගක ලංඋවර 22 153 

 කුරුණෑගක ලංාකුණ 21 152 

පුත්පකම 22 114 

්කතුව 65 419 484 

මුළු ්කතුව 653 3,410 4,063 

 

උප තැපැල් ධංශය 

මුළු උප 

තැපැල් 

කාර්යාල 

සංඛ්යාාව 

ලිපි දබදෙන 

උප තැපැල් 

කාර්යාල 

සංඛ්යාාව 

ලිපි 

දනොදබදෙන 

උප තැපැල් 

කාර්යාල 

සංඛ්යාාව 

අධිදරේණිගතගත 

කිරීේ 
නැවත විවෘත කිරීේ වසා ෙැමීේ 

2017.12.31  

දිනට වසා ෙමා 

ඇති මුළු 

කාර්යාල ගණන 

2017 2017 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 

3410 1503 1860 නැප නැප නැප නැප 44 3 44 

 

ඒ ංනුව 2017.12.31 දිනට  ාජකාරී ජටුක න උප තැපැ්  කාර්යාල සශඛ්ාව 3363 වන 

ංත , එහි 395 ක්  ජදේ ද ොඩනැගිය වල හා 2968 ක් දපෞද් යක ද ොඩනැගියවල 

පවත්වාද න යයි. 
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ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  15 
 

පැලැ ද ලංප ේ ත ලං තතප්තවති ලංමිනු් ලංාතමශ්ය  

වාාප්තිති නුම්ේ ෙර් ක   

 තතමෂි   ලංඑක් ලංපුද්ගකපෙකු ලංහ  ලංකැපබන ලංලිපි ලංප්ර මතණෙ - 17 

එක් ලංපැලැ ද ලං තතමෙතකෙකිතු ලංප ේ ෙ ලං ලෙන ලංනන ලං ාතතත  - 4572 

එක් ලංපැලැ ද ලං තතමෙතකෙකිතු ලංප ේ ෙ ලං ක න ලංබි් ලංප්ර මතණෙ( ලං තමග ලංකි.මී.)  - 14 

ඒ  ලංපුද්ගක ලංපැලැ ද ලංප ේ ත ලංආාතෙම  - රු. ලං278,562.82 

ඒ  ලංපුද්ගක ලංපැලැ ද ලංප ේ ත ලංවිොම - රු. ලං501,467.41 

 

දනොනුදල් සපයන දසේවාවන් දවම්දවන් හුවමාරු වූ මුෙල් - 

  දසේවාව 
වටිනාකම - රු. 

2016 2017 

1.  විරතම ලං ැටුප්තව පාලතතමපප්තුව  9,309,332,341.07  8,654,776,474.16  

2.  පගොවි ලංවිරතම ලං ැටුප්තව 2,543,716,285.00  2,507,655,296.34  

3.  ධී ර ලංවිරතම ලං ැටුප්තව 51,661,178.00  68,341,926.00  

4.  
 මතන ප ේ ත ලංපාලතතමපප්තුව  ලං 
( ැඩිහිටි ලංආධාතර ලංපගවී්) 

 8,614,336,280.00  8,282,958,788.00  

5.  මතසි  ලංමහනනතධාතර ලංදීමනත පගවීම 1,582,788,253.43  1,740,779,139.00  

6.  පරිගතධාතර 236,598,819.00  304,869,950.00  

 

 

- ජාතාන්තර තැපැල් දස ව්යුා ධංශය - 

 

නතපතතුපර ලංපැලැ ද ලං ්බතුධා ලංක්රිාෙත න තු ලංඋලපද්ශ්යනෙ ලංකිරීම, ලංෙතමනෙ ලංකිරීම ලංහත ලංලතකනෙ ලංකිරීම ලං

පමතුම ලංඋලතෙමතතමක   ලං ා තමධානෙ ලංමක තු ලංමහනනපත   ලංගුණතත්ම  ලං තතමෙක්ෂම ලං හ ලංවිශ්ය්  නීෙ ලංප ේ ෙක් ලං

කබත ලංදීම ලංනතපතතුපර ලංපැලැ ද ලංඅාශ්යපේ ලංප්ර ධාතන ලං තතමෙ ලං තරෙ ලං න ලංඅපර ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංපමපහෙ නු ලංකබතුපතු ලං

අධි තරී ලං(නතපතතුපර ලංපැලැ ද ලංප ේ ත) ලංවිසිනි. 

 

නතපතතුපර ලංනීතිමෙ ලංරතමු ක් ලංවළ ලංපමම ලං  යුව ලංලටු ලංකිරීම ලං ඳහත ලංඑක් ත්නතතීතුපේ ලං ාවිධාතනපේ ලං

නිපෙිජිප ලංආෙපනෙක් ලං න ලංවිශ්ය්  ලංපැලැ ද ලං ාගමෙ ලං මග ලංඑක්  ලං  යුව ලං රන ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංමී  ලංඅමපර  ලං

පකි  ලං පැලෑප ද ලංන  ලං ප්ර  ණපත, ලං න  ලං ප ේ ත තු ලං පමතුම ලංන  ලං පතක්ෂණෙ ලං පොවීම ලං  ඳහත ලං විශ්ය්  ලං පැලැ ද ලං

 ාගමපේ ලංමහඟු ලංාතෙ ත් ෙ ලංනිරවරු ලංපාලතතමපප්තුව  ලංප ප ලංකබත ලංපද්. 
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2017 වර්ෂදේ EMS දසේවාදේ වාර්ෂික ප්රේගතිය 

 

මාසය 

2016 වර්ෂය 2017 වර්ෂය 

ඊ්ේ්ස් 

භාණ්ඩ 

සංඛ්යාාව 

තැපැල් ගාස්තු ආොයම 
(රු.) 

ඊ්ේ්ස් භාණ්ඩ 

සංඛ්යාාව 
තැපැල් ගාස්තු ආොයම 

(රු.) 

ජනවාරි 3413 16,425,750.00  3677 18,041,925.00  

දපබරවාරි 3398 16,167,775.00  3954 19,083,850.00  

මාර්තු 4114 20,161,450.00  5042 25,011,275.00  

අදප්රේේල් 4760 24,696,225.00  4899 24,623,950.00  

මැයි 3698 17,216,825.00  4427 20,965,625.00  

ජුනි 3735 17,938,625.00  3826 18,301,875.00  

ජූලි 3584 17,518,300.00  4727 23,034,375.00  

අදගෝස්තු 3927 19,220,975.00  4693 23,006,575.00  

සැප්තිතැේබර් 3900 19,823,075.00  4756        23,437,175.00  

ඔක්දතෝබර් 4266 21,024,400.00  5086         25,053,075.00  

දනොවැේබර් 4486 21,617,125.00  5706         27,480,125.00  

දෙසැේබර් 4306 21,351,425.00  5826 29,564,800.00  

්කතුව 47587  233,161,950.00  56619 277,604,625.00  

 

තැපැල් ගාස්තු ආොයේ ො EMS භාණ්ඩ සංඛ්යාාව 

(2016 ො 2017 වර්ෂ සඳො) 
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2017 වාර්ෂික ප්රේගතිය 

 

2016 ලං  ර  ලං තපප්තවක්ෂ  ලං2017 ලං තමෂපේ ලං ලංපැලෑක  ලං තරගත් ලංEMS ලංඅයිපමෙතු ලං ාතතතප හි ලං19% ලං

ක් ලං හ ලංආාතෙපමහි ලං තමධානෙක් ලංපලතුනු් ලංප පතම. 

 

විපද්ශ්ය ලංලි.ල. ලංලිපි, ලංලතතම  ද ලං හ ලංEMS ලංහි ලංපබදී් ලංාත්ප ලංඇවළත් ලංකිරීම ලංපද්ීයෙ ලංෙතතුත්රාණෙක් ලංඔ ්ප ේ ලං

සිදු ලංකිරීම. ලංIPS.POST ලං ලංක්රීමෙ  ලං ලංපබදී් ලංාත්ප ලංඇවළත් ලංකිරීම ලං100% ලංක් ලංාක් ත ලං තමධානෙ ලංකිරීම. 

 

2017 වර්ෂදේ ක්රිකයාත්මක නව දසේවාවන් 

 

2017 ලං තමෂපේදී ලංන  ලංප ේ ත තු ලංක්රිාෙතත්ම  ලංපනොවූ ලංඅපර ලං2016 ලං තමෂපේදී ලංමූලි  ලංමට් මිතු ලංආර්  ලං

වූ ලං2018 ලංහිදී ලංක්රිාෙතත්ම  ලංවීම  ලංනිෙමිප ලංe - Packet ලං ්බතුධා ලං  යුව ලංලටු ලංකිරීම ලං2017 ලං තමෂෙ ලංවළදී ලං

ලටු ලංකිරීම. 

 

වි ්ව තැපැල් සංගමදේ ොයකත්වය 

 

1. QSF ලංඅරමුාක ලංමක තු ලං2017 ලං තමෂපේදී ලංපෙිජිප ලංමධාතම ලංපැලැ ද ලංහු මතරුපේ, ලංරු. ලං3,500,000.00 ලං

 ැෙ ලං ර ලං ලංX කිරණ ලංෙතුත්රා ලංවනක් ලං වි ලංකිරී් ලං  යුව ලංසිදු ලංකිරීම ලංඅ  තු ලංඅදිෙපතම ලංලැ තීම. 

 

 

- මුෙල් ඇණවුේ දස ව්යුය - 
 

ශ්රීට ලශකා තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුදේ මුේ  ඇණවුේ දස වාව යටදත් ක්රිායාත්මක සාමාන් 

මුේ  ඇණවුේ, විදුය මුේ  ඇණවුේ, වටිනාකම ද වා  ා   න්නා පාර්ස්  සඳහා වූ මුේ  

ඇණවුේ, ෆැක්ස් මුේ  ඇණවුේ හා විද්යුත් මුේ  ඇණවුේ ංතුරින්  පාරිද ෝගික මූල් සශස ණ 

කටයුතු  වඩාත් දේ වත්ව හා  කාර්යක්ෂමව  ජටු කිරීදේ නවතම ක්රනමදේෙය වයදයන් විෙ.ත් 

තාක්ෂණය උපදයෝී  ක  ත්  විෙ.ත් මුේ  ඇණවුේ දස වය (PMT) දේ වන විට දීප ව්ාප්තව 

ක්රිායාත්මක දේ.  
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මුෙල් ඇණවුේ ව්යුර්ගයන් හා යැවිය හැකි උපරිම - ධව්යුම මුෙල් හා ව්යුලංගු කාල සීමාව්යුන් :  

ව්යුර්ගය ධව්යුම මුෙල (රු: ) උපරිම මුෙල (රු: ) 
ව්යුලංගු කාල 

සීමාව්යු 
සාමාන් මුේ  ඇණවුේ යත 0.01 25,000.00 මාස 06 

විදුය මුේ  ඇණවුේ 1.00 25,000.00 මාස 02 

වටිනාකම ද වා  ා   න්නා පාර්ස්  මුේ  
ඇණවුේ 

1.00 5,000.00 මාස 06 

විෙ.ත් මුේ  ඇණවුේ 1.00 25,000.00 මාස 06 

 

මුෙල් ඇණවුේ නිකුත් කිරීම :  

ව්යුර්ගය 
නිකුත් කල සංඛාාව්යු නිකුත් කල මුෙල (රු : ) දකොමිස් මුෙල (රු : ) 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

සාමාන් මුේ  
ඇණවුේ 

221,858 170,328 625,407,807.78 438,709,996.05 11,186,164.78 8,767,763.67 

වටිනාකම ද වා 
 ා   න්නා පාර්ස්  
මුේ  ඇණවුේ 

78,730 109,091 133,273,205.32 202,118,055.13 4,759,151.50 7,174,492.00 

විෙ.ත් මුේ  
ඇණවුේ 

1,017,275 995,148 5,977,140,836.30 5,980,449,290.83 87,995,906.66 88,873,773.50 

එකතුව 1,317,863 1,274,567 6,735,821,849.40 6,621,277,342.01 103,941,222.94 104,816,029.17 

 

මුෙල් ඇණවුේ දගවීේ : 

ව්යුර්ගය 
දගවූ සංඛාාව්යු දගවූ මුෙල (රු : ) 

2016 2017 2016 2017 

සාමාන් මුේ  ඇණවුේ 218,976 271,343 919,366,642.05 1,123,810,980.77 

වටිනාකම ද වා  ා  
 න්නා පාර්ස්  මුේ  
ඇණවුේ 

75,400 100,047 158,372,214.53 197,524,733.27 

විෙ.ත් මුේ  ඇණවුේ 951,011 936,542 6,075,041,088.98 5,946,013,292.07 

බ්රි,තාන් තැපැ්  
ඇණවුේ 

275 263 1,808,963.47 1,993,854.64 

එකතුව්යු 1,245,662 1,308,195 7,154,588,909.03 7,269,342,860.75 

 

 

- දතොරතුරු ො සන්නිදේෙන තාක්ෂණ අං ය - 
 

පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුවපේ ලං  තතමෂි  ලං ලකක්  ලං කඟත ලං  ර ලං ගැනීම ලං  ඳහත ලං   යුව ලං  රන ලං

සිෙලුම ලංඅාශ්ය ලංආ රණෙ ලං රමිතු ලංඑීම ලංඅාශ්ය ක ලංලකක් ෙතු  ලං තතමෙක්ෂම  ලංහත ලංඵකාතයි ලංපක  ලංළඟත ලං

විෙ ලංහැකි ලං න ලංලරිදි ලංපපොරවරු ලංපතක්ෂණ ලංවි ඳු් ලංකබත ලං දීම ලංපමම ලංඅාශ්යපේ ලං ගීමම ලං න ලංඅපර, ලංප් ලං

ෙ පත් ලංපමපහයු් ලංඅාශ්යපේ ලංක්රිාෙතත්ම  ලං න ලංපැලැ ද ලංප ේ ත තු ලංහත ලංනිපෙිජිප ලංප ේ ත තු ලං ් ොක්රීේෙ ලං

 ර ලං විාඅත් ලං ප ේ ත තු ලං ඔ ්ප ේ ලං පමම ලං අාශ්යෙ ලං මඟිතු ලං ක්රිාෙතත්ම  ලං ප පතම. ලං ඒ ලං අනු  ලං පැලැ ද ලං නතක ලං

 ා තමධාන ලං තතලෘතිෙ ලංෙ පත් ලං ා තමධානෙ ලං රන ලංකා ලංපැලැ ද ලංනතකෙ ලංඋලපෙිගී ලං ර ලංගනිමිතු ලංලහප ලං

ප ේ ත තු ලං ැඩිදියුණු ලංකිරීම ලංහත ලංන  ලංප ේ ත තු ලංඑක් ලංකිරීම ලංඅාතළ ලං තමෂෙ ලංවක ලංසිදු ලං රන ලංකදී. 
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ඉතිොසය : 
පැලැ ද ලංමූක ්ාතන ලං තතමෙතකපේ ලංආර්  ලං ර ලංඇති ලංපපොරවරු ලංහත ලං තුනිපේාන ලංපතක්ෂණ ලංඅාශ්යපේ ලං

පමපහයු් ලං   යුව ලං ලහසුප තු ලං හත ලං  තතමෙක්ෂම  ලං සිදු ලං කිරීම ලං  ඳහත ලං ාෘඩතාග ලං හත ලං නතක ලං  රණ, 

මෘදු තාග ලං ා තමධාන, විාඅත් ලංප ේ ත ලංප්ර  තමධාන හත ලං හතෙ  ලංප ේ ත ලංපක  ලංඅාශ්ය ලංවනක් ලංෙ පත් ලංපුළු ද ලං

 ශ්යපෙතු ලංක්රිාෙතත්ම  ලංපේ. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

දීල ලං තතප්තවප  ලංප ේ ත ලං  යුව ලං ලෙමිතු ලංපුළු ද ලංලතරිප ික   ලංනතකෙක් ලංල ත් තපගන ලංෙතම ලං ඳහත ලංහත ලං ලං

පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුවපේ ලංඅරමුණ ලං රත ලං තතමෙක්ෂම  ලංගමතු ලංකිරීම  ලංඅාතක ලං  යුව ලංපපොරවරු ලං

හත ලං  තුනිපේාන ලං පතක්ෂණ ලං අාශ්යෙ ලං මඟිතු ලං  තතමා   ලං සිදු ලං  රන ලං අපර, ලං එෙ ලං පැලැ දලති ලං  ෘජු ලං

අධීක්ෂණෙ ලංෙ පත් ලං ලං හ තර ලංඅධි තරි රෙකු ලංමඟිතු ලංලතකනෙ ලං රනු ලංකබයි. 

 

දතොරතුරු තාක්ෂණ අං දේ රාජකාරී ස්වභාවය : 

 

 

 පාලතතමපප්තුව   ලං අ ශ්යත ලං මෘදු තාග ලං  ා තමධානෙ ලං කිරීම, ලං නිතමමතණෙ ලං කිරීම, ලං ාත්ප ලං ගබඩත ලං

කිරීම, ලංආරක්ෂත ලංකිරීම ලංහත ලංමෘදු තාග ලංෙත ත් තන න  ලංල ත් තපගන ලංෙතම ලංමෘදුකාංග සංවර්ධන 

ඒකකය මක තු ලංසිදු ලංප පතම. 
 

 පාලතතමපප්තුවපේ ලං පමපහයු් ලං ක්රිාෙත ලිෙ ලං ල ත් තපගන ලං ෙතප් ලං දී ලං ඇති ලං  න ලං පපොරවරු ලං ලං

පතක්ෂණ ලං ගැ ළු ලං  ක  ලං වි ඳු් ලං ප වීම, ලං අධාතෙනෙ ලං කිරීම, ලං  තතලෘති ලං  ැ සීම ලං ප්රේවර්ධන 

දමදෙයුේ ඒකකය ලංමඟිතු ලංසිදු රනු ලංකබන ලංඅපර, ලංඑම ලංපපොරවරු ලංමෘදු තාග ලං ා තමධාන ලංඅාශ්යෙ ලං

ප ප ලං කබත ලං දීම, ලං    න ලං කා ලං මෘදු තාග ලං ප්ර  තමධානෙ ලං කිරීම, ලං පැලැ ද ලං නතකෙ ලං වළ ලං ඒ ත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ක්රිාෙතත්ම  ලංවීප් ලංදී ලංඅ ශ්යත ලං හතෙ ලංදීම ලංහත ලංඅාශ්යපේ ලංලරිලතකන ලං  යුව ලංසිදු ලංකිරීම ලංපමම ලංඒ  ෙ ලං

මඟිතු ලංසිදු ලංප පතම. 
 

 පැලැ ද ලංනතකෙ ලංඅතණ්ඩ  ලංල ත් තපගන ලංෙතම  ලංඅ ශ්යත ලංාෘඩතාග ලං ැලයීම, ලංහඳුනතගැනීම, ලංනඩත්ව ලං

  යුව ලං පිළිබඳ  ලං ක්රිාෙත ලං කිරීම, ලං පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුවපේ ලං නික ලං විාඅත් ලං පැලැ ද ලං ප ේ ත  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

(E-mail) ලංල ත් තපගන ලංෙතම,  ලංප්ර ධාතන ලං තම ර ලද්ධාතිපේ ලංහත ලංආලාත ලංප්ර ති තාන ලංඒ  ෙ ලංපිළිබඳ  ලං

  යුව ලංකිරීම, ලංඅතුපතමනතක ලංලහසු ් ලංකබත ලංදීම ලංෙෘඩාංග ො ජාලකරණ ලංඒ  පෙතු ලංසිදු ලංපේ. 
 

 මුක ්ාතන ලං පපොරවරු ලං පතක්ෂණ ලං අාශ්යපේ ලං   යුව ලං ප්ර තපද්ීයෙ  ලං  තතප්තවප ලං කිරීම ලං  ඳහත ලං  ෑම ලං

ප්ර තපද්ීයෙ ලං පැලැ ද ලං අධි තරී ලං ප ොට්ඨතශ්යෙක් ලං  ඳහතම ලං ප්ර තපද්ීයෙ ලං පපොරවරු ලං පතක්ෂණ ලං  ්ලත් ලං

මධාත ්ාතන ලංපිහිටු ත ලංඇති ලංඅපර, ලංඒ තපේ ලංපපොරවරු ලංපතක්ෂණ ලං ්බතුධී රණ ලංනිකධාතරීතු ලංහත ලං

පපොරවරු ලංහත ලං තුනිපේාන ලං
පතක්ෂණ ලංඅාශ්යෙ 

මෘදු තාග ලං
 ා තමධාන ලං
ඒ  ෙ 

ප්ර  තමධාන ලං
පමපහයු් ලං
ඒ  ෙ 

ාෘඩතාග ලංහත ලං
නතක රණ ලං
ඒ  ෙ 

ල ලං-  තතලතර ලං
ප ේ ත ලංඒ  ෙ 
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ාෘඩතාග ලං හත ලං නතක රණ ලං ඒ  පේ ලං නිකධාතරීතුපගතු ලං  මතුවිප ලං  ණ්ඩතෙමක් ලං මඟිතු ලං පමම ලං

ප ේ ත තු ලංඅතණ්ඩ  ලංල ත් තපගන ලංෙතම  ලංඅ ශ්යත ලං  යුව ලංසිදු ලං රනු ලංකබයි. ලංඒ තපේ ලංලරිලතකන ලං

හත ලංපමපහයු් ලං  යුව ලංමුක ්ාතන ලංපපොරවරු ලංපතක්ෂණ ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංසිදු ලං රනු ලංකබයි. 
 

 ල- තතලතර ලංප ේ ත ඒ  ෙ ලංමක තු ලංල- තතලතර ලං(e-Business) ආර්  ලංකිරීම ලං ඳහත ලංප බ් ලංඅඩවිෙ ලං ලං

bepost.lk නමිතු ලං නිතමමතණෙ ලං කිරීම ලං  ර ලං දිෙත් ලං කිරීම ලං හත ලං ෙත ත් තන න ලං ල ත් තපගන ලං ෙතම ලං

සිදු රන ලංඅපර, ලංඑම ලං  ලංල- තතලතර ලංප ේ ත ලං ඳහත ලංක්ද්රය, ලංසුළු ලංහත ලංමධාත ලංලරිමතණ  තත  තෙ යිතු ලං

ලිෙතලදිාචි ලංකිරීම ලංහත ලංඅාතළ ලං ත  තෙ යිතු ලංපමම ලං තතමෙෙ ලංපිළිබඳ ලංාැනු ත් ලංකිරීම ලංා ලංසිදු ලංප පතම. ලං

එප ේම ලං ල- තලතරි  ලං තතමෙෙතු ලං ළමණත රනෙ ලං හත ලං bepost.lk  තණ්ඩ ලං හු මතරු ලං තතමෙෙතු ලං

 ළමනත රණෙ ලං ඳහත ලං ත  තෙ යිතු  ලංපග න ලංගත ්ව ලංපබ්රු් ලංකිරීම ලංහත ලංසිෙලුම ලං තතමෙෙතු ලං

පමපහෙවීම ලං  ඳහත ලං මූක ්ාතන ලං ල- ලං  තතලතර ලං හත ලං පතක්ෂණ ලං  ළමණත රන ලං මධාත ්ාතනෙක් ලං

පපොරවරු ලංපතක්ෂණ ලංඅාශ්යෙ  ලංඅනුබද්ධිප  ලං ්ාතලනෙ ලං ර ලංඇප. 
 

දතොරතුරු තාක්ෂණ අං ය විසින් නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංග ඔස්දසේ සිදු කරන දසේවාවන් : 

2010 වසදර් සිට ආරේභ කර සාර්ථකව පවත්වාදගන යන දසේවාවන් 

01. විදුලිබක ලංමණ්ඩකපේ ලංලතරිප ික   ලංවිදුලි ලංබි දලත් ලං තරගැනීම ලං- ලං ලං2010.01.15 

02. පමොබිප  ද ලංපලර ලංපගවු් ලං/ ලංලසු ලංපගවු් ලංබි දලත් ලං තර ලංගැනීම ලං- ලං2011.01.20 

03. ශ්රිී ලංකා ත ලංප ලිප ෝ ලංබි දලත් ලං තර ලංගැනීම ලං- ලං2014.02.01 

04. පුද්ගකතතුපර ලංවිාඅත් ලංමුා ද ලංහු මතරු  ලං(PMT) ලං- ලං2010.06.01 

05. ප ේ ත ලංමුා ද ලංහු මතරු  ලං(SMT) ලං– ලං2010.06.01 

06. ප ේ   ලංඅතමා තධා  ලංඅරමුාප ද ලංමුා ද ලංහු මතරු (EPF) ලං– ලං2010.06.01 

07. ප ේ   ලං තර තර ලංඅරමුාප ද ලංමුා ද ලංහු මතරු (ETF) ලං– ලං2010.06.01 

08. ශ්රීය ලංකා ත ලං ා තමධාන ලංලරිලතකන ලංඅාශ්යපේ ලං ලංවි තග ලංගත ්ව ලං තර ලංගැනීම. ලං– ලං2013.12.14 

09. අධිපේගී ලංපැලැ ද ලංපු ප ලංවිමසීම ලං(Speed Post Tracking)  ලං- ලං2013.11.07  

10. ශ්රිී ලං කා ත ලං වි තග ලං පාලතතමපප්තුව ලං වි තග ලං ගත ්ව, ලං වි තග ලං ප්ර ති ලං ලරීක්ෂණ ලං ගත ්ව ලං  තරගැනීම, ලං

 හති  ලංපි ලත් ලං ඳහත ලං න ලංගත ්ව ලං තරගැනීම ලං- ලං2015.06.01 

11. ප ලිතුප ි ලංරක්ෂණ ලං මතගප් ලංරා තහන ලංරක්ෂණ ලං තරි  ලං තරගැනීම ලං- ලං2015.05.21 

12. ප ලිතුප ි ලංජීවිප ලංරක්ෂණ ලං මතගප් ලංරක්ෂණ ලං තරි  ලං ලං තර ලංගැනීම ලං- ලං2016.12.02 

13. නතති  ලංලතිරි ලංකිරීප් ලංබැාකු ලංවිපද්ශ්ය ලංමුා ද ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංමක තු ලංපගවීම ලං ඳහත ලංවූ ලංක්රීමපේාෙ ලං- ලං

2015.11.09 

14. NSB බැාකු ලං  යුව ලංපාලතතමපප්තුව ලංලරිගණ  ලංනතකෙ ලංඔ ්ප ේ ලංසිදු ලංකිරීම ලං- ලං2016.03.03 ලං 

(මුා ද ලංපැතුලව, ලංමුා ද ලංආලසු ලංගැනු්, ලං ා්ත ර ලංපැතුලව ලං) ලං 

15. E-tele mail ප ේ ත  ලං- ලං2015.09.25 

16. IPS.Post ලං ප ේ ත  ලං - ලං Foreign Article Tracking (පබාත ලං හැරී් ලං පපොරවරු ලංඇවකත් ලංකිරීම) ලං – ලං

2016.02.15 ලං 

17. විරතම ලං ැටුප්තව ලංපගවී් ලං ලං- ලං2016.06.10 

18. M-epay ප ේ ත  ලං (ලහප ලං  ඳහතු ලං විාඅත් ලං ප ේ ත තු ලං උල ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතක ලං හරහත ලං සිදු ලං  රන ලං

ක්රීමපේාෙකි) ලං– ලං2014.06.02 

19.  මතන ලංආරක්ෂණ ලංප්ර තිකත  ලංපෙිනනත ලංක්රීමපේ ලං තරි  ලං තර ලංගැනීම ලං- ලං2016.08.08 

20. E-channeling ලංප ේ ත  ලං- ලං(ව ාත රුතු ලං තකෙ ලංප තු ලං ර ලංගැනීප් ලංප ේ ත ) ලං- ලං2016.10.20 



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 
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21. Form Stores Management ක්රීම ලංපේාෙ ලංක්රිාෙතත්ම  ලංකිරීම ලං- ලං2017.01.01 

22. නක ලංබි දලත් ලංපගවී් ලංප ේ ත  ලං ලං- ලං2017.06.01 

23.  මුල තර ලංරක්ෂණ  තරි  ලංපගවී් ලංප ේ ත  ලං- ලං2017.08.16 

24. ල ලං- ලංප ේ ත ලංඋල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංහරහත ලංක්රිාෙතත්ම  ලංකිරීම ලං- ලං2017. 

25. මුද්ාර ලංපමොඩියු ද ලංහරහත ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංමුද්ාර ලංඇණවු් ලංකිරී් ලං- ලං ලං2018.01.01 

 

2017 වර්ෂදේ අත්කර ගත් ප්රේගතිය 
 
 පාලතතමපප්තුව ලංල-ප ේ ත ලංඋල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංහරහත ලංක්රිාෙතත්ම  ලංකිරීම ලං- ලං ලං2017-05-15 

 
 පැලැ ද ලං /උල ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතක ලං හරහත ලං නක ලං බි දලත් ලං ගත ්ව ලං  තර ලං ගැනීම  ලං අ ශ්යත ලං මෘදු තාග ලං

නිතමමතණෙ ලං ර ලංදිෙත් ලංකිරීම ලංහත ලංෙත ත් තන න  ලංල ත් තපගන ලංෙම ලං- ලං ලං2017-06-01 
 
 මුද්ාර ලංඑ ව රතුනතු ලං ඳහත ලං න ලංමුද්ාර ලං තතමෙතාශ්ය ලං ්ාත ර ලංඇණවු් ලංක ණු් ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං

හරහත ලංමුා ද ලංපග ත ලංෙත ත් තන න ලංකිරීම ලං ඳහත ලං න ලංමෘදු තාග ලංපමොඩියුකෙ ලංක්රිාෙතත්ම  ලංකිරීම ලංහත ලං
ෙත ත් තන න  ලංපමපහෙවී් ලං  යුව ලංසිදු ලංකිරීම ලං- ලං ලං ලං2017-08-01 

 
 පැලැ ද ලං තතමෙතක ලං  ඳහත ලං අ ශ්යත ලං  න ලං මුද්ාර ලං පපොග ලං ගණ තධි තරී ලං (මුද්ාර) ලං ප තිතු ලංඇණවු් ලං

කිරීම (Stamp Indenting)  ඳහත ලං න ලංමෘදු තාග ලංපමොඩියුකෙ ලංලරීක්ෂණ ලංමට් මිතු ලංක්රිාෙතත්ම  ලං
කිරීම ලංහත ලංෙත ත් තන න  ලංපමපහෙවී් ලං  යුව ලංසිදු ලංකිරීම ලං- ලං ලං2017-08-01 

 
 පැලැ ද ලං තතමෙතක ලංහරහත ලං මුල තර ලංරක්ෂණ ලං තරි  ලංමුා ද ලංඑ ව ලංකිරීම  ලංඅාතළ මෘදු තාගෙ ලංදිෙත් ලං

 ර ලංක්රිාෙතත්ම  ලං රවීම ලංහත ලංෙත ත් තන න  ලංපමපහෙවී් ලංසිදු ලංකිරීම ලං- ලං ලං ලං2017-08-17 
 

 පැලැ ද ලං /උල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංහරහත ලංප ලිතුප ි ලංරක්ෂණ ලං මතගප් ලංරක්ෂණ ලං තරි  ලංමුා ද ලං
එ ව ලංකිරීම  ලංඅාතළ මෘදු තාගෙ ලංදිෙත් ලං ර ලංක්රිාෙතත්ම  ලං රවීම ලංහත ලංෙත ත් තන න  ලංපමපහෙවී් ලං
  යුව ලංසිදු ලංකිරීම ලං- ලං ලං2017-09-01 
 

 ප්ර ධාතන ලං  තම තම ලං ලද්ධාතිෙ  ලං අතුපතමනතක ලං  ැලයුම ලං කබත ලං පානු ලං කබන ලං ශ්රීය ලං කා ත ලං ප ලිප ෝ, ලං
කා තපබ ද ලං  ෘජු ලං අතුපතමනතක ලං  ැලයු් ලං බිඳ ැටී් ලං අ  ්ාත කදී ලං විාඅත් ලං ප ේ ත තු ලං අතණ්ඩ  ලං

ල ත් තපගන ලං ෙතම ලං  ඳහත ලං වි  දල ලං  ෘජු ලං අතුපතමනතක ලං ලහසු මක් ලං Dialog Lease Line ලං  ලෙත ලං
ගැනීම. 

 

 ප්ර ධාතන ලං ාත්ප ලං ගබඩතපේ ලං ආලාත ලං ප්ර ති තධාන ලං ඒ  ෙ ලං කුරුණෑගක ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතක ලං
පගොඩනැක  දප ද ලං ්ාතලනෙ ලං ර ලංඅ ශ්යත ලංඋල රණ ලං වි ර ලංවිාඅත් ලංහත ලංඅතුපතමනතක ලං ැලයු් ලංා ලං
එහි ලංප ේ ෙ ලං ඳහත ලංනිකධාතරීතු ලංා ලංපොවීම  ලං  යුව ලං රන ලංකදී. 

 

 ප්ර ධාතන ලංාත්ප ලංගබඩතපේ ලංආලාත ලංප්ර ති තධාන ලංඒ  ෙක් ලංපක  ලංශ්රීය ලංකා ත ලංප ලිප ෝ ලංආෙපනපේ ලං
පිහිටුවීම  ලංා ලංඅ ශ්යත ලංමුලි  ලං  යුව ලංසිදු ලං රන ලංකදී. 

 

 ල- තතලතර ලං ප ේ ත  ලං (e-Business) ආර්  ලං කිරීම ලං  ඳහත ලං ප බ් ලං අඩවිෙ ලං  ලං bepost.lk නමිතු ලං
නිතමමතණෙ ලංකිරීම ලං ර ලංදිෙත් ලංකිරීම ලංහත ලංෙත ත් තන න ලංල ත් තපගන ලංෙතම. 

 



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  22 
 

 එම ලං ලංල- තතලතර ලංප ේ ත ලං ඳහත ලංක්ද්රය, ලංසුළු ලංහත ලංමධාත ලංලරිමතණ  තත  තෙ යිතු ලංලිෙතලදිාචි ලංකිරීම ලං
හත ලංඅාතළ ලං ත  තෙ යිතු  ලං තතමෙෙ ලංපිළිබඳ ලංඔවුතු ලංාැනු ත් ලංකිරීම. 
 

 ල- තලතරි  ලං  තතමෙෙතු ලං  ළමනත රණෙ ලං හත ලං bepost.lk  තණ්ඩ ලං හු මතරු ලං  තතමෙෙතු ලං
 ළමනත රණෙ ලං ඳහත ලං ත  තෙ යිතු  ලංපග න ලංගත ්ව ලංපබ්රු් ලංකිරීම ලංහත ලංසිෙලුම ලං තතමෙෙතු ලං
පමපහෙවීම ලං  ඳහත ලං මූක ්ාතන ලං ල- ලං  තතලතර ලං හත ලං පතක්ෂණ ලං  ළමනත රණ ලං මධාත ්ාතනෙක් ලං
පපොරවරු ලං පතක්ෂණ ලං අාශ්යෙ  ලං අනුබද්ධිප  ලං  ්ාතලනෙ ලං කිරීම ලං හත ලං එහි ලං ක්රිාෙත තරිත් ෙ ලං
ආර්  කිරීම. 
 

 ල- තතලතර ලංප්ර  තමධාන ලං තතමෙෙතු ලංආර්  කිරීම ලංහත ලංල ත් තපගන ලංෙතම ලං ඳහත ලංපගවී් ලංබිහිපාොර ලං

හත ලං ්බතුධා  ලංමෘදු තාග ලං ා තමධානෙ ලංසිදු ලංකිරීම ලං(Payment Gateway) 
 

 පද්ීයෙ ලං  ශ්යපෙතු ලං ල- තතලතර ලං  තතමෙෙතු ලං ලතමෙතුපපේ ලං  ්ාතලනෙ ලං කිරීම ලං  හ ලං  ත  තෙ යිතු ලං
ාැනු ත් ලං රමිතු ලංල- තතලතරි  ලං තතමෙෙතු ලංල ත් තපගන ලංෙතම ලංඅරමුණු ලං ර ලංගනිමිතු ලංල- තතලතර ලං
හත ලං පතක්ෂණ ලං ්බතුධී රණ ලංනිකධාතරිතු ලං පක  ලංනිකධාතරීතු ලං ණ්ඩතෙමක් ලං දීල ලං  තතප්තවප  ලංන් ලං
කිරීම ලං හ ලංඔවුතු ලංඅාතළ ලං තතමෙ ලං ඳහත ලංපුහුණු ලංකිරීම. 

 

 
- සැලසුේ හා සශවර්ධන ංශයය - 

 
ශ්රීට ලශකා තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුව මඟින් නවීන තාක්ෂණය හා නව ංදළවික ණ සශක් ප 
දයොො  නිමින් දවනස් වන පාරිද ෝගික ංවය්තාවයන්ට  ැලදපන පරිදි කාර්යක්ෂම හා 
ගුණාත්මක දස වාවක් ලබාදීදේ මූයක ං මුණින් සැලසුේ හා සශවර්ධන කටයුතු ක මින් පවතී. 
 

තැපැල් දසේවා වර්ගීකරණය 
 

තැපැල් 

දෙපාර්තදේන්තු දසේවා 
මූලා දසේවා 

නිෙෙස් දසේවා සෙ සමාජ දසේවා ලං
(දමම දසේවාවන් කිසිදු දසේවා 
ගාස්තු අයකිරීමකින් දතොරව 

සිදුකරයි) 
 

යිල සහ පාර්ස්  

දබදීදේ දස වාව / 

ංධිදේී  තැපෙල 

(Speed Post) / 

EMS / LOGI 

POST  /  දවනත් 

තැපැ්  දස වා 

 

 ථ වාහන ෙඩ මුේ  ංයකිරීම 
ජාතික ජතිරි කිරීදේ බැශකු දස වා / විදද්ය ත                   
ශ්රීට ලාශකිකයන් විසින් ජාතික ජතිරි කිරීදේ බැශකුව 
හ හා එවනු ලබන මුේ  තැපැ්   දෙපාර්තදේන්තු 
ජාලය හ හා ප්රිතිලාීනන්ට ද වීමට කටයුතු කිරීම  
උපදයෝී තා බි් පත් /ද වීේ 
(SLT/CEB/Mobitel/Airtel/Huch/Etisalat) 
ශ්රීට ලශකා  ක්ෂණ සශස්ථා / දසයන්දකෝ  ක්ෂණ 
කටයුතු /වි ා  දෙපාර්තදේන්තු / SLIDA 
සේපත් බැශකු මුේ  ුවවමාරු ක්රනමදේෙය/                           
E channeling දස වාව / ජල බි් පත් ද වීදේ දස වාව  

 විරතම  ැටුප්තව ලංපගවී්: 
(රතනත ලංප ේ ෙ, ලංපගොවි, 
ධී ර විරතම  ැටුප්තව) 

 

 මතසි  මහනනතධාතර 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංදීමනත. ලං 
 

 විපශ්යේෂ ලංපරිගතධාතර ලං

දීමනත ලං(කතදුරු, ලං
පිළි ත, ලංක්ෂෙපරිග, ලං
පැළිසීමිෙත) ලං 
 

  ැඩිහිටි දීමනත  ලං 
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තැපැල් දෙපාර්තදේන්තු විද ේෂ වාාපෘති 

පැලැ ද ලං තතමෙතක ලංනතකෙ ලං ැඩිදියුණු ලංකිරීම ලංවිපශ්යේෂ ලං තතලෘතිෙ ලං- ලංෙතලනෙ ලංදි ්්රිෙක් ෙ 

1. ග්රතමීෙ ලංහත ලංඋල ලංනතගරි  ලංඋල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං25 ලංක් ලං ඳහත ලංලරිගණ  ලංඋලතාග ලං ැලයීම 

2. EMS/ අධිපේගී ලංපැලෑක/ ැලයු් ලංප ේ ත ලං(Logi Post)  ැඩි ලංදියුණු ලංකිරීම ලං ඳහත ලංෙවරු ලංලැදි ලං10 ලං ලං

(Scooters ලං) ලංහත ලංත්රීක ලංපරිා ලංරා ලං02 ලංක් ලංමිකදී ලංගැනීම ලං 

 

ඉදිරිදේදී ක්රිකයාත්මක කිරීමට අදප්තික්ෂිත සැලමේ 

1. තැපැල් දෙපාර්තදේන්තුව සඳො වාාපාර සංවර්ධන සැලැස්මක් ෙඳුන්වාදීම 

වාාපාර සංවර්ධන සැලැස්මක අව ාතාවය 
 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුවපේ ලංආාතේ ලංවිෝ ලංලරපරෙ ලං ැඩිවීම ලංනිරීක්ෂණෙ ලං ළ ලංරනෙ ලං, ලංපැලැ ද ලං, ලං

පැලැ ද ලංප ේ ත ලංහත ලංමු ්ලි් ලංආගමි  ලං  යුව ලංඅමතපතතාශ්යෙ ලංහත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලංපමම ලංආෙපනෙ ලං

මූකතමෙ ලං  ශ්යපෙතු ලං  තධානීෙ ලං පත් ෙ  ලං ලත්කිරීම ලං  ඳහත ලං  තතලතර ලං  ා තමධාන ලං  ැකැ ්ම   ලං අනු  ලං   යුව ලං

කිරීප් ලං ලංඅ ශ්යතපත ෙ ලං ලංපිළිබඳ  ලංප් ලං න ලංවි  ලංහඳුනතපගන ලංඇප. ලං 

 

 තුනිපේාන ලං පතක්ෂණපේ ලං දියුණු ත් ලං  මග ලං ලිපි ලං  ා රණෙවීප් ලං අඩුවීමක් ලං හත ලං පැලැ ද ලං ප ේ තපේ ලං

අ ශ්යතපත ෙ ලංහත ලං ැාගත් ම ලංඅඩුවීප් ලං ලංප්ර  නපත ෙක් ලංඇති ලංබ   ලං ලංමපෙක් ලංලැතිර ලංක ො ලංප් ලං න ලංවි  ලංපකි  ලං

පැලෑප ද ලං පගින ෙ ලං ප්ර  නපත ෙතු ලං පිළිබඳ  ලං විම ත ලං බැන ප්දී ලං , ලං ලහප ලං අාශ්යෙතු ලං ප පරහි ලං ඇති ලං  තතලතරි  ලං

නැමිෙතපේ ලං තමධානෙක් ලංසිදුවී ලංඇප. 

 

1.  තතලතරි  ලංපැලෑක ලං,අතුපතමනතක ලං තතලතරි  ලං  යුව ලං ලං(E –commerce)  හත ලං 

බද්ධා ලංවී ලංප ේ ත ලං ැලයීම ලං 

 2. ලං ලංමූකත ලංප ේ ත ලං(Financial Inclusion ) 

 3. ලං ැලයු් ලංප ේ ත ලං(Logistics Services) 
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- දගොඩනැගිලි අං ය - 

 

 ලං න  ලං පගොඩනැක ලි ලං ලදිකිරීම  ලං 2017 ලං  තමෂෙ ලං  ඳහත ලං ප්ර තිලතාන ලං ප තුවී ලං පනොමැප. ලං  ලං ාැන  ලං
ලදිකිරි් ලං  යුව ලංඅරඹත ලංඇති ලංන  ලංපගොඩනැක ලි ලංලහප ලංලරිදි ලංපේ. 

1. පූජාපිටිය තැපැල් කාර්යාලය 

උක්ප ලං ලදිකිරී් ලං මධාතම ලං ලළතත් ලං මතතමග ලං  ා තමධාන ලං අධි තරිෙ ලං මක තු ලං සිදු රන ලං අපර ලං පගොඩනැක ලි ලං

පාලතතමපප්තුව  ලං විසිතු ලං එහි ලං උලපද්ශ්යන ලං  තතමෙෙ ලං සිදු ලං  රනු ලං කබයි. ලං එප ේම ලං ලදි ලං කිරී් ලං   යුව ලං

 ්බතුධී රණෙ ලංපැලැ ද ලංමූක ්ාතන ලංපගොඩනැක ලි ලංඅාශ්යෙ ලංමක තු ලංසිදු ලං රනු ලංකබයි. 

2. දපොදළොන්නරුව තැපැල් සංකීර්ණය ඉදිකිරීම. 

රනර  ලංනප ිාෙ ලං -නනලති ලං  ැඩ  හන ලං පිබිපාමු ලං පලොපළොතුනරු  ලං - ලං දි ්්රිෙක් ලං  ා තමධාන ලං  තතලෘති ලං

ෙ පත් ලංදි ්්රිෙක් ලංප ද ් ලං (පලොපළොතුනරු )පේ ලංඅධීක්ෂණෙ ලංෙ පත් ලංශ්රීය ලංකා ත ලංයුධා ලංහමුාත  ලංමක තු ලං

ලදිකිරී් ලංසිදු රනු ලංකබන ලංඅපර, ලං එහි ලංඋලපද්ශ්යන ලං තතමෙෙ ලං පගොඩනැක ලි ලංපාලතතමපප්තුව  ලංමක තු ලං

සිදු රනු ලංකබයි. 

 

දගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියාව (308-01-01-2001) වියෙේ වාර්තාව - (පළාත් මට්ටනුන්): 

අම් 

අංකය 

නිදයෝජා තැපැල්පති 

දකොට්ඨා ය 

වැය කල මුෙල 

(රුපියල්) 

01.  ාකුණු ලංලළතප 17,799,186.32 

02.  බ ්නතහිර ලං- ලංඋවර 3,762,940.75 

03.  බ ්නතහිර ලං- ලංාකුණ 16,004,692.66 

04.  මධාතම ලංලළතප 5,797,440.51 

05.  නැපගනහිර ලංලළතප 5,410,856.48 

06.  ඌ  ලංලළතප 4,619,858.01 

07.   බරගමු ලංලළතප 9,240,009.51 

08.  උවරු ලංමැා ලංලළතප 6,049,988.50 

09.   ෙඹ ලංලළතප 4,813,416.87 

10.  උවරු ලංලළතප 3,654,573.97 

11.  මධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරු  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 4,465,880.85 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

12.  පැලැ දමූක ්ාතනෙ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 19,923,166.69 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

්කතුව        101,542,011.12 
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ඉඩේ පවරා ගැීනම 

 

01. පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   ලංපමපපක් ලංල රත ලං ලංපනොගත් ලංලඩ් ලංවිධිමත්  ලංල රත ලංගැනීම ලං ාහත ලං
  යුව ලංපේග ත් ලංකිරීම  ලං2017 ලං තමෂපේදී ලංා ලං ලං  යුව ලං රන ලංකදී. ලං 
 

02. 2015 ලං  තමෂපේදී ලංආර්  ලං රන ලංකා ලං පගොඩනැක ලි ලං අාශ්යෙ ලං ප්ර ති අහගප ලං රන ලං  තතලෘතිෙ  ලං
අාතක  ලංපාලතතමපප්තුව ලංලඩ් ලංපිළිබා ලංාත්ප ලංරැ ් ර ලංඅ  තු ලං ර ලංඇති ලංඅපර ලං 2017.12.31 ලං
දින  ලංපපොරවරු ලංෙත ත් තන න ලං ර ලංඇප. 

 
 
තැපැල් දෙපාර්තදේන්තුදේ ඉඩේ පවරාගැීනදේ සංක්ෂිප්තිත වාර්තාව ලං- ලං(2017.12.31 දිනට) 

 

 
රජදේ 

ඉඩේ 
මෙවැලි 

ඉඩේ 
්කතුව 

2017.12.31 ලංදින  ලංවිධිමත් ලංපක  ලංල රතපගන ලංඇති ලංමුළු ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං
ලඩ් ලංප්ර මතණෙ 

38 10 48 

2017.12.31 ලංදින  ලංල රතපාන ලංපක  ලංල දලු් ලං ර ලංඇති ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං
ලඩ් ලංප්ර මතණෙ 

183 0 183 

ලඩ් ලංප ොම තරි ් ලංනනරත ද ලංවිසිතු ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලංප ප ලං
ල රතපාන ලංපක  ලංප්ර තපද්ීයෙ ලංප ද ් ලං තතමෙතක ලංප ප ලංාතු ත ලංඇති ලංලඩ් ලං
ප්ර මතණෙ 

05  05 

කුන  ලංපගොඩනැක ලි ලං ක ලංල ත් තපගන ලංෙනු ලංකබන ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං
ප්ර මතණෙ 

  158 

ප දුර ත් ලංලදිරිෙ  ලං  යුව ලං කයුව  ලංඇති ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංප්ර මතණෙ 
 භුක්තිෙ ලංලමණක් ලංල රත ලංඇති ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං ලං ලං116 
 භුක්තිෙ ලංපහි ලංවිධිමත්  ලංල රත ලංපනොමැති ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං ලං ලං144 

                                                                260 
 

  260 

මුළු තැපැල් කාර්යාල ප්රේමාණය   654 
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- සහකාර ධිවකාරී (මූලස්ථාන) ධංශය - 

 

ඇමතුේ මධ්ස්ථානය, ද් ඛනා ා  1, ද් ඛනා ා  11, සහකා  ංධිකාරී (මූලස්ථාන) 

කාර්යාලය යන ඒකක වයන් සමන්විත දමම ංශයය සහකා  ංධිකාරී (මූලස්ථාන) යටදත් 

පාලනය දේ.  කාර්ය මණ්ඩලයට හා බාහි  පාර්යවයන් දවත නිවාඩු නිදක්තන දවන්ක  දීම හා 

මූලස්ථාන ශ්රවණා ා ය බාහි  පාර්යව දවත කුලී පෙනම මත ලබාදීදේ කටයුතු දමම ංශයය 

මඟින් සිදුක නු ලබයි.  එදමන්ම 1950 දකටි දු කථන ංශකය  හා 0112328301 - 03 සෘජු   

දු කථන ංශක  සේබන්ධදයන් කටයුතු කිරීම ඇමතුේ මධ්ස්ථානය මඟින් ෙ, දෙපාර්තදේන්තුවට 

ලැදබන සියළුම  ාජකාරී යිල සේබන්ධදයන් ද් ඛනා ා  1 ංශයය ෙ, තැපැ්  

දෙපාර්තදේන්තුදේ සියළුම ද්වීතියික, තෘතියික හා  විධායක නිලධාරින්දේ  දපෞද් යක යිල 

ද ොණු පවත්වාද න යාම දමන්ම විශ්රාමික කාර්ය මණ්ඩලදේ  දපෞද් යක යිල ද ොණු රැස්ක  

තබා  ැනීම ද් ඛනා ා  11 ංශයය මඟින් ෙ සිදු දේ. 

 

නිව්යුාඩු නිදක්තන  මඟින් 2017 ව්යුර්ෂදේ දී උපයාගන්නා ලෙ ආොයම : 

 

නිව්යුාඩු නිදක්තනය ආොයම (රුපියල්) 

ංනු ාධපු ය 348,000.00 

නුව එළිය 707,600.00 

සීගිරිය 178,625.00 

ත්රිකකුණාමලය 491,000.00 

මිහින්තලය 35,000.00 

මන්නා ම 77,000.00 

කද යින ර් 5,000.00 

චු් යපු ේ 112,000.00 

නිව්යුාඩු නිදක්තන මඟින් ලෙ ආොයම (රු.) 1,954,225.00 

ශ්රාව්යුණාගාරදයන් ලෙ ආොයම (රු.) 969,000.00 

මුළු ආොයම (රු.) 2,923,225.00 

 

 

  



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  27 
 

- ප්රේසේපාෙන අං ය - 

පැලැ ද ලංමූක ්ාතනපේ ලංපිහිටු ත ලංඇති ලංප්ර  ්ලතාන ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංරනපේ ලංප්ර  ්ලතාන ලංමතතමපගිලපද්ශ්ය ලං

 ාග්රහපේ ලංහත ලංප්ර  ්ලතාන ලං තතමෙ ලං ාග්රහපේ ලංවිධිවිධාතන ක  ලංෙ ත්  ලංප ේ ත ලං ලෙත ලංගැනීම  ලංහත ලං තණ්ඩ ලංමිකදී ලං

ගැනීම  ලං  යුව ලංකිරීම ලංප්ර ධාතන ලං තතමෙ තරෙයි. 

පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුව   ලං  ලෙතගනු ලං කබන ලං සිෙළුම ලං ප ේ ත තු ලං හත ලං මිකදී ලං ගනු ලං කබන ලං සිෙළුම ලං

 තණ්ඩ ලං විධිමත් ලං ලරිදි, ලං විනිවිා ලං  ත ෙකිතු ලං යුක්ප  ලං සිදු ලං කිරීම ලං හත ලං ලළතත් ලං මට් ප් ලං ප්ර  ්ලතාන ලං   යුව ලං

 තතමෙක්ෂම ලංකිරීම ලං ඳහත ලං දි යින ලංපුරත ලං තතප්තවප න ලංලරිදි ලංසුළු ලංප්ර  ්ලතාන ලං මිටු ලං12 ලංක් ලංල තින ලංඅපර, ලංඊ  ලං

අාතක ලං ප්ර  ්ලතාන ලංබකපක ලංලැ රී්, ලං  ්බතුධී රණෙ ලංහත ලංඋලපා ් ලංනිකුත් ලංකිරීම ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංසිදු ලං

ප පතම. ලං 2017 ලං  තමෂපේදී ලං ප ේ ත ලං හත ලං නඩත්ව ලං  යුව ලං ල ත් තපගන ලං ෙතම ලං  ඳහත ලං සිදු රන ලං කා ලං  තමතනත ලං

ප්ර  ්ලතාන ලං  යුව ලං ක  ලංඅමපර  ලංලහප ලං ඳහතු ලංප්ර  ්ලතානෙතු ලංා ලංලටු ර ලංඇප. 
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ලිපිරය ත ලංහත ලං තතමෙතන ෙ ලංඅ ශ්යතපත ලං පුරතගැනීම ලං ඳහත ලංාරණ ලංකා ලංවිෝ ලංලහතිතු ලංාැක්පේ. 

අම් අංකය අයිතමය 
මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

01 පැලැ දලත් ලංමිලිෙන ලං03ක් ලංමුරයණෙ ලං ර ලං ලෙත ලංගැනීම 1,725,000.00 

02 2018 ලං තමෂෙ ලං ඳහත ලං තමෂ ලං ැ  ලං ලෙත ලංගැනීම 4,520,650.00 

03 SLS ලං– ලං01 ලංකුවිපතතුසි ලංපලොත් ලං15,000ක් ලං ලෙත ලංගැනීම 3,191,250.00 

04 පලොලි ැක් ලංමළු ලං ලෙත ලංගැනීම 4,699,610.00 

05 
පද්ීයෙ ලං අධිපේගී ලං බතතමප ිඩ් ලං ප දබක ලං මිලිෙන ලං 02ක් ලං  ලෙත ලං

ගැනීම 
1,173,000.00 

06 
පැලැ ද ලංමළු ලං  ැසීම ලං  ඳහත ලං  තවිප ලං රනු ලංකබන ලංඇසුරු් ලං රය ත ලං

 ලෙත ලංගැනීම. ලං(කත ඩ, ලංඊේ ලංමුරයත ලංහත ලංටිතු ලංපඩො ට්) 
17,502,500.00 

07 
පැලැ ද ලං මළු ලං  ැසීම ලං  ඳහත ලං  තවිප ලං  රනු ලං කබන ලං ආරක්ෂිප ලං

ප්තවකත ්ටික් ලංමුරයත ලංමිලිෙන ලං3.75ක් ලං ලෙත ලංගැනීම. ලං 
28,031,250.00 
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අම් අංකය අයිතමය 
මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

08 
පද්ීයෙ ලංඅධිපේගී ලංඅාශ්යෙ ලං ඳහත ලංමික ලංදී ලංගත් ලං ්කූ තම ලං13 ලංරක්ෂණෙ ලං

කිරීම. 
161,881.46 

09 

පැලැ ද රු ලංහ  ලංරැපගන ලංෙත ලංහැකි ලංමුා ද ලංසීමත ත ලංරු. ලං 25.00 ලං සි  ලං

රු. ලං 20,000.00 ලං ාක් ත ලං  ැඩිකිරීම ලං ප නුප තු ලං රක්ෂණත රණ ලං

කබතගැනීම. 

761,584.82 

 

 

  



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  28 
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 තමෂෙ ලංවකදී ලංමූක ්ාතනපේ ලං හ ලංඊ  ලංඅමපර  ලංලදි රන ලංකා ලංහත ලංඅලුත් ැඩිෙත ලං රන ලංකා ලංපගොඩනැක ලි ලංපිළිබඳ ලං

වි ්පර ලංලහතිතු ලංාක් ත ලංඇප. 

අම් 

අංකය 
අයිතමය 

මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

10 
ප දතණතගතරෙ ලං 01 ලං  ඳහත ලං මූක ්ාතන ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතකපේ ලං

ප ො  ක් ලංප තුකිරීම. 
529,057.90 

11  ැ දක ත්ප ලංපැලැ ද ලංඅ තත  ලංආෙපනෙ ලංඅලුත් ැඩිෙත ලංකිරීම. 2,642,561.05 

12 
නතරතපහේතුපි  ලං ලිපිරය ත ලං ගබඩතපේ ලං පලොපළො  ලං අලුත් ැඩිෙත ලං

කිරීම. 
948,543.70 

 

308 – 02 – 01 -2002 

අම් 

අංකය 
අයිතමය 

මුළු මුෙල (සියළුම බදු 

මුෙල් සහිතව) – (රු . ) 

13 

පැලැ ද ලං මූක ්ාතන ලං පගොඩනැක  දප ද ලං  ්ාතලනෙ ලං  ර ලං ඇති ලං මගී ලං

විදුලි ලං ප ිලතන ලං 02 ලං හත ලං  තණ්ඩ ලං ප්ර  තහන ලං විදුලි ලං ප ිලතන ලං

 ්පූතමණපෙතු ලංඅලුත් ැඩිෙත ලංකිරීම. 

2,310,982.50 

 

308 – 02 – 01 – 1402 

අම් අංකය අයිතමය 
මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

14 
ආලාත ලං ප්ර ති තධාන ලං ඒ  ෙක් ලං ශ්රීය ලං කා ත ලං ප ලිප ෝ ලං ාත්ප ලං

මධාත ්ාතනපේ ලංපිහිටුවීම 

3,150,000.00 

( තමෂෙ  ලං තකෙ  ) 

 

308 – 02 -01 – 2101 

අම් අංකය අයිතමය 
මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

15 
පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුව  ලං  ඳහත ලං කුඩත ලං ප්ර මතණපේ ලං පකොරි ලං

04ක් ලං(ට්රඳක් ලංරා ලං04ක්) ලංමිකදී ලංගැනීම. 
18,680,000.00 

16 
පැලැ ද රු තු ලං  ඳහත ලං ලතලැදි ලං (Standard Paddle Bicycle) ලං

8,175ක් ලංමිකදී ලංගැනීම. 
103,319,737.50 

17 
පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුව  ලං  ඳහත ලං  ෑතු ලං රා ලං 16 ලං ක් ලං මිකදී ලං

ගැනීම. 
143,200,000.00 

18 
පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුව  ලං  ඳහත ලං  ෑතු ලං රා ලං 06 ලං ක් ලං නැ ප ලං

ඇණවු් ලං ර ලංමිකදී ලංගැනීම. 
52,500,000.00 
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308 – 02 – 01 – 2102 

ෙතුත්රා ලංසුත්රා ලංමිකදී ලංගැනීම ලං ඳහත ලංමූලි   ලංාරණ ලංකා ලංවිෝ ලංලහතිතු ලංාැක්පේ. 

 

අම් අංකය අයිතමය 
මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

19 
උල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං  ඳහත ලං ෙ ඩ ලං ප ේප්තවපු ලං 100 ලංක් ලං  ලෙත ලං ලං

ගැනීම. 
5,681,345.00 

20 
දි ත ලං ගණ තධි තරී ලං  තතමෙතකෙ ලං  ඳහත ලං පඩ ්ක්ප ොප්තව ලං

ලරිගණ  ලංෙතුත්රා ලං25 ලංක් ලං ලෙත ලංගැනීම. 
2,493,221.25 

21 පැලැ ද ලං තතමෙතක ලං ඳහත ලංADSL ලංරවු තම ලං200ක් ලංමිකදී ලංගැනීම. 1,023,500.00 

22 
පැලැ ද ලං තතමෙතක ලංහත ලංඋල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං ඳහත ලංලිපි ලංපරතදි ලං

200 ලංක් ලං ලෙත ලංගැනීම. ලං 
2,400,000.00 

23 
පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුව ලං  තවිපෙ ලං  ඳහත ලං ප ද තම ලං මුරයණ ලං

ෙතුත්රා ලං30 ලංක් ලංමිකදී ලංගැනීම. 
655,500.00 

24 
පැලැ ද ලංහත ලංඋල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං ඳහත ලංලතතම  ද ලංපරතදි ලං49 ලං

ක් ලං ලෙත ලංගැනීම. 
2,225,825.00 

 

308 – 02 – 01 - 1301/2003 

පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුවපේ ලං  තහන ලං නිපරම ලං අලුත් ැඩිෙත ලං කිරීම ලං  කක් ත ලං  තකෙක් ලං ධාත නපේ ලං පොවීම ලං

 ඳහත ලං නිෙම ලං අමපර ලං ප ො  ් ලං අාතක ලං නිපෙිජිප ලං ආෙපන ලං ප තිතු ලං ලහප ලං ලරිදි ලං  ලෙත ලං පගන ලං ෙතතු්රිෙ  ලං

ලාජිපතුරු ලංඅාශ්යෙ ලංප ප ලංකබතදී ලංඇප. 

අම් අංකය අයිතමය 
මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

25 

පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුව  ලං  ව ලං  තහන ලං අළුත් ැඩිෙත  ලං  ඳහත ලං

මිට්සුබිෂි ලං (Mitsubishi) ලං අමපර ලං ප ො  ් ලං හත ලං උලතාග ලං මිකදී ලං

ගැනීම. 

5,884,844.00 

26 
පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුව  ලං  ව ලං  තහන ලං අළුත් ැඩිෙත  ලං  ඳහත ලං

නි තතු ලං(Nissan) ලංඅමපර ලංප ො  ් ලංහත ලංඋලතාග ලංමිකදී ලංගැනීම. 
9,335,404.45 

27 
පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුව  ලං  ව ලං  තහන ලං අළුත් ැඩිෙත  ලං  ඳහත ලං

 ෙතම ලංමිකදී ලංගැනීම. 
2,300,000.00 

28 
2018 ලං තමෂෙ ලං ඳහත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලං ව ලං තහන ලං

රක්ෂණෙ ලංකිරීම. 
6,196,821.44 
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308 – 02 – 01 – 2103 

ෙතුත්රා ලංූතත්රා ලංමිකදි ලංගැනීම ලං ඳහත ලංමූලි   ලංාරණ ලංකා ලංවිෝ ලංලහතිතු ලංාැක්පේ. 

අම් අංකය අයිතමය 
මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

29 
පැලැ ද ලංමූක ්ාතන ලංපපොරවරු ලංපතක්ෂණ ලංඅාශ්යපේ ලං තම තම ලං තමරෙ, ලං
04 ලං න ලංමහක ලංහත ලං08 ලං න ලංමහක ලං ඳහත ලං තයු ලං මී රණ ලංෙතුත්රා ලං
 ලෙත ලං විකිරීම. 

2,051,209.75 

30 
පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලං ඳහත ලංඡතෙත ලංපි ලත් ලංෙතුත්රා ලං06ක් ලංමිකදී ලං
ගැනීම. 

614,100.00 

31 
පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලං ඳහත ලංඩුප්තවලිපක් තම ලංෙතුත්රා ලං04ක් ලංමිකදී ලං
ගැනීම. 

836,740.00 

 

308 – 02 – 01 -1203 

අම් 

අංකය 
අයිතමය 

මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

32 
පැලැ ද ලංමූක ්ාතනෙ ලංහත ලංමධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරුපේ ලංනික ලංඇඳු් ලං තතමෙ ලං

මණ්ඩකෙ ලං ඳහත ලං ලත්ව ලංහත ලංප් ් ලං ලෙත ලංගැනිම. 
2,788,229.62 

33 
පැලැ ද ලංප්ර  තහන ලංඅාශ්යපේ ලං තතමෙ ලංමණ්ඩකෙ ලං ඳහත ලංනික ලංඇඳු් ලංපරදි ලං

 ලෙත ලංගැනීම. 
208,816.25 

 

108 – 01 – 02 – 03 – 2506 

පැලැ ද ලංනතකෙ ලං ා තමධානෙ ලංකිරීප් ලං තතලෘතිෙ ලංෙ පත් ලංෙතලනපේ ලංදි ්්රිෙක් ෙ ලං ඳහත ලං   ් ලං ර ලංඇති ලංක්රිාෙත තරී ලංහත ලං

ප්ර  ්ලතාන ලං ැකැ ්ම  ලංඅනු  ලංාරණ ලංකා ලංවිෝ ලංලහප ලංාැක්පේ. 

අම් 

අංකය 
අයිතමය 

මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

34 
පඩ ්ක්ප ොප්තව ලංලරිගණ  ලංෙතුත්රා ලං25ක් ලංහත ලංඅතණ්ඩ ලංවිදුලි ලං ැලයු් ලං
ෙතුත්රා ලං25ක් ලංමිකදී ලංගැනීම. 

2,506,000.00 

35 පඩොට්මැට්රි6ක් ් ලංමුරයණ ලංෙතුත්රා ලං25ක් ලංමිකදී ලංගැනීම. 725,000.00 

36  ්කූ තම ලංබයිසි  ද ලං10ක් ලංමිකදී ලංගැනීම. 2,151,000.00 

37 ත්රීක ලංපරිා ලංරා ලං02 ලංක් ලංමිකදී ලංගැනීම. 1,425,960.00 

 

308 – 02 – 01 – 2509  

අම් 

අංකය 
අයිතමය 

මුළු මුෙල (සියළුම බදු මුෙල් 

සහිතව) – (රු . ) 

38 

මුද්ාර ලං තතමෙතාශ්යෙ  ලංම දටි ලංමීඩිෙත ලංපප්ර ොපනක් තම, ලංම දටි ලංමීඩිෙත ලං

පප්ර ොපනක් තම ලං ඳහත ලංට්රඳයිපලොඩ් ලං මඟ ලං ්ක්රීේතු ලංහත ලංමහනන ලංඇමව් ලංලද්ධාති ලං

 ලෙත ලංගැනීම. 

469,439.29 

39 
මුද්ාර ලං තතමෙතාශ්යෙ  ලංපුද්ගක ලං තර  ලංමුද්ාර ලංමුරයණෙ ලං ඳහත ලං තමණ ලංමුරයණ ලං

ෙතුත්රා ලං02ක් ලං ලෙත ලංගැනීම. ලං 
570,000.00 

40 
 ටුනතෙ  ලංගු තු ලංපපොටුලපළහි ලංපි වීප් ලංලතමෙතුපපේ ලංමුද්ාර ලං තතමෙතාශ්ය ලං

ප්ර ාතමශ්යන ලංකුටිෙක් ලං   ් ලං ර ලංගැනීම. 
3,650,000.00 
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- ව්යුත්කේ කළමණකරන ධංශය - 

දෙපාර්තදේන්තුව සතු සියළුම වත්කේ නිසි පරිදි කළමනාක ණය කිරීම මඟින් හා ගිණුේ ත කිරීම 

වත්කේ කළමනාක ණ ංශයදේ කාර්ය ා ය දේ. දෙපාර්තදේන්තුව සතුව පවතින  ාණ්ඩ, ජඩේ, 

ද ොඩනැගිය, වාහන, යන්දරචෝපක ණ හා ිලරිවිත , පරි ණක ආදිය නිසි පරිදි ද් ඛණ  ත කිරීම, 

සි ාස් වැඩසටහන ංනුව ගිණුේ ත කිරීම, වාර්ෂික  ාණ්ඩ සමීක්ෂණ සිදු කිරීම හා ංපහ ණ කටයුතු 

සිදු කිරීම හා මූල් දනොවන වත්කේ ගිණුේ  ත කිරීම හා එම දතො තුරු මුේ  හා ජනමාධ් 

ංමාත්ාශයය දවත ලබාදීම දමම ංශයය මඟින් සිදුදේ. 2017 වර්ෂයට ංොල වත්කේ කළමනාක ණ 

ංශයය හ හා සිදු ක න ලෙ කාර්යයන් පහතින් ෙැක්දේ. 

ව්යුාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩා භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 

2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දින ෙක්වා කාලය තුල තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුවට ංයත් ප්රිාදද්ශීය 

තැපැ්  දකොට්පාය කාර්යාල, තැපැ්  මූලස්ථානය, මධ් තැපැ්  ුවවමාරුව හා ංදනකුත් පාලන 

කාර්යාල  ාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු සිදුක  ංොල වාර්තා 2017 මාර්තු මස වන විට  ජදේ වි ණන 

ංධිකාරී දවත  ා  දී ඇත. 

 ව්යුාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණදයන් පසු භාවිතදයන් ඉව්යුත් කරන ලෙ භාණ්ඩ ධපහරණය -  

 ාණ්ඩ ංපහ ණය - 2016 වර්ෂදේ  ාවිතදයන් පසු ජවත් ක න ලෙ  ාණ්ඩ 

 තැපැ්  
මූලස්ථානය 

තැපැ්  මූලස්ථානදේ සියලු ංශයවල 2016 වාර්ෂික 
 ාණ්ඩ සමීක්ෂණදයන් ජවත් ක න ලෙ  ාණ්ඩ 
සිය් ල පනාද ොඩ යුධ හමුො සශඥා මධ්ස්ථානය 
දවත මාරු ක න ලදී. 

 

 මධ් තැපැ්  
ුවවමාරුව 

මධ් තැපැ්  ුවවමාරුදේ  ාවිතදයන් ජවත් කිරීමට 
හඳුනා ත් පාපැදි 44ක් 2017.12.12 දින දටන්ඩර් 
කැෙවා විකුණන ලදී. 

රු . 26,400.00 

 යාන්ත්රිකක 
ජශනේදන්රු 
ංශයය 

 ාවිතයට  ත දනොහැකි වාහන ංමත  දකොටස්  
2017.03.29 දටන්ඩර් කැෙවා විකුණන ලදී. 

රු . 315,250.00 

 

 දෙපාර්තදේන්තුව්යු සතු ව්යුාහන පව්යුරා ගැනීම හා ධපහරණය - 

 ක් බදු ලීසිශ ක්රනමය යටදත් මිලදී  ත් වාහන පහක ප ම ංයිතිය දෙපාර්තදේන්තුව දවත 

පව ා  ැනීම. 

 දෙපාර්තදේන්තුව සතු  ාවිතයට දනො ත් ංතිරික්ත වාහන (වෙන්  ථ 4ක් හා දමොටර්  ථ 

3ක්) ජනාධිපති ද් කේ කාර්යාලය දවත ලබාදීමට කටයුතු ක න ලදී. 

 දමෝටර්  ථ 03ක් ංපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව දවත ලබා දීමට කටයුතු ක න ලදී. 
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- මුේෙර සුරක්ෂිතාගාරය - 

පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුවපේ ලංමුද්ාර ලංසුරක්ෂිපතගතරෙ ලංමඟිතු ලංමුද්ාර ලංපපොග ලංකැබී් ලංහත ලංමුද්ාර ලංනිකුත් ලං
කිරීමා ලංසුලරීක්ෂත තරී  ලංහත ලංහිඟෙකිතු ලංපපොර  ලංගබඩතපේ ලංපපොග ලංල ත් ත ලංගනිමිතු ලංපපොග ලං ළමනත රණෙ ලං

කිරීම ලංා ලංසිදු ලං රනු ලංකබයි. ලංමුද්ාර ලංසුරක්ෂිපතගතරෙ ලංපපොග ලං ්බතුධා ලංාත්ප ලංඇවළත් කිරීම ලංහත ලංපපොරවරු ලංනතක ලං

ගප ලංකිරීම ලංා ලංපපොග ලංප දතන ලං   ් ලංකිරීම ලංා ලංසිදු ලං රනු ලංකබයි. 

 
2017.01.01 සිෙ 2017.12.31 ව්යුන දිනෙ මුේෙර ලැබීේ හා නිකුත් කිරීේ සාරංශය 

ව්යුර්ගය ලැබීේ නිකුත් කිරීේ 

 සංඛාාව්යු ව්යුටිනාකම සංඛාාව්යු ව්යුටිනාකම 

තැපැ්  මුද්ෙ  102,240,000 1,877,920,000.00 115,780,000 2,492,210,000.00 

ආොයේ මුද්ෙ  1,000,000 50,000,000.00 1,550,000 755,000,000.00 

පුද් ල කා ක මුද්ෙ  179,000 1,795,000.00 109,000 1,095,000.00 

පාර්යදේන්තු මුද්ෙ  1,950,000 19,500,000.00 2,800,000 29,250,000.00 

සිහිවටන පත්රිකකා 215,500 24,358,000.00 210,000 24,071,500.00 

එකතුව 105,584,500 1,973,573,000.00 120,449,000 3,301,626,500.00 

 

 

 

- මුගලෙර කාර්යාං ය - 

 තමපමතනපේ ලංපැලැ දලති ලං හත ලංනිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං (පමපහයු්) ලං අධීක්ෂණෙ ලංමප ලං අධාතක්ෂ රපෙක් ලං

විසිතු ලං ලතකනෙ ලං  රනු ලං කබන ලං මුද්ාර ලං  තතමෙතාශ්යපේ ලං ප්ර ධාතන ලං  තතමෙෙතු ලං අවරිතු ලං ශ්රීය ලං කා ත ලං පැලැ ද ලං

පාලතතමපප්තුව ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතක ලං ලතරිප ික  ෙත ලං ප තිතු ලං පැලැ ද ලං  තණ්ඩ ලං  ඳහත ලං ගත ්ව ලං අෙ ර ලං

ගැනීම  ලංඅ ශ්යත ලංමුද්ාර ලංමුරයණෙ ලං ර ලං ලෙතදීම ලංහත ලංරන රුතුපේ ලංවිපනිාතාශ්යෙ ලංපක  ලං ැකප න ලංමුද්ාර ලං

එ ව ලංකිරීප් ලං විපනිාතාශ්යෙ  ලං අ ශ්යත ලං පද්ීයෙ, විපද්ීයෙ ලං මුද්ාර ලං පකින තුපේ ලං ල දන ම ලං ලරිදි ලං  තමණ ත් ලං

පත්මතත්ම  ලංමුද්ාර ලංනිකුත් ලංකිරීම  ලං ැාගත් ලංපැනක් ලංගනී. ලංඑපමතුම ලංමුද්ාර ලංආශ්රිීප ලංවිවිධා ලංනිෂ්ලතාන ලං   ් ලං

 ර ලංප ළඳපලොළ  ලංනිකුත් ලංකිරීප් ලං  යුව ලංා ලං ලංඑම ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංසිදු ලංපේ. 

එීම ලං  යුව ලං තතමා   ලංලටු ලංකිරීම ලං ඳහත ලං තමපමතනෙ  ලං රිකන ලංපකසිතු ලංනවී රණෙ ලංවූ ලංශ්රීය ලංකා ත ලංමුද්ාර ලං

 තතමෙතාශ්යපේ ලං2017 ලං  පතම ලංආාතෙම ලංරුපිෙ ද ලංමිලිෙන ලං43 ලංක් ලංාක් ත ලං තතමපත ලංගප ලංපක  ලං තමධානෙ ලංවී ලංඇප. ලං 

පද්ීයෙ ලංහත ලංවිපද්ීයෙ ලං ශ්යපෙතු ලං  ර   ලංහු මතරු ලං න ලංලිපි ලං ඳහත ලං තතමෂි  ලංමුද්ාර ලංමිලිෙන ලං300 ලංක් ලංලමණ ලං

මුරයණෙ ලං ර ලං ලතු ලං මිලිෙන ලං 240 ලං  ලං ප්ර මතණෙක් ලංපැලැ ද ලං තතමෙතකපේ ලං එදිපනාත ලං  තවිපත ලං රන ලංනිපත ලං

 තණ්ඩපේ ලංමුද්ාර ලං  ඳහත ලං ප තු ලං රන ලං අපර, ලං  මරු ලං තණ්ඩපේ ලංමුද්ාර ලං  ඳහත ලං මිලිෙන ලං 60 ලංක් ලං ප තු ලං

ප පතම. ලංදි යිපතු ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං653 ලංක් ලං ලං හ ලංඋල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං3410 ලංක් ලං ඳහත ලංමුද්ාර ලංමුරයණෙ ලං

 ර ලංපබාත ලංහැරීප් ලං  යුව ලංසිදු ලං රනුපේ ලංමුද්ාර ලං තතමෙතාශ්යෙ ලං හ ලංඊ  ලංඅනුබද්ධා ලංමුද්ාර ලංසුරක්ෂිපතගතරෙ ලං

මඟිනි. 



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 
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මුද්ාර ලංවිපනිාතාශ්යෙ ලං රපගනු ලංෙනු ලංකබන ලංමුද්ාර ලංපකින තු  ලංමුද්ාර ලංආශ්රිීප ලංරය ත ලංඅපකවි ලංකිරීම ලං ඳහත ලං

මුද්ාර ලං තතමෙතාශ්යපේ ලං අපකවි ලං වුළු ලං 03 ලං   ලං අමපර  ලං ගත දක, මතපර, පබතුපර, මහනු ර, නු රඑළිෙ, 

අනුරතධාපුරෙ ලංෙන ලංප්ර පද්ශ්ය ලං ක ලංමුද්ාර ලං තතමෙතාශ්ය ලංශ්යතතත ලංල ත් තපගන ලංෙයි. 

මුද්ාර ලං  තතමෙතාශ්යෙ ලං අාශ්ය ලං කිහිලෙකිතු ලං  මතුවිප ලං පේ. ලං  ්ාත ර ලං ඇණවු් ලං නිකුත් ලං කිරීප් ලං අාශ්යෙ, ලං

ලතරිප ික   ලංප ේ ත ලංඅාශ්යෙ, ලංමුද්ාර ලං වුළු , ලංමුද්ාර ලංපපොග ලංගබඩත , ලංමු දදින ලං  ර ලංගබඩත , ලංලරිගණ  ලං

අාශ්යෙ, ලංප ෞව තගතර ලංඅාශ්යෙ ලංහත ලංපුද්ගක තර  ලංමුද්ාර ලංප ේ ත ලංඅාශ්යෙ ලංමුද්ාර ලං තතමෙතාශ්යෙ  ලංඅෙත් ලංපේ. 

 ස්ථාවර ඇණවුේ නිකුත් කිරීදේ අං ය 

පද්ීයෙ ලංහත ලංවිපද්ශිෙ ලං ්ාත ර ලංඇණවු් ලං5958 ලංක් ලං ලං ඳහත ලං තතමෂි  ලංමුද්ාර ලංනිකුත් ලංකිරී් ලංහත ලං ලංමුද්ාර ලං

ආශ්රිීප ලංනිෂ්ලතාන ලංඇවළු ලං ලංඅපනකුත් ලං ලංරය ත ලංපැලැ ද ලංකිරීම ලං රනු ලංකබතුපතු ලංපමම ලංඅාශ්යපෙනි. 

 

 පාරිදභෝගික දසේවා අං ය (Customer Care) 

න  ලංමුද්ාර ලංඑ ව ලං රතුනතු ලං ඳහත ලං ්ාත ර ලංඇණවු් ලංආර්  ලංකිරීමත්, ලංලැරණි ලං ්ාත ර ලංඇණවු් ලං

ක ණු් ලංකතභීතුපේ ලංමුා ද ලංපැතුලත් ලංකිරීප් ලං  යුව ලංසිදු ලංකිරීමත්, ලංමුද්ාර ලං තතමෙතාශ්යපේ ලංඅපනකුත් ලං

මුා ද ලංපැතුලත් ලංකිරී්, ලංක ණු් ලංගප ලංකිරීම ලං හ ලං වු්තම ලංලත් ලං ැ සීම ලං ලංසිදු ලං රනු ලංකබතුපතු ලංපමම ලං

අාශ්යෙ ලංමඟිනි. 

 මුගලෙර කවුළුව  

විපනිාතාශ්යෙක් ලං පක  ලං ලමණක් ලංමුද්ාර ලං මිළඳි ලං ගැනිම  ලං ලැමිපණන ලංපද්ශිෙ ලං හත ලං විපද්ශිෙ ලං මුද්ාර ලං

පකින තු ලං ඳහත ලංමුද්ාර ලංඅපකවි ලංකිරීම ලං රනු ලංකබතුපතු ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිනි.  

 

 දක්තුකාගාර අං ය 

ලලැරණි ලං  තුනිපේාන ලං ක්රීමෙතු  ලං උල තරී ලං වූ ලං  ්ීරර ලං  තණ්ඩ ලං එ ව කිතු ලං  ැදු් ලං කත් ලං පැලැ ද ලං

ප ෞව තගතරෙ ලංශ්රීය ලංකා ත ලංපැලෑප ද ලංශ්රීය ලංවිතිතිෙ ලංහත ලංලතිහත ගප ලංවි තශ්යනෙ ලංපිළිබිඹු ලං රතුනක් ලං

 න ලංඅපර, පැලෑක ලංහත ලංඑක්  ලංඅත්පලොත් ලංපැබූ ලංවිදුලි ලං ාපද්ශ්ය ලංප ේ පෙහි ලංවි තශ්යනෙ ලං ඳහත ලං තවිපත ලං

 ක ලං තුනිපේාන ලංඋල රණ ලංරැ  පගතු ලංා ලං මතුවිප ලංපේ.  පැලෑක ලං මඟ ලංඅ ැසි ලං බඳපත ෙ ලං

ලටු ලං රන ලංමුද්ාරපේ ලං මතර් ෙ ලං හ ලංඑහි ලංවි තශ්යනෙ ලංවිාහත ලංාැක්ප න ලංමුද්ාර ලංඑ ව ක් ලංා ලංනතති  ලං

පැලැ ද ලංප ෞව තගතරෙ ලංවක ලංදී ලංාැ  ලංබකත ලංගප ලංහැකි ලංෙ. 

ප ෞව තගතරෙ ලං නැරඹීම ලං  ඳහත ලං ලත  ද ලං ළමුතුපගතු ලං රු. 5.00 ක් ලං ා,  ැඩිහිටිපෙකුපගතුරු. 

20.00 ක් ලං ා, විපද්ීය  ලං සිසුප ක්පගතු ලං රු. 100.00 ක් ලං හත ලං විපද්ීයෙ ලං  ැඩිහිටිපෙකුපගතු ලං රු. 

200.00 පකසිතු ලංගත ්ව ලංඅෙ ලං රනු ලංකබයි. එම ලංගත ්ව ලංවානි   ලංක ණු් ලංගප ලං රනු ලංකැපබ්. 

 පුගලගලකාරක මුගලෙර අං ය 

පත  තලි   ලංන පත ලංාමත ලංතිබූ ලංපමම ලංප ේ ත  ලං2017 ලං ැප්තවපැ්බතම ලංම  ලංසි  ලංනැ ප ලංආර්  ලං ක ලං

අපර, මුද්ාර ලං  තතමෙතාශ්ය ලං ප්ර ධාතන ලං  වුළුපේ ලං පමතුම ලං මහනු ර ලං  හ ලං නු රඑළිෙ ලං ෙන ලං මුද්ාර ලං

 තතමෙතාශ්ය ලංඋල ලං වුළු ලං ක ලංල ත් තපගන ලංෙනු ලංකබයි. 
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රු. ලං10/-, රු. ලං15/-, රු.25/- ලංෙන ලංමුහුණප ලං ටිනත ම ලං හිප  ලංඑක් ලංමුද්ාර ලංල්රිෙ ත   ලංමුද්ාර ලං20ක් ලං

අඩාගු ලං අපර, ඒ ත ලං පිළිප ළිතු ලංරු.1500/-, රු. ලං 2000/-, රු. ලං 2500/- ලං ෙන ලං මික ලං ගණතු ලංෙ පත් ලං

නිකුත් ලං රනු ලංකබයි. 

 

2016 වර්ෂදේ මුගලෙර කාර්යාං දේ සමස්ත ආොයම : 

2016  තමෂපේ ලං මුද්ාර ලං  තතමෙතාශ්යපේ ලං  ම ්ප ලං ආාතෙම ලං මතසි   ලං ක්රීමපෙතු ලං  තමධානෙ ලං වූ ලං ආ තරෙ ලං

ලහප ලංාක් ත ලංඇප.  

මාසය ආොයම 

නන තරි 1,936,835.50 

පලබර තරි 4,026,403.00 

මතතමව 2,175,284.50 

අපප්ර ේ ද 4,159,416.50 

මැයි 2,828,589.50 

ජුනි 1,463,145.50 

ජුලි 1,706,322.80 

අපගි ්ව 4,449,168.00 

 ැප්තවපැ්බතම 1,421,219.50 

ඔක්පපි්බතම 4,985,072.00 

පනො ැ්බතම 6,837,711.50 

පා ැ්බතම 6,976,352.64 

්කතුව 42,965,520.94 

 

2017 වර්ෂදේ පැවති මුගලෙර ප්රේෙර් ණ : 

 ඩී.එ .්ප ේනතනතෙ  ලංවිාතතකෙ ලංප්ර ාතමශ්යණෙ 

 මගී ලංපනෞ ත ලංවිපශ්යේෂ ලං වුළු  ලං(අ  ්ාත ලං03 ලංකි) 

 තිර ර ලංකා ත 

 මුද්ාර ලංපලොළ ලං(ජූලි ලංහත ලංඅපගි ්ව) 

 මුද්ාර ලං තතමෙතාශ්ය ලං50 ලං න ලං ා ත් ර ලංප්ර ාතමශ්යණෙ 

 ප ොළඹ ලංපලොත් ලංප්ර ාතමශ්යණෙ 

 ලතුදිෙතනු ලංප්ර ාතමශ්යණෙ 

 

 

 
 
 
 
(2017 වර්ෂදේ මුගලෙර වැඩසටෙන ඇමුණුම 02 යටදත් ෙක්වා ඇත) 
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- තැපැල් කළමනාකරණ අභාාස විොාලය - 
 

පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුවපේ ලං මතණ්ඩලි  ලං නිකධාතරීතු ලං පුහුණු ලං කිරීම ලං ප්ර ධාතන ලං අරමුණ ලං  ර ලං

ගනිමිතු ලං ශ්රීය ලං කා ත ලං පැලැ ද ලං  ළමනත රණ ලං අ තත  ලං විාතතකෙ ලං 1990 ලං මැයි ලං 14 ලං දින ලං ප ොළඹ ලං 06, 

 ැ දක ත්පත්දී ලංපිහිටු න ලංකදී. ලංඒ ලං ඳහත ලංඑ    ලංපැලැ දලති ලංපක  ලං  යුව ලං ක ලංඩී.එෆ්.බතක්තුරයතු ලං

මහපත ලං විසිතු ලං පූතමණ ලං ාතෙ ත් ෙ ලං කබතදුතු ලං අපර ලං පමම ලංආෙපනෙ ලං පිහිටු න ලං අ  ්ාත  ලං  න ලං වි ත් ලං

පාලතතමපප්තුවපේ ලං අපනකුත් ලං  තතමෙ ලං මණ්ඩකෙ ලං පුහුණු ලං කිරීම ලං  ඳහත ලං කා තපේ ලං ප්ර ාම ලං පැලැ ද ලං

අ තත  ලංආෙපනෙ ලංපක  ලං ැකප න ලං ැ දක ත්ප ලංපැලැ ද ලංඅ තත  ලංආෙපනෙ ලංහත ලංගත දක, මහනු ර, 

පඹුත්පත්ගම ලං  හ ලං මඩ කපු  ලං ෙන ලං පැලැ ද ලං අ තත  ලං ආෙපනා ලං ලසු ලං  තන න  ලං ෙතලනෙ ලං  හ ලං

පලො දගහප ක ලං ෙන ලං පැලැ ද ලං අ තත  ලං ආෙපනා ලං පැලැ ද ලං  ළමණත රන ලං අ තත  ලං විාතතකපේ ලං

අධීක්ෂණෙ ලංෙ පත් ලංආර්  ලංවිෙ. 

 

පපොරවරු ලං තුනිපේාන ලංපතක්ෂණෙ ලං හ ලංඅපළවි රණෙ ලංලාන් ලං ර ලංගනිමිතු ලං ඩතත් ලංපුළු ද ලංවූ ලං

ආතමථි ,  මතන ලංහත ලංඅපළවි රණ ලංලරි රෙ  ලංඋරදිෙ ලංහැකි ලංපක  ලංපාලතතමපප්තුවපේ ලංපනතෂ්ඨ ලං හ ලං

ද්විතීයි  ලං මට් ප් ලං නිකධාතරීතු ලං  විබක ලං ගැතුවීම ලං  ඳහත ලං පුහුණු ලං  ැඩ  හතු ලං ක්රිාෙතත්ම  ලං කිරීම ලං

පැලැ ද ලං ළමණත රන ලංඅ තත  ලංවිාතතකපේ ලංප්ර ධාතන ලං තතමෙෙ ලංපේ. ලංපමම ලංආෙපනෙ ලංපැලැ දලති ලං ෘජු ලං

අධීක්ෂණෙ ලංෙ පත් ලංඅධාතක්ෂ -පුහුණු ලංකිරී් ලංවිසිතු ලංල ත් තපගන ලංෙයි. 
 

2017 වර්ෂදේ පුහුණු වැඩසටෙන් විස්තර 
 

ආයතනය පාඨමාලා ගණන 
සෙභාගී වූ 

සංඛ්යාාව 

 ලංපැලැ ද ලං
 ළමනත රණ ලං
අ තත  ලංවිාතතකෙ 

අ තතුපර ලංලතඨමතකත 8 10 380 576 
බතහිර ලංලතඨමතකත 20 27 108 115 

උ  ් ලංඅධාතතලන ලංලතඨමතකත ලං 13 12 13 12 

 ලං තෂත ලංලතඨමතකත ලං 0 6 0 207 
විපද්ීයෙ ලං
පුහුණු ලං
ලතඨමතකත 

පුහුණු ලංහත ලං ැඩමුළු 17 27 24 35 

 ්මතුත්රාණ ලංහත ලං මුළු 0 12 0 20 

පැලැ ද ලංඅ තත  ලං
ආෙපනෙ 

විවිධා ලංලතඨමතකත 126 82 5294 1786 

්කතුව 184 176 5819 2751 

 

* ලංපැලැ ද ලංමූක ්ාතනපේ ලංපැලැ ද ලං ළමනතරණ ලංඅ තත  ලංවිාතතකෙ ලංමඟිතු ලංල ත් න ලංකා ලංපුහුණු ලං ැඩ  හතු ලං

පැලැ ද ලං ළමනතරණ ලංඅ තත  ලංවිාතතකෙ ලංමඟිතු ලංලැ ැත්වූ ලංපුහුණු ලං ැඩ  හතු ලංෙ පත් ලංඇපකත් ලං ර ලංඇප. 

 



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 
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පුහුණු වැඩසටෙන් ප්රේතිපාෙන 

 

වැය ශීර්ෂය පුහුණු වැඩමුළුව සෙභාගි වූ සංඛ්යාාව වැය වූ මුෙල 
2016 2017 2016 2017 

පුහුණු ලංකිරී් ලං හ ලංහැකිෙත ලං
 තමධානෙ ලං 
(308 ලං– ලං02 ලං– ලං01 ලං– ලං2401) ලං 

පද්ීයෙ ලංපුහුණු 

19,949 15,234 10,856,729.10 14,883,872.13 

 තෂත ලංප්ර තිලත්තිෙ ලං
ක්රිාෙතත්ම  ලංකිරීප් ලං ැෙ ලං
ීයතමෂෙ ලං 
(308 ලං– ලං02 ලං– ලං01 ලං– ලං1701) 

- - - 1,517,163.00 

විපද්ශ්ය ලංගමතු ලං ැෙ ලංීයතමෂෙ ලං
(308 ලං– ලං02 ලං– ලං01 ලං– ලං1102) 

විපද්ීයෙ ලංපුහුණු/ ලං
 ැඩමුළු/ ලං
 ්මතුත්රාණ/ ලං මුළු 

24 55 3,926,982.20 13,819,050.08 

 ්කතුව 19,973 15,289 14,783,711.30 30,220,085.21 

 

පුහුණු වැඩසටෙන් විස්තර 

(්ක් ්ක් අං වලට අොල දතොරතුරු දේ යටදත් ඉදිරිපත් කර ඇත.) 

 

ආයතනය 
පාඨමාලා ගණන 

2016 2017 

පැලැ ද ලං ළමණත රන ලංඅ තත  ලංවිාතතකෙ 58 94 

පැලැ ද ලංඅ තත  ලංආෙපන 126 82 

ලළතත්බා ලංපුහුණු ලං ැඩ  හතු 164 158 

මධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරු  ලං 15 9 

්කතුව 363 343 
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- මධා තැපැල් ුවව්යුමාරුව්යු  - 

 
ශ්රීට ලශකා තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුදේ ප්රිධාන තැපැ්   ාණ්ඩ ුවවමාරු මධ්ස්ථානය වන මධ් 

තැපැ්  ුවවමාරුව මඟින් තැපෙල දවත දයොමු ක න සියළුම වර් දේ දද්ශීය හා විදද්ශීය තැපැ්   ාණ්ඩ 

එකතු කිරීම, දත්රීම, ප්රිවාහනය, දබො හැරීම හා ඒවාදේ  මනාන්තය ක ා ුවවමාරු කිරීම යන සියළුම 

ංශය වලට ංොලව දද්ශිය හා විදද්ශීය වයදයන් තැපැ්  දමදහයුේ කටයුතු සිදු දකදර්. දමය නිදයෝජ් 

තැපැ් පති (දමදහයුේ)  ංධීක්ෂණය යටදත් ංධිකාරීව දයකු විසින් පාලන ක න ංත , සමසත් මධ් 

තැපැ්  ුවවමාරුව දමදහයුේ, ගිණුේ හා පාලන යන ංශය 03 ම එකව  ක්රිායාත්මක ක නු ලබන වියාල 

කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුදේ ප්රිධානතම ඒකකයකි. 
 

එකී මධ් තැපැ්  ුවවමාරුව ප්රිධාන වයදයන් ංශය 07 ක් යටදත් ක්රිායාත්මක වන ංත , සහකා  

ංධිකාරිවරුන් හා  ණකාධිකාරී ව දයකු යටදත් එකී ංශය පාලනය දේ.  
 

 දම ට තැපැ්  ංශයය.  

 වාණිජ ංශයය. 

 පාර්ස්  ංශයය හා විදද්ය තැපැ්  ංශයය. 

 යයාපදිශචි ංශයය. 

 පාලන ංශයය. 

 ගිණුේ ංශයය. 

 

 දමරෙ තැපැල් ධංශය 

 

මධ් තැපැ්  ුවවමාරුදේ දමදහයුේ කටයුතු වයන් වැඩි ප්රිතියතයක් ෙ ණු ලබන්දන් දම ට තැපැ්  

ංශයය විසිනි. ංධිකාරී (ම.තැ.ුව) දේ ංධික්ෂණදයන් දම ට තැපැ්  ංශයය දමදහයවනු ලබන්දන් 

සහකා  ංධිකාරී (දම ට තැපැ් ) විසිනි. ංශයදේ පරිපාලන පහසුව සඳහා දම ට තැපැ්  ංශයදේ ංනු 

ංශය 10 කට දබො ඇත. ඒවා නේ, 

 

i. මුද්රාා කාම ය vi. මලු  යිලකරු ංශයය 

ii. තැපැ්  කාම ය vii. යිල හැ වීදේ ංශයය 

iii. දජ්ෂ්ප පරීක්ෂක ංශයය viii. කාර්ය සශවිධාන නිලධාරී ංශයය 

iv. තැපැ්  ස්ථානාධිපති  (කණිෂ්ප දස වක) 

ංශයය 

ix. කාර්ය සශවිධාන නිලධාරී (තැ.දතෝ.නි) 

ංශයය 

v. තැපැ්  දපට්ටි ංශයය x. දජ්ෂ්ප සැසදීේ නිලධාරී ංශයය 
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I. මුද්රා කාමරය 
 

මධ් තැපැ්  ුවවමාරුව හ හා තැපැ්  ක න යිල හා න  ය තුල ස්ථාිලත ක  ඇති තැපැ්  දපට්ටි වලට 

තැපැ්  ක න යිල දින මුද්රාා තබා ංවලශගු කිරීම දමමඟින් සිදු ක නු ලබයි. 

 මුද්රාා තැමකම සඳහා ංත්වයන් තබන ලෙ දින මුද්රාා සහ විදුය බලදයන් ක්රිායා ක න යන්රච දයොො  නී. 

 
 

II. තැපැල් කාමරය 
 

යයුේ දපට්ටි වයන්, තැපැ්  මලු හිමියන්ද න්, ව්ාපාරික තැපැ්  ංශයදයන්, දතො  තැපැ්  ංශයදයන් 

හා දකොළඹ දබදීේ ංශයදයන් ලැදබන සාමාන් යිල දතෝ ා ංොල කාර්යාලවලට යැවීම දමහිදී සිදු දේ. 

දමයට ංමත ව ිලට පළාත් වයන් ලැදබන තැපෙල සැසඳීදමන්ෙ බදු් ල, මහනුව , යාපනය සහ  ා් ල 

ජශ ම තැපැ්  කාර්යාල මඟින්ෙ ලැදබන තැපැ්   ාණ්ඩ  මනාන්ත කාර්යාල වලට දයොමු කිරීම දමහිදී 

සිදු දේ. යයාපදිශචි ංශයදයන් ලැදබන මලු හා විදද්ය ංශයදයන් ලැදබන විදද්ය සාමාන් යිල ංඩශගු මලු 

ෙ, ඒ ඒ කාර්යාල වලට දයොමු කිරීම සිදු දේ. දෙනිකව තැපැ්  මලු 775 ක් පමණ සැසදීේ සඳහා ංශයයට 

ලැදබන ංත , තැපැ්  මලු 650 ක් පමණ වසා ංශයදයන් ිලට පළාත් කාර්යාලවලට ිලටත් කිරීම සිදු දේ. 

දමහිදී බදු් ල, මහනුව , යාපනය සහ  ා් ල ජශ ම තැපැ්  කාර්යාල 04 ක් ෙ, මඩකලපුව දුේරිය 

මඟින්ෙ, දෙපාර්තදේන්තු වෙන්  ථ මඟින් ෙ, ලශ ම බස්  ථ මඟින් ෙ, ලශකාව පු ා තැපෙල දබො හැරීම සිදු 

දේ 
 

III. දජාෂ්ප පරීක්ෂක ධංශය 
 

දමහි ප්රිධානතම කාර්ය වනුදේ දකොළඹ නා රික කලාප 15 තුල ිලහිටි ආයතන වලට සහ පදිශචි 

වැසියන්ට යිල දබදීමයි. දමහිදී යිල දබදීම විමධ් ත ක  දකොේප්්්වීදිය, වැ් ලවත්ත, 

හැේදලොක්ටවුම, දබොරැ් ල (දෙමටද ොඩ ඇතුලුව) හා දකොටදහ න (දමෝෙ  ඇතුලුව) යන තැපැ්  

කාර්යාල 05 ක් දවත  පව ා ජතිරි දකොට්පාය ංදටහි දබදීේ කටයුතු මධ් තැපැ්  ුවවමාරුව මඟින් 

සිදු ක නු ලබයි.  
 

IV. තැපැල් ස්ථානාිවපති (කණිෂ්ප දස ව්යුක) ධංශය  

ප්රිාථමික දශ්ර ණියට ංයත් දස වක මණ්ඩලය සේබන්ධදයන් වූ සියලු කටයුතු සිදුක නු ලබන්දන් 

දමම ංශයදයනි. 

 

V. තැපැල් දපට්ටි ධංශය 
 

දකොළඹ කලාපවල නිවැසියන් විසින් ලබාද න තිදබන තැපැ්  දපට්ටිවලට ංොල  ාස්තු ංයකිරීම 

හා නව දපට්ටි ලබාදීම දමම ංශයදයන් සිදුදේ. 2017 වර්ෂදේ ංලුතින් තැපැ්  දපට්ටි 18ක් ලබාදී 

ඇති ංත , ෙැනට ක්රිායාත්මක වන මුළු තැපැ්  දපට්ටි සශඛ්ාව 798 කි. 

 

VI. මලු  ලිපිකරු ධංශය 
 

මධ් තැපැ්  ුවවමාරුවට සහ දිවයින පු ා ිලහිටි තැපැ්  හා උප තැපැ්  කාර්යාලවලට ංවය් තැපැ්  

මලු ලබාදීම සිදුක න්දන් දමම ංශයදයනි. ජරුණු මලු සහ විදද්යයන්ට දනොයවන මලු නැවත සාො 

මැසීම සඳහා නව තාක්ෂණදයන් යුතු මහන මැෂින් දෙකක් ලබා දී ංශයයට ංවය් යටිතල පහසුකේ 

ලබාදීමට කටයුතු ක  ඇත. 2017 වර්ෂදේදී මිලදී  ත් මුළු මලු ප්රිමාණය තැපැ්  වැසීම සඳහා 49,700 

ක් ෙ, ඊ.එේ.එස්. ංශයයට සැපයීම සඳහා 17,000 ක් ෙ, මිලදී ද න ඇති ංත , මසන ලෙ මලු ප්රිමාණය 

12,000 කි. 
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VII. ලිපි හැරවීදේ ධංශය 
 

දකොළඹ කලාපවලට ංයත්  න   වැසියන්දේ සහ ආයතන වල ජ් ලීේ ංනුව ඔවුන්දේ පදිශචිය දහෝ 

යිලනයන් දවනස් වූ ංවස්ථාවලදී යිල හ වා යැවීම දමම ංශයදේ ප්රිධානතම කාර්යයයි. මීට ංමත ව, 

යිලනයන් මාරු කිරීදේ නිදයෝ , වැ දි තැපැ්  දපට්ටි ංශක සඳහා ලැදබන යිල, ප්රිමාණවත් දනොවූ 

යිලනයන් සහිත යිල, ංහිමි යිල කාර්යාලයට දයොමු කල යිල, ිලට පළාත් වලට යිලනය වූ ංසේපූර්ණ 

 මනාන්ත සහිත යිල යනාදිය නිවැ දි ක  දමම ංශයය මඟින් ජදිරියට යැවීම සිදු ක යි. 

 

VIII. මධ් තැපැ්  ුවවමාරුදේ කාර්ය සශවිධාන නිලධාරී ංශයය, කාර්ය සශවිධාන නිලධාරි (තැ.දතෝ.නි) 

ංශයය, දජ්ෂ්ප සැසදීේ නිලධාරී ංශයය වයදයන් ංශය 03 ක් ක්රිායාත්මක වන ංත , එමඟින් දම ට 

තැපැ්  ංශයදේ සියළුම තැපැ්  දස වා නිලධාරීන්දේ හා තැපැ්  දතෝ ණ නිලධාරී වරුන්දේ 

පරිපාලන කටයුතු, දස වා වා  ලැයිස්තු ත කිරීම, ද් ඛනා ා  කටයුතු (ංොල යයවිය  ඳවා තබා 

 ැනීමත්, ංවය ්ය දතො තුරු ලබාදීමත්) දමම ංශය මඟින් සිදු දේ. 

 

සමසත්යක් දලස  ත්කල 2017 වර්ෂය තුල මසකට සාමාන් යිල 2,731,000 ක් පමණ දකොළඹ 

න  දේ යිල දබදීේ කලාපයන් තුල දබදීේ ක  ඇති ංත , මසකට සාමාන් යිල 8,321,500 ක් 

පමණ දත්රීේ සිදුක  ිලටපළාත් වලට ිලටත් ක  ඇත. 2017 වර්ෂදේ මසකට සාමාන් යිල 

11,052,500 ක් දබො ඇති බැවින්, 2016 වර්ෂයට වඩා වියාල ප්රි තියක් 2017 වර්ෂදේ යිල දබදීේ සහ 

ිලටපළාත් වලට ිලටත් කිරීම තුයන් ලබා  ැනීමට සමත්ව ඇත. 

 
 
 

 වාණිගතජ අං ය 
 

පතක්ෂණි  ලං  තුනිපේානපේ ලං දියුණු  ලං  මඟ ලං පුද්ගකතතුපර ලං ලිපි ලං හු මතරු  ලං ප් ලං  න ලං වි  ලං
ක්රීමපෙතු ලං ලතරිප ික  ෙත ලං ප තිතු ලං දුර ් ලං ප මිතු ලං ල තින ලං නමුත්, ලං  තතලතරි  ලං ප්ර නත  ලං පම ලං
 තතලතරි  ලං අරමුණු ලං  පුරත ලං ගැනීම ලං පිණි  ලංපැලෑක ලං පබොපහි ලං  ශ්යපෙතු ලං  තවිපත ලංකිරීම ලං ප පරහි ලං
පෙොමුවී ලංඇති ලංබ  ලං ල තින ලං තතමපත ලං අනු  ලං ලැහැදිලි ලං පේ. පමම ලංපත් ෙ ලං අ පබිධා ලං රගනිමිතු ලං
නූපන ලං  තතලතරි  ලං පත් ෙතු  ලං ගැකපලන ලං ලරිදි ලං  ැඩි ලං ආාතේ ලං ලලයීම ලං ලකක්  ලං  ර ලං ගනිමිතු ලං
පැලෑක ලං බහුක ලං  ශ්යපෙතු ලං  තවිප ලං  රනු ලං කබන ලං  තතලතරි  ලං ප්ර නතපේ ලං අපප්තවක්ෂත තු  ලං ගැකපලන ලං
අයුරිතු ලං පැලෑක ලං නවී රණෙ ලං කිරිම ලං හත ලං ඔවුතු  ලං ලහසු ් ලං  ැලයීම ලං පමම ලං අාශ්යෙ ලං  ්ාතලනෙ ලං

කිරීප් ලංමූලි  ලංඅරමුණයි. 
 

ලරිලතකනමෙ ලං හත අධීක්ෂණමෙ ලං   යුව ක ලං ලහසු  ලං  ැකකි දක  ලං පගන ලං පැලැ ද ලං

පාලතතමපප්තුව  ලං ප ප ලං විශ්යතක ලං  ශ්යපෙතු ලං ආාතේ ලං කැපබන ලං අාශ්ය ලං 06 ලං ක් ලං හත ලං මධාත ලං පැලැ ද ලං
හු මතරුපේ ලංසිෙළුම ලංපගවී් ලං රන ලංඅාශ්යෙතු ලංා ලංඇවකත් ලං තණින ලංඅාශ්යෙ, 
 

 ව්ාපාරික තැපැ්  ංශයය 
 දතො  තැපැ්  ංශයය  
 දද්ශීය ංධිදේගි ංශයය 
 තැපැ්  මුද්රාා යන්රච ංශයය 

 ංහිමි යිල කාර්යාලය 
 තැපැ්  කාර්යාලය (ම.තැ.ුව.) 
 මුේ  ංයකැමි ංශයය 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංෙන ලංඅාශ්ය ලං හ තර ලංඅධි තරී රපෙකු ලංෙ පත් ලංක්රිාෙතත්ම  ලංපේ. ලං 
 
 

  



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  40 
 

වාාපාරික තැපැල් අං ය 
 
 

පමම ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංදි යිපතු ලංප්ර ධාතන ලංපලපළේ ලංආෙපන ක  ලං තතලතරි  ලංලිපි ලසු ලංපගවී් ලංලානම ලංමප ලං
පැලැ ද ලංකිරීම  ලං ලහසු ් ලං ලෙත ලංඇති ලං අපර ලං ඒ ලං  ඳහත ලං එම ලංආෙපන ලං විසිතු ලංමතසි   ලං ාරනු ලං කබන ලං

පැලැ ද ලංගත ්ව   ලංඅනුකූක  ලංකබතපානු ලංකබන ලංමුා ද ලංපහි ලංබැාකු ලං ලංඇල රෙක් ලංමප ලංBM ලංඅා  ලංහත ලංM ලං
අා  ලං ෙ පත් ලං ආෙපන ලං ප ප ලං ප ේ ෙ ලං  ලෙත ලං ඇප. පමෙ  ලං අමපර  ලං නිාහ ් ලං පැලැ ද ලං ලහසු ් ලං
ෙ පත් ලංරතනත ලංආෙපන ලං ලිතු ලංලිපි ලං තර ලංගැනීම ලංහත ලංපූතම  ලංගත ්ව ලංමප ලංපපොග ලං ශ්යපෙතු ලං ලංලිපි ලංපැලැ ද ලං
 රනු ලං කබන ලං ආෙපන ලං  ඳහත ලං පැලැ ද ලං මූක ්ාතනපෙතු ලං  රනු ලං කබන ලං අෙකිරී් ලං  ක  ලං අාතක ලං ලිපි ලං

පපොග ලං තර ලංගැනීම ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංසිදු ලං රනු ලංකබයි. පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලංප ප ලංවිශ්යතක ලං
ආාතෙමක් ලං පමම ලං අාශ්යෙ ලං මඟිතු ලං රැ ් ලං  රනු ලං කබන ලං අපර, පමම ලං අාශ්යපේ ලං මතසි  ලං ලිපි ලං ධාතරිපත ෙ ලං

මිලිෙන ලං6 ලං - ලං8 ලංත් ලංඅපර ලංලරත ෙ  ලංල තී. මතසි  ලංාළ ලංආාතෙම ලංරුපිෙ ද ලංමිලිෙන ලං100 -130 අපර ලං
අගෙක් ලංගනී. 
 

මාසය 
ලිපි ගණන ආොයම (රු. ) 

2016 2017 2016 2017 

නන තරි 6,737,485 8,327,042 103,909,507.00 126,546,089.00 

පලබර තරි 6,896,434 6,887,603 106,019,373.00 105,983,285.00 

මතතමව 7,139,308 8,031,459 114,985,491.00 131,019,256.00 

අපප්ර ේ ද 6,779,545 7,821,622 106,532,502.00 119,541,883.00 

මැයි ලං 7,060,226 7,620,040 114,343,319.00 118,618,550.00 

ජුනි 7,013,736 6,779,896 107,264,141.00 109,751,061.00 

ජුලි 7,124,769 8,066,893 112,658,773.00 122,090,926.00 

අපගි ්ව 6,942,688 7,667,770 107,909,325.00 123,621,486.00 

 ැප්තවපැ්බතම 6,998,907 6,783,103 108,803,271.00 107,119,454.00 

ඔක්පපි්බතම 7,394,663 7,905,984 116,290,015.00 125,540,041.00 

පනො ැ්බතම 6,627,052 7,811,822 104,781,651.00 124,275,645.00 

පා ැ්බතම 6,821,748 7,351,804 109,013,080.00 118,264,240.00 

්කතුව 83,536,561 91,055,038 1,312,510,448.00 1,432,371,916.00 

 

දතොග තැපැල් අං ය 
 

පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලංමඟිතු ලංනිෙම ලං රන ලංකා ලංමතසි  ලංගත ්ව ලංපග ත ලං2017 ාක් ත ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලං
ප ප ලංලිෙතලදිාචි ලංවී ලංඇති ලංආෙපන ලං ාතතත  ලං101 ලංකි. ලංඑම ලංආෙපන ලංමඟිතු ලංපැලැ ද ලං රනු ලංකබන ලංමුරයත ලං
ෙතුත්රා ලං මඟිතු ලං ගත ්ව ලං පගවූ ලං ලිෙතලදිාචි ලං හත ලං  තමතනත ලං පැලැ ද ලං  තණ්ඩ ලං ඔවුතුපේ ලං ලිපිනෙතු ලං  ක  ලං

පගො ් ලං  තරගැනීමත්, එම ලං ආෙපන ක ලං ලිපිනෙතු  ලං ලිපිනෙ ලං ප ො  ලං කැපබන ලං හත ලං පැලැ ද ලං පලට්ටි ලං
ලිපිනෙතු  ලංලිපිනෙ ලංප ො  ලංකැපබන ලංපැලැ ද ලං තණ්ඩ ලංඅාතක ලංආෙපන ලංප ප ලංපගො ් ලං තරදීමත් ලංපමම ලං

අාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංසිදු රනු ලංකබයි. 
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2016 සෙ 2017 වර්ෂවල දතොග තැපැල් අං දයන් භාරගන්නා ලෙ ලිපි ප්රේමාණය ො  ඊට අොල 

තැපැල් ගාස්තු ආොයම පෙත පරිදි දේ. 

 

වර්ෂය 

ලිපි ධාරිතාවය 

ලියාපදිංචි ලිපි 
ලියාපදිංචි 

පාර්සල් 
ලියාපදිංචි 

විදගල  ලිපි 
සාමානා ලිපි 

සාමානා 

පාර්සල් 
්කතුව 

2016 4,126,051 88,701 11,833 24,446,242 20,323 28,693,150 

2017 4,812,348 111,982 10,314 23,596,260 21,923 28,552,827 

්කතුව 8,938,399 200,683 22,147 48,042,502 42,246 57,245,977 

 

 

 

 
දගලශීය අධීදේගී අං ය (SPEET POST / LOGI POST ) 

පේග ත් ලංපැලැ ද ලංප ේ ත ක් ලංඅපප්තවක්ෂත ලං රනු ලංකබන ලංපද්ීයෙ ලං ලතරිප ික  ෙතුපේ ලංඅ ශ්යතපත ෙතු ලං

ලටු රදීම ලං අරමුණු ලං  රගනිමිතු ලං පමම ලං අාශ්යෙ ලං  ්ාතලනෙ ලං  ර ලං ඇප. පමහි ලං ප්ර ධාතන ලං මධාත ්ාතනෙ ලං
ප ොළඹ ලං මධාත ලං පැලැ ද ලං හු මතරුපේ ලං  ්ාතපිප ලං  ර ලං තිපබන ලං අපර, එෙ ලං ප ප ලං  තරපානු ලං කබන ලං

ප ොළඹ, මහනු ර, කුරුණෑගක,  ෑග දක, ගත දක ලං හ ලංමතපර ලංෙන ලංලිපිනෙතු ලං ක  ලංලිපිනෙ ලං ර ලං

තිපබන ලංඅධීපේගී ලංපැලැ ද ලං තණ්ඩ ලංඑදින ලංම ලංපබදීම ත්, අපනකුත් ලංපබදී් ලං තතමෙතක ක ලංලිපිනෙතු  ලං

ලිපිනෙ ලං ර ලංඇති ලංඅධිපේගී ලංපැලැ ද ලං තණ්ඩ ලංලසු ලංදින ලංපබදීම ත් ලංඅ ශ්යත ලංවිධිවිධාතන ලං ක ත ලංඇප. 
 

මාසය 
ආොයම (රු. ) 

2016 2017 

නන තරි 444,000.00 674,000.00 

පලබර තරි 1,028,000.00 1,518,000.00 

මතතමව 956,000.00 974,000.00 

අපප්ර ේ ද 408,000.00 298,000.00 

මැයි ලං 460,000.00 382,000.00 

ජුනි 574,000.00 386,000.00 

ජුලි 678,000.00 954,000.00 

අපගි ්ව 712,000.00 552,000.00 

 ැප්තවපැ්බතම 470,000.00 432,000.00 

ඔක්පපි්බතම 282,000.00 726,000.00 

පනො ැ්බතම 646,000.00 350,000.00 

පා ැ්බතම 540,000.00 618,000.00 

්කතුව 7,198,000.00 7,864,000.00 
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ලිෙතලදිාචි ලංවී ලංඇති ලංආෙපන ක  ලංපගො ් ලං අධිපේගී ලංපැලැ ද ලං තණ්ඩ ලං තරගැනීම ලං හ ලංපකොජි ලංපලො ්ට් ලං

ලහසු ් ලං ැලයීම ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංප තිතු ලංකබතපානු ලංකබන ලංප ේ ත යි. ාැන  ලංපමම ලංප ේ ත  ලංදි යින ලං
පුරත ලංසීග්රපෙතු ලංනන්රිනෙ ලංප මිතු ලංල තී. 2017  තමෂෙ ලංවක ලංපමම ලංඅාශ්යපේ ලංමතසි  ලංඅධිපේගී ලංපැලැ ද ලං
 තණ්ඩ ක ලංධාතරිපත ෙ ලං100,000 ලං   ලංආ තුන ලංපේ. 
 

මාසය 
හුවමාරු කල භාණ්ඩ සංඛ්යාාව ආොයම (රු. ) 

2016 2017 2016 2017 

නන තරි 46,544 75,413 4,906,785.00 7,874,835.00 

පලබර තරි 45,744 65,939 4,444,697.00 7,244,250.00 

මතතමව 55,477 82,700 5,355,745.00 8,453,685.00 

අපප්ර ේ ද 46,149 63,899 4,270,210.00 6,534,040.00 

මැයි ලං 48,105 66,371 4,366,190.00 9,152,405.00 

ජුනි 72,864 58,680 6,506,735.00 5,944,025.00 

ජුලි 68,091 84,232 6,504,825.00 8,546,310.00 

අපගි ්ව 74,429 76,978 7,868,235.00 7,797,745.00 

 ැප්තවපැ්බතම 74,748 72,964 7,473,585.00 7,321,063.50 

ඔක්පපි්බතම 75,628 93,184 7,793,245.00 7,720,490.00 

පනො ැ්බතම 73,987 76,930 7,557,380.00 7,747,360.00 

පා ැ්බතම 65,981 63,149 7,929,465.00 6,555,505.00 

්කතුව 747,747 880,439 74,977,097.00 90,891,713.50 

 
තැපැල් මුද්රා යන්රා අං ය 
 

පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුවපේ ලං අ ශ්යතපත ෙතු  ලං අනු  ලං පැලැ ද ලං මුරයත ලං ෙතුත්රා ලං  ැලයීම, අලුත් ැඩිෙත ලං

  යුව ලං ඳහත ලංපෙොමු ලංකිරීම ලංහත ලංලතකනමෙ ලං  යුව ලංා ලංපලෞද්ගලි  ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංකැපබන ලංල දන ් ලං

 ක  ලංඅනු  ලංපැලැ ද ලංමුරයත ලංෙතුත්රා ලංමික  ලංපගන ලං තවිපත ලංකිරීම ලං ඳහත ලංඅ ශ්යත ලං න ලංබකලත්රා ලංනිකුත් ලංකිරීම, 

පලෞද්ගලි  ලංඅාශ්යෙ  ලංඅෙත් ලංමුරයත ලංෙතුත්රා ලං ක  ලංමුා ද ලංඇවකත් ලංකිරීම, මුරයත ලංෙතුත්රා ක  ලංඇවකත් ලං රනු ලං

කබන ලංමුා ද ලංපිළිබඳ  ලංමතසි  ලංහත ලං තතමෂි  ලංආාතේ ලං තතමපත ලංල ත් ත ලංගැනීම ලං හ ලංරතනත ලංආෙපන ක  ලං

අෙ ැෙ ලංපෙිනනත ලංඅනු  ලං තතමෂි   ලංප තු ලංප පරන ලංප්ර තිලතාන ලං ්බතුධාපෙතු ලංඅාතක ලං තතමෙතක ලං හ ලං

පැලැ ද ලං තතමෙතක ලංාැනු ත් ලංකිරීම ලංෙනතදී ලං තතමෙෙතු ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංසිදු රනු ලංකබයි. 
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භාවිතා වන තැපැල් මුද්රා යන්රා පිිබබඳ වාර්තාව 

 

 2016 2017 

රනපේ ලංපාලතතමපප්තුව 1448 1464 

පලෞද්ගලි  1478 1518 

පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   ලංඅෙත් 260 297 

්කතුව 3186 3279 

 
අහිනු ලිපි කාර්යාලය  
 

දි යින ලංපුරත ලංපිහිටි ලංලිපින ලංප ප ලංවිවිධා ලංපහේතූතු ලංමප ලංපබදීම  ලංපනොහැකි ලංහත ලංෙ තුනත ලංප ොෙතගප ලංපනොහැකි ලං

පද්ීයෙ ලංහත ලංවිපද්ශිෙ ලංපැලැ ද ලං තණ්ඩ ලංදි යින ලංපුරත ලංපිහිටි ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං ලිතු ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංප ප ලංඑ නු ලං

කබන ලංඅපර, ලං එහිදී ලංපැලැ ද ලං තණ්ඩ ලං ක ලංවි ෘප ලං ර ලංප දුර ත් ලංපබදීම  ලංහැකි ලං ාෑ ලං පබදීම  ලං  යුව ලංකිරීම, ලං

පබදීම  ලංපනොහැකි ලං ටිනත ලංරය ත ලංපේ ලංන්, ලංප්ර සිද්ධා ලංප තුපද්සිපේ ලංවිකුණත ලංආාතෙම ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව ලං

ක ණු් ලං  ක  ලං බැර ලංකිරීම,  ටිනත මක් ලං පනොමැති ලං ලිපි ලං ඩාතසි ලං පේ ලංන්, ලං ඩාතසි ලං ප්ර ති්ක්රීේෙ ලංකිරීම ලං  ඳහත ලං

විකුණත ලංආාතෙම ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව ලංක ණු් ලං ක  ලංබැර ලංකිරීම ලංපමම ලංඅාශ්යපෙතු ලංසිදු ලංප පරන ලංමූලි  ලං

 තතමෙ තරෙ ලංයි. 
 

විවිධා ලං පහේතූතු ලං මප ලං ලිපින ලං හිමි රු තු ලං හ  ලං පබදීම  ලං පනොහැකි ලං පද්ීයෙ ලං හත ලං විපද්ීයෙ ලං පැලැ ද ලං  තණ්ඩ ලං

පැලැ දලති ලං විසිතු ලං ලත් ලං රනු ලං කබන ලං  මීක්ෂණ ලං මණ්ඩකෙක් ලං ලදිරිපේ ලං පමම ලං අාශ්යපේ ලං දී ලං වි ෘප ලං ප පරන ලං

අපර, එම ලං  තණ්ඩ ක ලං තිපබන ලං  ටිනත ් ලං  හිප ලං  තණ්ඩ ලං ප්ර සිද්ධා ලං ප තුපද්සි ලංපේ ලං අපළවි ලං ප ො  ලං ආාතෙම ලං

පාලතතමපප්තුවපේ ලංආාතෙම  ලංබැර ලං රනු ලංකබයි. ලහප ලංාක් ත ලංඇත්පත් ලං2016 හත ලං2017 ලං තමෂ ක ලංඑප ේ ලං
ප්ර සිද්ධිපේ ලංප තුපද්සි ලංකිරීපමතු ලංකා ලංආාතේ ලං තතමපත යි. 

 

වර්ෂය ආොයම (රු. ) 
2016 1,269,400.00 

2017 1,175,600.00 

 

එප ේම ලං එම ලං  තමෂ ක ලං පමම ලං අාශ්යපෙතු ලං ල පකන ලං  ඩාතසි ලං ප්ර ති්ක්රීේ රණෙ ලං  ඳහත ලං අපකවි ලං කිරීපමතු ලං කා ලං

ආාතෙම ලංලහප ලංාක් ත ලංඇප. 

 ලං 

වර්ෂය ආොයම (රු. ) 

2016 323,932.00 

2017 250,087.50 
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තැපැල් කාර්යාලය (ම.තැ.හු.) 
 

පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුවපේ ලං පරේණිගප ලං කිරී් ලං  ක  ලං අනු  ලං 1 ලං පරේණිපේ ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතකෙක් ලං පක  ලං
ක්රිාෙතත්ම  ලං  න ලං පමහි ලං ලරිලතකන ලං   යුව ලං නිපෙිනත ලං පැලැ දලති ලං (බ ්නතහිර) ලං ෙ පත් ලං ල තින ලං අපර, ලං
පමපහයු් ලං  යුව ලංසිදු ලංප පරතුපතු ලංමධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරු  ලංෙ පත්ෙ. ලංදි යිපතු ලංපැලැ ද ලං තතමෙතකෙකිතු ලං
මහනනෙත ලං ප ප ලං  ැලපෙන ලං සිෙළු ලං වුළු ලං ප ේ ත තු ලං පමම ලං  තතමෙතකපෙතු ලං ා ලං  ලෙනු ලං කබන ලං අපර, ලං පමම ලං
 තතමෙතකෙ ලංවක ලංපිහිටු ත ලංඇති ලං තුනිපේාන ලංපිෙ  ලංමඟිතු ලංලතරිප ික  යිතු ලංප ප ලංප ප සිතු ලංඅගෙ ලං ක ලංයුව ලං
මට් ම  ලංප ේ ත ක් ලං ලෙනු ලංකබයි. ලංදි යින ලංපුරත ලංක්රිාෙතත්ම  ලං න ලංපැලැ ද ලංහත ලංඋල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංමඟිතු ලං
ප ොළඹ ලං01 ලංසි  ලං15 ලංාක් ත ලංවූ ලං කතල ලංවක ලංපිහිටි ලංලිපිනෙතු ලංප ප ලංලිපිනෙ ලංප ො  ලංකැපබන ලංප ලිප් ද ලංපබදීම ලං
පමම ලං  තතමෙතකපෙතු ලං සිදුපේ. ලං 2017.08.01 ලං දින ලං සි  ලං පමම ලං  තතමෙතකෙ ලං  ෑම ලං දින ම ලං උාෑ න ලං 06.00 ලං සි  ලං
21.00 ලංලැෙ ලංාක් ත ලංලතරිප ික   ලංලහසු  ලංඋපා ත ලංවි ෘප  ලංල තී. ලංපමම ලං තතමෙතකෙ ලංමඟිතු ලං2016 ලං හ ලං2017 ලං
ෙන ලං  ර ලංපා  ලංවක ලංපමපහෙ න ලංකා ලංවානි  ලංප ලිප් ද ලංධාතරිපත ෙ ලංලහප ලංලරිදි ලංපේ. 
 

වර්ෂය 

භාරගත් 

දටලිදේල් 

ප්රේමාණය 

සේදප්රේේෂණය කල 

දටලිදේල් 

ප්රේමාණය 

දබෙන ලෙ 

දටලිදේල් 

ප්රේමාණය 

2016 5800 4261 109698 

2017 8468 6173 106892 

 

මුා ද ලංඅෙ ැමි ලංඅාශ්යෙ 

මධාත ලං පැලැ ද ලං හු මතරුපේ ලං ක්රිාෙතත්ම  ලං  න ලං  තතලතරි , ලං පැලැ ද ලං මුරයත, ලං පද්ීයෙ ලං  ලං අධීපේගී, ලං පපොග ලං
පැලැ ද, ලංපැලැ ද ලංපලට්ටි, ලංEMS, ලංප ොළඹ ලංපබදී් ලංඅාශ්යපේ, ලංඅහිමි ලංලිපි ලං තතමෙතකපේ ලංහත ලංනඩත්ව ලංඅාශ්ය ලං
ෙන ලංඅාශ්ය ලං ලිතු ලංකැපබන ලංසිෙළුම ලංආාතේ ලංක ණු් ලංගප ලංකිරීම ලං හ ලංප ේ   ලං ැටුප්තව, ලංආපද්ශ්ය  ලං ැටුප්තව, ලං
අති තක, ලංගමතු ලංවිෝ ලං හ ලංගමතු ලංවිෝ ලංදීමනත, ලංඅත්ති තර් ලංපගවී් ලංආදි ලංසිෙළු ලංපගවී් ලං  යුව ලං
පමම ලංඅාශ්යපෙතු ලංසිදු ලංප පතම. ලං ලං 

 
 

 පාර්සල් අං ය 

පද්ීයෙ ලං හත ලං විපද්ීයෙ ලං ලතතම  ද ලං පමපහයු් ලං   යුව ලං සිදු ලං කිරීම ලං මධාත ලං පැලැ ද ලං  ලං හු මතරුපේ ලං ලහප ලං අාශ්ය ලං

ෙ පත් ලංසිදු ලංපේ. 

 විපද්ශ්ය ලංලතතම  ද ලංඅාශ්යෙ. 

 පමර  ලංලතතම  ද ලංඅාශ්යෙ. 

 ලතතම  ද ලං තතමෙතකෙ. 
 

විදගල  පාර්සල් අං ය 

විපද්ශ්යෙතු ලං ප තිතු ලං කැපබන ලං ලතතම  ද ලං දි යිපතු ලං  ෑම ලං ප්ර පද්ශ්යෙ ම ලං සිටින ලං ලතරිප ික  ෙත ලං ප ප ලං පබාත ලං

හැරීම  ලං  යුව ලංකිරීම ලංපමම ලංඅාශ්යපේ ලං තතමෙ තරෙ ලංපේ. ලංපමහිදී ලංමධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරුපේ ලංපිහි ත ලංතිපබන ලං

විපද්ශ්ය ලංලතතම  ද ලං වුළුප තු ලංලැමිපණන ලංමහනනෙත ලංප ප ලංලතතම  ද ලංපබාත ලංහැරීම ලංසිදු ලං රයි. ලංපමම ලං  යුව ලංසිදු ලං

කිරීප්දී ලංපතමගු ලංපාලතතමපප්තුවපේ ලං තතමෙ ලංමණ්ඩකපේ ලං හපෙිගෙ ලංා ලංකබත ලංගනී. 
 

 

ප ා ලං දි යිපතු ලං දුර ලං බැහැර ලං ප්ර පද්ශ්ය ක ලං සිටින ලං පුද්ගකෙතු  ලං කැපබන ලං ලතතම  ද ලං පම ලං ආ තුන ලං පැලැ ද ලං

 තතමෙතකපෙතු ලංකබත ලංගැනීම  ලංහැකි න ලංප ේ ලංලතතම  ද ලංලරීක්ෂත ලං ර ලංෙැවීප් ලංක්රීමෙක් ලංා ලංල තී. ලංපමම ලංවිපද්ශ්ය ලං

ලතතම  ද ලං අාශ්යෙ ලං විමධාතගප ලං කිරීම ලං වක ලං ප්ර තපද්ීයෙ ලං විපද්ශ්ය ලං ලතතම  ද ලං  තතමෙතක ලං ගත දක, ලං මහනු ර, ලං ෙතලනෙ, ලං

්රිෙකුණතමකෙ ලංහත ලං ටුනතෙ  ලං  ලං IPZ ලංහි ලං පිහිටු ත ලංඇප. ලං එම ලංප්ර තපද්ීයෙ ලංවිපද්ශ්ය ලංලතතම  ද ලං තතමෙතක ලංමඟිතු ලංඑම ලං

ප්ර පද්ශ්ය ක ලංනනපත   ලංකැපබන ලංලතතම  ද ලංපබාත ලංහැරීම ලංසිදු ලංප පතම. 
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2017 වර්ෂදේ විදගල  පාර්සල් අං දේ ලැබීේ ො පිටත් කිරීේ විස්තර : 

 ගුවන් පාර්සල් මුහුදු පාර්සල් M-Bag CD පැකට්ටු 

විදගල  වලින් ලෙ  38427 15518 1692 10768 

ප්රේාදගලශීය කාර්යාල දවත 

පිටත් කිරීේ 
14182 4070 265 2208 

කවුළුදවන් සිදුකල දබදීේ 22723 11117 1283 8232 

 

විදගල  පාර්සල් කවුළුදවන් ලෙ ආොයම - 

ලතතම  ද ලංපමපහයු් ලංගත ්ව රු. 5,185,900.00 

ගුා් ලංගත ව් රු. 2,354,520.00 

හර ත ලංෙැවී් ලංගත ්ව රු. 250,123.47 

්කතුව රු. 7,790,543.47 

 

දමරට පාර්සල් අං ය 

පමම ලං අාශ්යෙ ලං මඟිතු ලං පමර  ලං  තමතනත ලං ලතතම  ද, ලං  ටිනත ම ලං පග ත ලං  තරගතුනත ලං ලතතම  ද ලං හත ලං රතනත ලං ප ේ ෙ ලං
 ඳහත ලංලතතම ක ලංපමර  ලංහු මතරු  ලංසිදු ලං රයි. ඒ ලංඅනු  ලංදි යින ලං  ත ලංසිෙළු ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංප ප ලංලතතම  ද ලං
අයිපම ලංෙැවීම ලං හ ලංකැපබන ලංඅයිපම ලංපි ත් ලංකිරීම ලං හ ලංප ොළඹ ලංනතගරි  ලංසීමත  ලංවක ලංපබාත ලංහැරීම ලංසිදු රයි. 
 

2017 වර්ෂදේ දමරට පාර්සල් අං දේ පාර්සල් විස්තරය -  

 සාමානා පාර්සල් ව.දග.භා. පාර්සල් 

 වු ප තු ලං තරගත් 51,961 3,178 

පි ලළතත් ලං ලිතු ලංකැබී් 61,358 71,516 

පි ලළතත් ලං ක  ලංෙැවී් 97,972 73,657 

ප ොළඹ ලංනතගරි  ලංප ො ප ේ ලංපබදී් 17,334 1,185 

පමර  ලංලතතම  ද ලංඅාශ්යෙ ලං ලංවලිතු ලංලලයූ ලංමුද්ාර ලංආොයම - රු. 13,885,200.00 ලංකි. 

පාර්සල් කාර්යාලය 

පමම ලංඅාශ්යපෙතු ලංලතතම  ද ලංඅාශ්යපේ ලංලතකන ලංහත ලංපමපහයු් ලං  යුව ලංඅධීක්ෂණෙ ලංසිදු රයි. 
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 විදගල  තැපැල් අං ය 

මධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරු  ලං හ තර අධි තරි රු ලංල ්පාපනකුපගතු ලංයුව ලංඅාශ්ය ලං05 ලංකිතු ලංක්රිාෙතත්ම  ලංපේ. ලංප ා ලං

ගණ තධි තරි රපෙකු ලංෙ පත් ලංක ණු් ලංඅාශ්යෙක් ලංා ලංපේ. ලංවිපද්ශ්ය ලංපැලැ ද ලංඅාශ්යෙ  ලංඅෙත් ලංඅාශ්යෙතු ලංගත් ලං ක, ලං 

 විපද්ශ්ය  පැලැ ද ලං තතමෙතකෙ. 

 විපද්ශ්ය  පැලැ ද (පමපහයු්) ලංඅාශ්යෙ. ලං 

 ඊ.එ්.එ ් ලංඅාශ්යෙ. 

විපද්ශ්ය  පැලැ ද  තතමෙතකෙ ලං 

පමමඟිතු ලංඊ.එ්.එ ් හත ලංවිපද්ශ්ය පැලැ ද ලං (පමපහයු්) ලංඅාශ්යෙ ලංලතකනෙ ලං හ ලංඅධීක්ෂණෙ ලංසිදු ලංප පතම. ලංපමම ලං

 තතමෙතකපේ ලංපමපහයු් ලංහත ලංක ණු් ලංපක  ලංඅාශ්ය ලංපා කි. ලං 

 ලංක ණු් ලංඅාශ්යෙ, ලංනතපතතුපර ලංක ණු් ලංඅාශ්යෙ ලංහත ලං ්බතුධා ලංවී ලං  යුව ලං රයි. ලංඑයිතු ලං  ලංර   ලංකැපබන ලං  ලංවිපද්ශ්ය  

පැලැ ද ලං තණ්ඩ ලං ක  ලං න ලංඅෙ ලංකිරී් ලං හ ලංගු තු ලං මතග් ලංප ප ලංපග නු ලංකබන ලංපගවී් ලංපිළිබඳ ලං න ලං  යුව ලං

සිදු ලං රනු ලංකැපබ්. 

විපද්ශ්ය  පැලැ ද පමපහයු් ලංඅාශ්යෙ ලං 

පමම ලං අාශ්යපෙතු ලං  ලං ගු තු ලං මක තු ලං කැපබන ලං පැලෑක ලං පගන ලං ඒම ලං හත ලං පි ත් ලං කිරී් ලං   යුව ලං සිදු ලං  රන ලං අපර, ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

එප ේ ලංපගන ලංඑනු ලංකබන ලංගු තු ලංපැලෑක ලං  ලං ැ ඳීම ලං  ලංවිපද්ශ්ය  පැලැ ද අාශ්යපෙතු ලංසිදු ලංපේ. ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංප ප ලං

විපද්ශ්ය  ර   ද ලං73 ලං ලං , ලංආර්   ලං ලං තතමෙතක ලං120 ලං ලංකිතු ලං ැප න ලංපැලෑකක් ලංකැපබ්. 

එප ේම ලංර   ද ලං71 ලං  ලංනගර ලං85 ලංක් ලංප ප ලංගු තු ලංපැලැ ද ලං ැසීම ලංසිදු ලං රන ලංඅපර, ලංප් ලං න ලංවි  ලං ලංවිපද්ශ්ය අාශ්යෙ  ලං

කැපබන ලං තමතනත ලංලිපි ලංප්ර මතණෙ ලං ලංඅඩු ලංබ  ලංා, ලංපමරටිතු ලංපි ර  ලංප ප ලංෙැප න ලංවිපද්ශ්ය පැලැ ද ලං ලංලිපි ලංප්ර මතණෙ ලං ලං

අඩු ලංමට් ම  ලංල තින ලංබ  ලංා ලංනිරීක්ෂණෙ ලංපේ. 

එප ේම ලංකුඩත ලංලැ ට්ටු ලංකැබීම ලංලපතම ලංසීග්ර ලංපක  ලංලහක ලංපගො ් ලංතිපබන ලංබ  ලංනිරීක්ෂණෙ ලං ක ලංහැකි ලංෙ. ලංකැපබන ලං

පමම ලං කුඩත ලං ලැ ට්ටු ලං මහනනෙත ලං ප ප ලං ෙැවීම ලං  ඩින් ලං කිරීම ලං හත ලං ආරක්ෂ  ලං ක්රීමපේාෙක් ලං පක  ලං

 තමගී රණෙ   ලංකක් ර ලංපි ත් ලංකිරීම ලං ලංසිදු රයි. ලං 

පමම ලංඅාශ්යපේ ලංපැලැ ද ලං  යුව ලං ලංවිශ්ය්  ලංපැලැ ද ලං ාගමපේ ලංපරගුකතසි ලංඅනු  ලංලරිගණ  ලං ැඩ  හතු ලංමඟිතු ලං ලංසිදු ලං

 රයි. ලංපමම ලංඅාශ්යෙ  ලංකැපබන ලංවිපද්ශ්ය ලංලිෙතලදිාචි ලංමළු ලංපක  ලං, ලංලිෙතලදිාචි ලංලිපි ලංඅාශ්යෙ ලංප ප ලංබතර ලංපානු ලංකබන ලං

අපර, ලං ලංවිපද්ශ්ය ලංලිෙතලදිාචි ලං ලංලිපි ලං ්බතුධා  ලංකිසිදු ලං  යුත්පක් ලං ලංපමම ලංඅාශ්යපේ ලංදී ලංසිදු ලංපනොපේ. 
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දමම අං දේ සාමානා ලිපි, කුඩා පැකට්ටු, ආදිය ලැබීේ, පිටත්කිරීේ විස්තරය   

 
ලැබීම යැවීම 

2016 2017 2016 2017 

කුඩත ලංලැ ට්ටු 2,093,308 2,411,465 13,124 14,265 

මුද්රි4ප ලංරය ත 211,603 210,843 170,012 153,783 

පැලැ ද ලංලත් 27,044 22,364 1,367,719 1,549,077 

සීඝ්රකගතමී ලං තණ්ඩ 2,923 1,874 1,782 1,574 

 

 
ලැබීම (බර ) කි .ග්රෑ ේ යැවීම (බර ) කි .ග්රෑ ේ 

2016 2017 2016 2017 

මුහුදු ලංපැලැ ද ලං(ලිපි ලංපැලැ ද ලං) 3352.510 2614.000 1232.500 1098.450 

ගු තු ලං ලංපැලැ ද(ලිපි ලංපැලැ ද ලං) 425,479.550 562,866.750 147,587.7 138,070.5 

 

ඊ.්ේ.්ස්  ජාතාන්තර අධිදේගී අං ය - (EXPEDITED MAIL SERVICE) 

ලතරිප ික   ලං මහනනෙත ලං ප ප ලං සීඝ්රකගතමී ලං ප ේ ෙක් ලං  ලං  ැලයීම ලං අරමුණු ලං  රපගන ලං ක්රිාෙතත්ම  ලං  න ලං

පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුවපේ ලං ලං ැාගත් ලංඅාශ්යෙකි. ලං ලංඑප ේම ලංඊ.එ්.එ .් ලංඅාශ්යපේ ලං වුළුප තු ලං තරගතුනත ලං

ප ේම ලංපි  ලංලළතත් ලං  ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං ලිතු ලං තරගතුනත ලංඊ.එ්.එ .් ලං  ලං තණ්ඩ ලංෙැවීම ලංප ේම ලං විපද්ශ්ය ලං

ප තිතු ලංකැපබන ලංඊ.එ්.එ ්. ලං ලං තණ්ඩෙතු ලංශ්රීය ලංකා ත  ලංවක ලංපබාත ලංහැරීම ලංපමම ලංඅාශ්යපෙතු ලංසිදු ලංප පතම ලං. 

එහිදී ලං ඊ.එ්.එ ් ලං  ලං අාශ්යපේ ලං  ලං  වුළුප තු ලං පබාත ලං  ලං හැරීම ලං  ලං ප ේම ලං  ලං  ටුනතෙ  ලං ආපෙිනන ලං ප්ර  තමධාන ලං

 කතලෙ, ලං්රිෙකුණතමකෙ, ලංගත දක, ලංමහනු ර ලංහත ලංෙතලනෙ ලංෙන ලංප්ර තපද්ීයෙ ලංලතතම  ද ලං තතමෙතක ලංහරහතා ලං

ලතරිප ික  ෙතු ලං ප ප ලං පම ලං කඟම ලං  ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතකෙ ලං ප ප ලං පගතු ත ලං ගැනීම ලං වලිතුා ලං පමම ලං

පබාතහැරීම ලං තතමා   ලංසිදු රයි ලං. 

පමම ලංප ේ ෙ ලංමඟිතු ලං තතලතරි  ලංලතතම  ද ලංපමතුම, ලං තමතනත ලංලතතම  ද ලංා ලංවිපද්ශ්ය ලංප තිතු ලංකැබීම ලංහත ලං

විපද්ශ්ය ලංප ප ලංෙැවීම ලංසිදු ලං රයි. 

ඊ.එ්.එ .් ලං ලංඅාශ්යපේ ලංකැබී් ලංහත ලංපි ත් ලංකිරී් ලංෙනුප තු ලංඅාශ්ය ලං02 ලංක් ලංඇති ලංඅපර, ලංඑීම ලං  යුව ලංසිෙ දක ලංා ලං

ලරිගණ  ලංආධාතරපෙතු ලංසිදු ලං රනු ලංකැපබ්. ලං ලං 
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2017 වසදර් ඊ.්ේ.්ස්  අං යට ලෙ ො යැවීේ කරන ලෙ භාණ්ඩ විස්තරය 

 විදගල යන්දගන් ලැබීම විදගල යන් දවත යැවීම 

 2016 2017 2016 2017 

ඊ.එ්.එ ් ලං ලං තණ්ඩ 99,978 100,676 47,997 56,344 

 

 මධා තැපැල් හුවමාරුදේ ඊ.්ේ.්ස්. 

අං දේ කවුළුදවන්  බාරගැීනම 
පිට පළාත් වලින් ලැබීම 

2016 2017 2016 2017 

ඊ.එ්.එ ් ලං ලං තණ්ඩ ලං

ගණන 
12,269 12,912 35,318 43,707 

පැලැ ද ලංගත ්ව ලං ලං

ආාතෙම ලං(රු. ) 
65,248,000 70,237,450 167,913,950 207,367,175 

 

ඊ.්ේ.්ස්  භාණ්ඩ සඳො මුළු තැපැල් ගාස්තු  

ආොයම 

2016 (රුපියල් ) 2017(රුපියල් ) 

233,161,950.00 277,604,625.00 

 
 

 ලියාපදිංචි අං ය 

පමර  ලංහත ලංවිපද්ීයෙ ලංලිෙතලදිාචි ලංලිපි ලං ්බතුධා ලංසිෙලු ලං  යුව ලංපමම ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංසිදු ලංප පතම. ලංමධාත ලංපැලැ ද ලං
හු මතරුපේ ලංලිෙතලදිාචි ලං පපොග ලං වුළුප තු ලං තර ලං ගත් ලං හ ලං පි ලළතත් ලං  ලිතු ලංකැබුණු ලංසිෙළු ලංලිපි ලං එම ලං අාතක ලං
ගමනතතුප ලං ක  ලංපි ත් ලංකිරීම, ලං ම ්ප ලංශ්රීය ලංකා ත  ලංපුරත ලං තතමෙතක ලං ලිතු ලංඑ ව න ලංවිපද්ශ්ය ලංලිෙතලදිාචි ලංලිපි ලංඑම ලං
ගමනතතුප ලංර  ලං ක  ලංපි ත් ලංකිරීම, ලංවිපද්ශ්ය ලංර  ක ලංසි  ලංපමර  ලංපබදීම ලං ඳහත ලංකැපබන ලංලිෙතලදිාචි ලංලිපි ලංඒ තපේ ලං

ගමනතතුප ලං ක  ලංපි ත් ලංකිරීම ලංපමම ලංඅාශ්යපෙතු ලංසිදුප පතම. 

කාර්යය 
ලිපි ධාරිතාවය 

2016 2017 

ලිෙතලදිාචි ලංපපොග ලං වුළුප තු ලං තර ලංගැනීම ලං 8,309,927 9,482,191 

ලිෙතලදිාචි ලංඅාශ්යෙ  ලංපි ලළතත් ලං ලිතු ලංලිපි ලංකැබී් 11,347,825 11,876,997 

විපද්ශ්ය ලංලිෙතලදිාචි ලංලිපි ලංකැබී් 487,411 600,321 

පි ලළතත් ලං ක  ලංලිෙතලදිාචි ලංලිපි ලංෙැවී් 14,673,824 15,797,960 

ප ොළඹ ලංපබදී් ලංසිදු ක ලංලිෙතලදිාචි ලංලිපි 5,292,516 5,344,906 
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  පාලන ධංශය 

මධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරු ලං තතමෙතකෙ  ලංඅනුමප ලං ම ්ප ලං තතමෙ ලංමණ්ඩකෙ ලං 2,100 ලංක් ලංලමණ ලං න ලං
අපර, ලංඑීම ලං තතමෙ ලංමණ්ඩකපේ ලංලතකන ලං  යුව ලං හ තර ලංඅධි තරී ලං රපෙකු ලංවිසිතු ලංලහප ලංඅාශ්යෙතු ලං
ෙ පත් ලංසිදු ලං රයි. ලං ලං 

 ලතකන ලං1 

 ලතකන ලං11 ලං 

 නඩත්ව, ලංනඩත්ව ලංහත ලංඋල රණ. 

ලතකන ලං1 ලංහත ලං  ලං11 ලංඅාශ්ය ලංමඟිතු ලංමධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරුපේ ලං තතමෙ ලංමණ්ඩකෙ  ලංඅාතක ලංසිෙළුම ලං ලං
ආෙපන, ලංවිනෙ ලංහත ලංපුහුණු ලංකිරී් ලං  යුව ලං ්බතුධා ලංරතන තරි ලංලටු ලං රන ලංඅපර, ලංනඩත්ව ලංහත ලංනඩත්ව ලං
උල රණ ලංඅාශ්යෙ ලංමඟිතු ලංමධාත ලංපැලැ ද ලංහු මතරු ලං තතමෙතකපේ ලං  ලං ැම ලංඅාශ්යෙ  ම ලංඅාතක ලංනක ලං -විදුලි ලං
ලද්ධාති ලංහත ලංපතක්ෂණි  ලං  යුව ලංනඩත්ව ලංකිරීම ලංඇවළු ලංනඩත්ව ලං  යුව ලංහත ලංප ොළඹ ලං කතල ලං15 ලං  ලං
අෙත් ලංලියු් ලංපලට්ටි ලංනඩත්ව ලංකිරීම ලංපමතුම ලංඋල රණ ලං ලංඅළුත් ැඩිෙත ලං  යුව ලංා ලං ලංසිදු ලං රනු ලංකැපබ්. 

 

 ගිණුේ ධංශය 
 ණකාධිකාරීව දයකු යටදත් පාලනය ගිණුේ ංශයය මඟින්  මධ් තැපැ්  ුවවමාරුදේ වියාල 

දස වක සශඛ්ාවකදේ වැටුප්, දිමනා, ංතිකාල ඇතුළු විවිධ ද වීේ ෙ, එකී ඒකකයට ංොල 

සියළුම වියෙේ ෙ , තැපැ් පති හා ප්රිධාන  ණකාධිකාරී උපදෙස් මත මූල් ප්රිවාහය විධිමත්ව 

පවත්වාද න යාම  ෙ සිදු දේ. 

මධා තැපැල් ුවව්යුමාරුදග ආොයේ -වියෙේ සාරාංශය 

 2016 2017 

ආොයම 2,042,701,694.94 2,121,122,104.52 

වියෙේ 1,341,370,292.18 1,398,830,191.04 
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ලිෙතලදිාචි ලංපපොග ලං
 වුළුප තු ලං තර ලං

ගැනීම ලං 

ලිෙතලදිාචි ලංඅාශ්යෙ  ලං
පි ලළතත් ලං ලිතු ලංලිපි ලං

කැබී් 

විපද්ශ්ය ලංලිෙතලදිාචි ලංලිපි ලං
කැබී් 

පි ලළතත් ලං ක  ලං
ලිෙතලදිාචි ලංලිපි ලංෙැවී් 

ප ොළඹ ලංපබදී් ලං
සිදු ක ලංලිෙතලදිාචි ලං

ලිපි 

ලිෙතලදිාචි ලංඅාශ්යෙ 

2016 2017 
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ආොයේ -වියෙේ ප්රුගතිය 

 
(මධා තැපැල් ුවව්යුමාරුදග ආොයේ - වියෙේ ප්රුගතිය ඇමුණුම 03 යෙදත් ෙක්ව්යුා ඇත) 

 

- තැපැල් ප්රුව්යුාහන ධංශය - 

 

තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුදේ දෙනික දීප ව්ාප්ත තැපැ්  ප්රිවාහන කටයුතු, විධායක නිලධාරීන්දේ 

ප්රිවාහන පහසුකේ, ක්දෂ රච  ාජකාරි කටයුතු සහ දවනත් කාර්යාලීය ංවය්තා සඳහා ප්රිවාහන ංශයය 

මඟින් වාහන දයොෙවා තැපැ්  දමදහයුේ පද්ධතිය කාර්යක්ෂමව පවත්වාද න යාම දමම ංශයදේ 

ව කීමයි. තැපැ්  ප්රිවාහන ංශයය නිදයෝජ් තැපැ් පති (දමදහයුේ) හා පාලක(දමදහයුේ) දේ සෘජු 

ංධීක්ෂණය යටදත් ක්රිායාත්මක වන ංත  තැපැ්  ප්රිවාහන පරීක්ෂක විසින් සියළු දමදහයුේ කටයුතු 

සිදුක නු ලබයි. තැපැ්  ප්රිවාහන පරීක්ෂකදේ ංධීක්ෂණය යටදත්, දමහි සියළු  ාජකාරි සහ දමදහයුේ 

කටයුතු සඳහා ංධීක්ෂණ නිලධාරීන්, වෙන් යිලකරුවන්, තැපැ්  දස වා නිලධාරීන්, රියදු න් හා තැපැ්  

සහායකයින් දයොෙවා ඇත. දෙපාර්තදේන්තුදේ වාහන වයන් වියාල ප්රිමාණයක් සඳහා ීසස්  ජන්ධන 

දයොෙවනු ලබන වාහන බැවින් ඒවාට ජන්ධන ලබා දීම සඳහා මධ් තැපැ්  ුවවමාරු පරිශ්රදේ ජන්ධන 

ිල වුේ හලක් ස්ථාපනය ක  ඇති ංත , එය ප්රිවාහන ංශයදේ කාර්ය මණ්ඩලය මඟින් පාලනය ක නු 

ලබයි. 

2017 වර්ෂය තුලදී තැපැ්  ප්රිවාහනය වඩාත් කාර්යක්ෂමව ජටුකිරීදේ ංවය්තාවය හඳුනා නිමින් 

ංලුතින් වෙන්  ථ 22 ක්, කුඩා ප්රිමාණදේ දලොරි  ථ 04 ක් හා යතුරුපැදි  13ක් මිලදීද න ප්රිවාහන ජාලය 

යක්තිමත් කිරීමට කටයුතු ක  ඇති ංත , උතුරු පලාදත් තැපැ්  ප්රිවාහන කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීදේ 

ං මුණින් ත්රීි ද ෝෙ  ථ දෙකක් සහ යතුරුපැදි 10 ක් මිලදී ද න යාපනය ප්රිධාන තැපැ්  කාර්යාලය දවත 

ංනුයුක්ත ක න ලදී. 

එදමන්ම තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුදේ පාවිච්චිදයන් පසු ංතිරික්තව පැවති වාහන වයදයන්, දමෝටර්  ථ 

06ක් ජනාධිපති කාර්යාලය සහ ංපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව දවත පව ා දෙනු ලැබූ ංත , 

ංතිරික්තව පැවති කුඩා වෙන්  ථ 04 ක්ෙ, ජනාධිපති කාර්යාලය දවත පව ා දෙන ලදී. 

ඒ ංනුව 2017 වර්ෂය තුලදී වෙන්  ථ 124ක්, දලොරි  ථ 16ක්, යතුරුපැදි 32ක් හා ත්රීි ද ෝෙ  ථ 02ක් 

තැපැ්  ප්රිවාහන කටයුතු සඳහා ෙ, ඩබ්  කැ   ථ 41ක්, දමෝටර්  ථ 17ක් හා ජීප්  ථ 02ක් මාණ්ඩයක 

 -    

 500,000,000.00  

 1,000,000,000.00  

 1,500,000,000.00  

 2,000,000,000.00  

 2,500,000,000.00  

ආාතෙම විොම 

2016 

2017 



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  51 
 

නිලධාරීන්දේ ප්රිවාහන ංවය්තා සඳහා සහ කාර්ය මණ්ඩල  ාජකාරී ංවය්තා සඳහා බස්  ථ 03ක් ෙ 

වයදයන් වාහන 237ක් දස වදේ දයොෙවා ඇත. 

මුළු දිවයිනම ආව ණය වන පරිදි ිලට පලාත් තැපැ්  ප්රිවාහනය කාර්යක්ෂමව පවත්වා ැනීම සඳහා 

ප්රිධාන න   15 ක ිලහිටි තැපැ්  කාර්යාල වලට වෙන්  ථ 35ක් සහ දලොරි  ථ දෙකක් ංනුයුක්ත ක  

ප්රිවාහන ජාලය යක්තිමත් ක  ඇත. මීට ංමත ව දෙනිකව දකොළඹ මධ් තැපැ්  ුවවමාරුදේ සිට 

ිලටපලාත් ප්රිධාන න   කීපයක් සේබන්ධ ක මින් තැපැ්  වෙන්  ථ දස වා 23ක් ක්රිායාත්මක ක නු ලබන 

ංත , දකොළඹ නා රික දකොට්පායදේ හා විදද්ය තැපැ්  ප්රිවාහන කටයුතු සඳහා ෙ දෙනිකව ප්රිවාහන 

දස වා 42 ක් දමදහයවමින් මධ් තැපැ්  ුවවමාරුදේ තැපැ්  ප්රිවාහන කටයුතු ෙ යක්තිමත් ක  ඇත. 

තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුව විසින් ූතතන ංවය්තාවයන්ට සරිලන පරිදි ංළුතින් හඳුන්වාදෙනු ලබන 

ංධිදේී  තැපෙල, EMS තැපෙල, දලොනේ දපෝස්ට් දස වාව වැනි කඩිනේ තැපැ්  දස වාවන් සඳහා ංවය් වන 

ප්රිවාහන ොයකත්වය තැපැ්  ප්රිවාහන ංශයය මඟින් නි තුරුවම ලබාදීමට ක්රිායා ක  ඇත. 

2017.12.31 දිනෙ තැපැල් ප්රුව්යුාහන ධංශය සතු ව්යුාහන : 

ව්යුර්ගය 

2017 .01.01 

දිනෙ තිබූ 

ව්යුාහන 

ගර්භිත 

ව්යුාහන 

මිලදී ගත් 

ව්යුාහන 

පව්යුරා දී 

ඇති 

ව්යුාහන 

2017 .12.31 දිනෙ 

දෙපාර්තදේන්තුව්යු සතු 

ව්යුාහන 

කාර් 23 - - 06 17 

වෙන් 106 - 22 04 124 

දලොරි 12 - 04 - 16 
ජීප් 02 - - - 02 

කැ  41 - - - 41 

බස ් 03 - - - 03 
යතුරුපැදි 09 - 23 - 32 

ත්රීි ද ෝෙ  ථ - - 02 - 02 

එකතුව්යු 196 - 51 10 237 

 

තැපැල් ප්රුව්යුාහනය දව්යුනුදව්යුන් 2017 ව්යුර්ෂය සඳහා දුේරිය දෙපාර්තදේන්තුව්යු දව්යුත කල දගවීේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාසය 2016 ව්යුර්ෂය 2017 ව්යුර්ෂය 

ජනවාරි 2,039,981.31 2,366,997.85 

දපබ වාරි 1,951,175.76 1,990,621.25 

මාර්තු 2,199,324.03 2,565,615.50 

ංදප්රි ්  1,932,891.84 2,093,672.75 

මැයි 2,166,552.85 2,304,689.70 

ජුනි 2,302,865.80 2,131,488.20 

ජූය 2,200,735.95 2,261,802.75 
ංද ෝස්තු 2,384,025.81 2,470,696.80 

සැප්තැේබර් 2,203,405.50 2,279,339.10 

ඔක්දතෝබර් 2,202,203.37 2,243,786.85 
දනොවැේබර් 2,343,670.10 2,342,760.45 

දෙසැේබර් 2,300,897.00 1,985,193.25 

එකතුව්යු 26,227,729.32 27,036,664.45 
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තැපැ්  ප්රිවාහන දවනුදවන් 2017 වර්ෂය සඳහා ශ්රීට ලශකා  මනා මන මණ්ඩලය දවත කල ද වීේ : 

පලාත 2016 ව්යුර්ෂය සඳහා මුෙල 2017 ව්යුර්ෂය සඳහා මුෙල 

ව්යුයඹ 

1,652,052.87 1,725,908.25 

1,723,372.76 1,723,220.12 

1,717,095.88 1,719,954.49 

1,719,952.49 1,719,952.49 

6,812,474.00 6,889,035.35 

   

උතුර 

425,154.00 429,649.50 

420,849.00 339,372.25 

313,303.50 275,451.50 

384,700.50 179,757.00 

1,544,007.00 1,224,230.25 

   

ෙකුණ 

1,386,920.30 1,356,556.76 

1,385,725.12 1,281,499.85 

1,293,040.23 1,353,693.46 

1,289,627.50 1,386,920.30 

5,355,313.15 5,378,670.37 

   

නැදගනහිර 

1,719,753.72 1,701,332.87 

1,650,919.92 1,575,963.13 

1,696,671.58 1,691,386.39 

1,714,322.24 1,714,322.24 

6,781,667.46 6,683,004.63 

   

ඌව්යු 

1,166,804.26 1,137,856.38 

1,163,442.38 1,120,323.76 

1,141,678.88 1,138,871.13 

1,129,643.52 1,166,804.26 

4,601,569.04 4,563,855.53 

   

සබරගමුව්යු 

2,628,528.00 2,734,505.62 

2,732,728.43 2,628,266.39 

2,895,706.42 2,895,706.42 

2,705,139.74 2,705,139.74 

10,962,102.59 10,963,618.17 

   

මධාම 

2,270,599.68 2,267,295.56 

2,262,912.05 2,214,972.65 

2,274,414.62 2,247,619.29 

2,288,286.30 2,288,286.30 

9,096,212.65 9,018,173.80 

   

උතුරු මැෙ 

938,008.50 912,697.50 

929,571.50 912,697.50 

912,037.50 912,697.50 

912,697.50 912,697.50 

3,692,315.00 3,650,790.00 

   

බස්නාහිර - ෙකුණ 

1,597,275.26 1,610,387.18 

1,595,381.86 1,573,879.32 

1,598,941.75 1,597,385.11 

1,605,719.13 1,605,719.13 

6,397,318.00 6,387,370.74 

   

බස්නාහිර - උතුර 

541,827.00 499,481.12 

535,904.87 487,909.13 

535,588.62 484,481.25 

534,501.00 534,501.00 

2,147,821.49 2,006,372.50 

එකතුව්යු 57,390,800.38 56,765,121.34 
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- සේබන්ධීකරණ හා ධදලවිකරණ ධංශය - 

තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුව ආ ේ දේ සිට තැපැ්  කාර්යාල මට්ටමින් දස වා සැපයීමට හා සමාජ සු  

සාධන කටයුතු සඳහා මු්  තැන ලබා දී කටයුතු ක න ංත  වර්තමානය වන විට ව්ාපා  මට්ටමට ෙ 

පැමිණීම සඳහා ක්රනමදයන්   ාජ්, දපෞද් යක ආයතන හා මහජනතාවට නව දස වාවන් හඳුන්වා දෙමින් 

ලා  ජපයීදේ කර්තව්ට ෙ පා තබා ඇත. 

2017 ව්යුර්ෂදේ ධප ධංශය මඟින් ආරේභ කර ඇති නිදයෝජිත දස ව්යුාව්යුන් : 

1. E-COMMERCE දස වාව. (bepost.lk හ හා දස වාව ආ ේ  කිරීම) 

2. තැපැ්  කාර්යාල හ හා සමූපකා   ක්ෂණ සමා දේ තුන්වන පාර්යවදේ  ක්ෂණ සහතික නිකුත් 

කිරීම. 

3. තැපැ්  කාර්යාල මඟින් ජල බි් පත් ද වීම සඳහා  ා   ැනීම. 

 

සේබන්ධීකරණ හා ධදලවිකරණ ධංශදේ ආොයම 

පුවත්පත් හා සඟ ා යයාපෙශචිදයන් ලැබූ වාර්ෂික ආොයම - රු. 618,000.00 

ව්ාපාරික ිලළිතුරු කව  දස වාදවන් ලැබූ වාර්ෂික ආොයම -  රු. 145,000.00 

මුළු ආොයම රු. 763,000.00 

 

වි ා  දෙපාර්තදේන්තුදේ පායත ගිණුම යටදත් 2017 වර්ෂය  සඳහා ංයක  ත් මුේ  : 

කාර්තුව ආොයම (රු.) 

1 කාර්තුව  1,281,907.20 

2 කාර්තුව  928,888.80 

3 කාර්තුව  248,869.60 

4 කාර්තුව  1,143,301.60 

 3,602,967.20 

 

 2017 වස ට ංොල M දතො  තැපැ්  ආොයම රු : 331,178,179.00 

 

2017 ව්යුර්ෂදේ නව්යු එක්දින ලිපි දබදීේ දස ව්යුාව්යු යෙදත් ධිවදගී  බස් රථය  

මඟින් තැපැල් ප්රුව්යුාහනය සඳහා දගවීේ 

(ජනව්යුාරි සිෙ දෙසැේබර් ෙක්ව්යුා) 

තැපැල් කාර්යාලය මුෙල - රු.  

 ා් ල 62,485.00 

මාත  235,500.00 

නුදේද ොඩ 40,086.00 

මහ  ම 13,565.00 

එකතුව්යු 351,636.00 

 

 2017 ලං තමෂපේදී ලංදු්රිෙ ලංපාලතතමපප්තුව  ලංප ප ලංපග නු ලංකැබූ ලංමුළු ලංමුාක ලංරු. 27,036,664.45 

 2017 ලං තමෂපේදී ලංශ්රීය ලංකාගම ලංප ප ලංපග නු ලංකැබූ ලංමුළු ලංමුාක ලංරු. 56,970,064.84 
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- යාන්ත්රිංක ඉංජිදන්රු ධංශය - 

සමස්ත දිවයින පු ා තැපැ්  ප්රිවාහනදේ දී දමදහයුේ හා පරිපාලන කටයුතු සඳහා වාහන 222 ක් 

ආයතනය සතුව ඇත. දමම වාහන ංතුරින් වාහන 150ක් පමණ නා ාදහ න්ිලට යාන්ත්රිකක ජශනේදන්රු 

ංශයය මඟින් ංළුත්වැඩියා කටයුතු හා නඩත්තු කටයුතු සිදුදකදර්. මීට ංමත ව තැපැ් පති ංනුමැතිදයන් 

ිලට පළාත් වාහන ංළුත්වැඩියා හා නඩත්තු කටයුතු ෙ සිදුක නු ලබයි. 

2016.12.31 දිනට ජතිරි වාහන 21 
ංලුත්වැඩියාවන් සහ දස වා සිදුකිරීදමන් පසු 

ිලටවීේ 
798 

ංලුත්වැඩියාවන් සහ දස වා කිරීේ 

සඳහා පැමිණීේ 
804 ංත ජතිරි 27 

එකතුව්යු 825 එකතුව්යු 825 

 

 2017 වර්ෂය තුල සේපූර්ණ එශනේන් ංලුත්වැඩියාවන් 05 ක් සහ ංර්ධ ංලුත්වැඩියාවන් 02ක් ජහත 

සශඛ්ාවට ඇතුලත්ය. 

 2017.12.31 දිනට ංශ නය තුල ජතිරි වාහන සශඛ්ාව 27 කි. 

 2017.01.01 සිට 2017.12.31 දින ෙක්වා සිදුක නු ලැබූ වාහන නඩත්තු දස වාවන් සශඛ්ාව 361කි. 

 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා වස  තුල තැපැ්  ප්රිවාහන ංශයය මඟින් වාහන ංලුත්වැඩියා හා 

නඩත්තු කටයුතු සඳහා දමම ංශයය දවත දයොමු ක  ඇති වා  සශඛ්ාව 804කි. ජහත සශඛ්ාදවන් 

වාහන 39  ක්ෂණ හිමිකේ යටදත් හදිසි ංනතුරු ංලුත්වැඩියා සඳහා දයොමු ක න ලෙ ඒවා දේ. 

 

ව්යුාහන නඩත්තුව්යු සඳහා ව්යුැය වූ මුෙල :  

 ටයර් මිල දී  ැනීම  රු : 2,469,288.00 

 ංමත  දකොටස් මිල දී  ැනීම සඳහා 
රු :  30,558,130.00 

 ිලටත ආයතන වයන් ංලුත්වැඩියාවන් සඳහා 
රු : 4,652,485.81 

 එන්නේන් ඔයි් , දේ8ක් ඔයි්  සහ පවර් ස්ටියරිශ 

ඔයි්  මිල දී  ැනීම සඳහා 
රු : 970,390.00 

 බැටරි මිල දී  ැනීම සඳහා 
රු : 53,407.00 

 උපක ණ මිල දී  ැනීම සඳහා 
රු : 287,500.00 

 කාර්යාල උපක ණ මිල දී  ැනීම සඳහා 
රු :  69,304.00 

 ද ෝෙ සීරු මාරු කිරීම සඳහා 
රු : 57,000.00 

මුළු එකතුව්යු රු : 39,117,504.81 

 

නා ාදහ න්ිලට ප්රිධාන ංශයයට ංමත ව සුළු ංලුත්වැඩියා ංශය දෙකක් : 

 දකොළඹ තැපැ්  ප්රිවාහන ංශයදයත්, 
  ා් ල තැපැ්  කාර්යාලදයත් පවත්වාද න යනු ලැද .  
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- සැපයුේ කාර්යාලය - 

යිල ද්රාව්  බඩාව, දපෝ ම  බඩාව, යන්රචා ා ය හා කර්මාන්ත යාලාව යන ංශය වයන් සමන්විත සැපයුේ 

කාර්යාලය විසින් එකී ංශයවලට ංොල කාර්යයන්ට ංමත ව සියළු ංශයවලට ංයත් කාර්ය මණ්ඩලදේ, 

 ණකාධිකාරී (මුද්ෙ ) හා යාන්ත්රිකක ජශනේදන්රු කාර්යාලදේ කාර්ය මණ්ඩලයට ංොල ආයතනික කටයුතු 

සිදුක යි. 

2017 සැපයුේ ප්රුමාණය : 

 මුේ  ඇණවුේ පෙඩ - 6500 

 නව මිලදී  ැනීේ - 40 (වැය වූ මුෙල රු . 290,000/- ක් පමණ දේ) 

 නව දස ප්පු - 100 

 වර්ෂ කැට - 4800 

 සුළු ප්රිසේපාෙන  - 45 

 දින මුද්රාා, ිලත්තල මුද්රාා, ඊයේ මුද්රාා - 384 

 

2017 ව්යුර්ෂදේ සැපයුේ ධංශදේ ආොයම : 

 

ඇසුරුේ  බඩාදේ  ාවිත ක න ලෙ ඇසුරුේ ද්රාව් නැවත ංදලවිදයන් ලෙ 

ආොයම -  

                                                             ප්ලාස්ටික් ක පටි (7363 kg) ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං- ලංරු: 404,965.00 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඊේ ලංමුරයත ලං(238 ලංkg) ලං - ලංරු: ලං ලං ලං 32,130.00 

ෙතුත්රාතගතරපෙතු ලංල පකන ලං ඩාතසි ලංවිකිමම ලං(2204 ලංkg)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං - ලංරු: ලං ලං ලං 30,856.00 

ලිපි ලංරය ත ලංගබඩතප තු ලංල පකන ලං තඩ්පබිඩ් ලංවිකිමම ලං( ලං722 ලංkg) ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං - ලංරු: ලං ලං ලං ලං ලං 5,054.00 

මුළු ආොයම                  - රු:      473,005.00 

 

තැපැල් දපෝරම ගබඩාව්යු 

 

 G ලං172 ලං- ලංපලොදු ලංකුවිපතතුසි ලංපලොත් ලංනිකුත් ලංකිරීම ලං- ලං36,690 

 RB ලං ්පීඩ් ලංපලි ්ට් ලංබතතම ලංප ොඩ් ලංප දබක ලං  ලං ලං ලං ලං ලං- ලං1,033,000 

 RF ලංවිපද්ශ්ය ලංලිෙතලදිාචි ලංබතතම ලංප ොඩ් ලංප දබක ලං ලං ලං ලං- ලං614,500 

 මුද්රි4ප ලංලිෙතලදිාචි ලංප දබ ද ලංෙැවීම ලං  -  ලං15,000,000 

 හි ් ලංලිෙතලදිාචි ලංප දබ ද ලංෙැවීම ලං  -  ලං20,000,000 

 මුද්ාර ලංඇ දබ් ලං(පකොකු) ලං   -  ලං700 

 මුද්ාර ලංඇ දබ් ලං(කුඩත) ලං   -  ලං250 

 දින ලංපලොත් ලං -  ලං7000 

 දින ලංාතමශ්යන ලං -  ලං6000 
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2017 වර්ෂදේ කර්මාන්ත  ාලාදවන් ඉටු කරන ලෙ දසේවාවන්: 

 

 ෙ ඩ ලංඅ දමතරි ලංඅඟු ද ලංඅලුත් ැඩිෙත  ලං ලං -  ලං100 

  තපතු ලං ැබිනට් ලංඅඟු ද ලං   -  ලං200 

 මුද්ාර ලං ැබිනට් ලං    -  ලං05 

 න  ලං තණ්ඩ ලංඅලුත් ැඩිෙත  ලං  -  ලං365 

 නතම ලංපු රු ලං ැ සීම ලං   -  ලං15 

 පැලැ ද ලංමලු ලං ැ සීම   -  ලං40 

 ප ොතුක්රීේට් ලංලියු් ලංපලට්ටි ලංපාොර  ද ලං - ලං50 

අලුත් ැඩිෙත  

 

 

- විමර්ශන ධංශය - 
නිදයෝජ් තැපැ් පති (පාලන) ංධීක්ෂණය මත පාලක (විමර්යන) විසින් දෙපාර්තදේන්තු විමර්යන ංශයය 

ක්රිායාත්මක දේ. දමම ංශයය මඟින් දෙපාර්තදේන්තු ක්රිායාවයය විධිමත්ව පවත්වාද න යාමට ංවය් 

වශනා දූෂණ හා ංක්රනමිකතා වැලැක්වීමට ංවය් කටයුතු හා කාර්ය මණ්ඩලදේ විනය සේබන්ධදයන් 

ංවය් කටයුතු සිදු ක නු ලබයි. 

 

පාලක (විමර්ශන) ධංශදේ කාර්යභාරයන් : 

 තැපැ් පති හා නිදයෝජ් තැපැ් පති (පාලන) විසින් මූයක විමර්යනය සඳහා දයොමු ක න පැමිණිය 

මූලස්ථාන විමර්යන පරික්ෂකවරුන්ට පැවරීම හා ඒ සඳහා විමර්යන පැවැත්වීමට ංවය් ිලයව  

 ැනීම. 

 තැපැ්  කාර්යාල වල හදිසි පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම. 

 නවක විමර්යන පරික්ෂකවරු පුුවණු කිරීම. 

 ංොල ංවස්ථාවලදී නිලධාරීන්ට විරුද්ධව විනය ක්රිායාමාර්   ැනීමට කටයුතු කිරීම හා විධිමත් විනය 

පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම. 

 ංවය් ංවස්ථා වලදී  ාජ් දස වා දකොමිෂන් ස ාව, පාර්යදේන්තු උපදද්යක කා ක ස ාව, 

ඔේබුඩ්සම්න්, දමම දෙපාර්තදේන්තුව ංයත් ංමාත්ාශයය විසින් ක නු ලබන විමසීේ වලට ංොල 

වාර්තා සකස් කිරීම. 

 

පාලක (විමර්ශන) ධංශය - විමර්ශන ව්යුාර්තාව්යු 

 මූලික විමර්ශන පරීක්ෂණ විිවමත් විනය පරීක්ෂණ 

2017.01.01 දිනට ංත ජතිරි 468 16 

2017 වර්ෂය තුල ලෙ සශඛ්ාව 75 3 

2017 වර්ෂදේ ංවසන් ක න ලෙ සශඛ්ාව 302 07 

2017.12.31 දිනට ංත ජතිරි 241 12 



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  57 
 

- දෙපාර්තදේන්තු ගිණුේ ක්රිකයාවලිය - 

ප්ර ධාතන ලං ගණ තධි තරී ලං  ලං පාලතතමපප්තුව ලං ක ණු් ලං   යුව ලං  ්බතුධාපෙතු ලං  ලං පැලැ දලති ලං ප ප ලං ලං

 ගකිෙනු ලං කබන ලං අපර, ලං ප්ර ධාතන ලං ගණ තධි තරී, ලං ප්ර ධාතන ලං අ තතුපර ලං විගණ , ලං ප්ර ධාතන ලං ගණ තධි තරි ලං

(මුද්ාර ලංසුරක්ෂිපතගතරෙ) ලං ශ්යපෙතු ලං ලංලළමු ලංපරේණිපේ ලංගණ තධි තරී රුතු ලං03 ලංක් ලංහත ලංනිපෙිනත ලංප්ර ධාතන ලං

ගණ තධි තරී, ලං ලංන් ලං රන ලංකා ලංවිෂෙෙතු ලංෙ පත් ලං ලංගණ තධි තරි රුතු ලං ලං10 ලංක් ලංා ලං ලංපැලැ ද ලංමූක ්ාතනපේ ලං

ප ේ ෙ ලං  රන ලං අපර, ලං  ලං ප්ර තපද්ීයෙ ලං දි ත ලං ගණ තධි තරී රුතු ලං ා, ලං මධාත ලං පැලැ ද ලං හු මතරුපේ ලං හත ලං මුද්ාර ලං

අාශ්යපේ ලං ප ේ ෙ ලං  රන ලං ගණ තධි තරී රුතු ලං ා ලං ඇවළු  ලං 28 ලං පාපනකුපගතු ලං  මතුවිප ලං ගණ තධි තරී ලං

පිරි ක් ලංපාලතතමපප්තුව ලංක ණු් ලංක්රිාෙත ලිෙ ලංල ත් තපගන ලංෙතපමහිකත ලං  යුව ලං රනු ලංකබයි. ලං ලං 

පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුව   ලං ආපේණි  ලං ක ණු් ලං ක්රීමෙක් ලං ල ත් තපගන ලං ෙන ලං පමම ලං

පාලතතමපප්තුවපේ ලංමූලි  ලංක ණු් ලංඒ  ෙ ලං ශ්යපෙතු ලංඋල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක, ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංහත ලං ලංදි ත ලං

ක ණු් ලං තතමෙතක ලංඒ තබද්ධා  ලංසිටි. ලං ලංමූලි  ලං ශ්යපෙතු ලංපැලැ ද ලං ලංමුා ද ලංක ණුම ලං   ් ලං රන ලංඅපර, ලංඑමඟිතු ලං ලං

වානි  ලං ලංමූකත ලං  යුව ලං ලංහත ලංමුා ද ලං ා රණෙ ලංපිළිබඳ  ලං වි ්පරතත්ම  ලං තතමපත ලංකිරිමක් ලංසිදු න ලංඅපර, ලං

එමඟිතු ලංඅාතක ලංඒ  පේ ලං ලංආාතේ ලං- ලංවිෝ ලංපත් ෙ ලංපිළිබඳ  ලංලැහැදිළි ලංකිරීමක් ලංසිදු ලංපනොපේ. ලං ලං 

 

 

- සමස්ත මූලා සමාදලෝනනය - 

තැපැල් දෙපාර්තදේන්තුදග සමස්ත මුලා සමාදලෝචනය  
 

විස්තරය 

2013 

ව්යුර්ෂදේ 

(රු.මිලියන) 

2014 

ව්යුර්ෂදේ 

(රු.මිලියන) 

2015 

ව්යුර්ෂදේ 

(රු.මිලියන) 

2016 

ව්යුර්ෂදේ 

(රු.මිලියන) 

2017 

ව්යුර්ෂදේ 

(රු.මිලියන) 

ආොයම 5,907 6,557 6,711 6,578 6,996 

වියෙම (පුන ාවර්ථන) 8,766 9,541 11,756 12,284 12,599 
(ඌණතාවය)/ංතිරික්තය (2,859) (2,984) (5,045) (5,706) (5,603) 

 

 

සමස්ත මුලා සමාදලෝචනය  

 
2016 වර්ෂදේ ආොයම රුිලය්  මියයන 6,578 ක් වන ංත , 2017 වර්ෂදේ ආොයම රුිලය්  
මියයන 6,996 කි. ඒ ංනුව ආොයදේ වැඩිවිම රුිලය්  මියයන 418 කි. 
 
2016 වර්ෂදේ තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුදේ පුන ාවර්තන වියෙම වු රු.මි.12,284  ක් වන ංත , 
2017 වියෙම රු.මි. 12,599 කි. ඒ ංනුව රුිලය්  මියයන 315 වැඩිවිමකි. 
 
 
 
 
 



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  58 
 

 වියෙේ සමාදලෝචනය 
 

පුනරාව්යුර්තන වියෙේ සමාදලෝචනය 

 
2016 වර්ෂයට  සාදප්ක්ෂව පුන ාවර්තන වියෙම 2017 වර්ෂදේදි රුිලය්  මියයන 315 ක 
වැඩිවිමක් දපන්වා දිය හැකිය එය සාමාන්දයන් 2016 වර්ෂය හා සැසදිදේදි 2.5 ක පමණ 
වැඩිවිමකි. සමස්ත පුන ාවර්තන වියෙම වැඩිවිමට බලපා ඇත්දත් පුද් ල පඩිනඩි වැඩිවිම හා ඒ 
ංනුව දර්ටයන්දේ වැඩිවිම මත ංතිකාල වියෙමෙ ජහල යෙමයි. නව බෙවා  ැනිේ සෙහා ෙ වැටුප් 
ද විමට සිදුවිමයි. 
 
2017 වර්ෂදේ ඇස්තදේන්තු  ත පුන ාවර්තන වියෙේ රුිලය්  මියයන 12,627 ක් වන ංත  
උපදයෝජනය රුිලය්  මියයන 12,599 කි. දමය ප්රිතියතයක් දලස 99.7 කි. 
 

මුලධන වියෙේ සමාදලෝචනය 

 
2016 වර්ෂදේ ප්රිාේධන වියෙේ දලස වාර්ෂික ඇස්තදේන්තුව මගින් රු.මියයන 135ක් දවන් ක  
තිබු ංත  2017 වර්ෂදේ  දමය රුිලය්  මියයන 522 ෙක්වා වැඩි ක  තිබිණි.2017 වර්ෂදේ 
තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුවට දිර්ඝ කායනව ංවය්තාවයක්ව තිබු පාපැදි 8175 ක් හා තැපැ්  
කටයුතු සෙහා වෙන්  ථ 20 ක් ෙ කුඩා ප්රිමාණදේ දලොරි 4 ක්ෙ මිලදි  න්නා ලදි.  
 

(වියෙේ වාර්තාව ඇමුණුම 04 යටදත් ෙක්වා ඇත) 
 

ආොයේ සමාදලෝචනය 

 
2016 වර්ෂදේ ආොයම රුිලය්  මියයන 6,578 ක් වන ංත  2017 වර්ෂදේදි එය රුිලය්  මියයන 
6,996 ෙක්වා වැඩිවි ඇත. ඒ ංනුව වැඩිවිම රුිලය්  මියයන 418 ක් දේ. 
 

(ආොයේ වාර්තාව ඇමුණුම 05 යටදත් ෙක්වා ඇත) 

 
 

විස්තරය 
2013 ව්යුර්ෂය 

(රුපියල්) 

2014 ව්යුර්ෂය 

(රුපියල්) 

2015 ව්යුර්ෂය 

(රුපියල්) 

2016 ව්යුර්ෂය 

(රුපියල්) 

2017 ව්යුර්ෂය 

(රුපියල්) 

දමදහයුේ 
වියෙේ 

894,887,537 1,038,131,227 1,040,518,809 1,049,703,984 1,022,757,133 

පුද් ල 
පඩිනඩි 

7,871,113,549 8,503,357,661 10,715,168,034 11,234,464,926 11,576,348,346 

මුඵ 

එකතුව්යු 
8,766,001,086 9,541,488,888 11,755,686,843 12,284,168,910 12,599,105,479 
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 මුලධන වියෙේ සමාදලෝචනය 

 

විස්තරය 
2013 ව්යුර්ෂය 
(රුපියල්) 

2014 ව්යුර්ෂය 
(රුපියල්) 

2015 ව්යුර්ෂය 
(රුපියල්) 

2016 ව්යුර්ෂය 
(රුපියල්) 

2017 ව්යුර්ෂය 
(රුපියල්) 

2001- ද ොඩනැගිය 
ංළුත්වැඩියාව 

53,897,284.84 56,008,208.00 59,231,521.10 58,772,128.00 101,542,011.00 

2002- යන්රච හා 
යන්දරචෝපක ණ 

6,075,315.37 6,189,899.00 6,726,561.11 7,823,987.00 7,970,539.00 

2003- වාහන 
ංළුත්වැඩියාව 

5,573,991.31 3,462,958.00 5,691,896.45 4,159,169.00 4,570,664.00 

2101 -වාහන මිලදි 
 ැනිම 

78,290,000.00   2,921,100.00 317,966,738.00 

2102  ෘහ  ාණ්ඩ 
හා කාර්යායය 
උපක ණ 

11,695,279.65 13,920,119.00 44,999,999.91 29,301,340.00 31,848,044.00 

2013 යන්රච හා 
යන්දරචෝපක ණ 

13,634,477.38 13,480,266.00 16,861,476.66 7,897,292.00 20,717,291.00 

2104 නව 
ද ොඩනැගිය 

34,999,590.76 34,895,784.00 39,999,347.00 8,000,000.00   - 

2401 පුුවණු හා 
හැකියා වර්ධනය 8,868,148.66 9,852,726.00 16,884,944.31 10,856,729.00 14,883,871.00 

2502 ආදයෝජන 5,800,000.00 5,989,462.00 5,952,163.61 5,828,493.00 5,982,488.00 

මුළු වියෙම 218,834,087.97 143,796,422.00 196,347,883.15 135,560,239.00 505,214,647.00 

 

පසුගිය ව්යුසර 05 තුළ දෙපාර්තදේන්තුදග සමස්ත ආෙයේ තත්ව්යුය 
 

ව්යුර්ෂය ආොයම රු.මිලියන ආොයේ දගගය (%) 

2013 5908 19 

2014 6557 11 
2015 6710 2.3 

2016 6578 -1.97 

2017 6996 2.5 
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- අභාන්තර විගණන අං ය - 

 

ධභාන්තර විගණන ධංශය 

තැපැ්  දෙපාර්තදේන්තුව සතුව දිවයින පු ා ව්ාප්ත වී ඇති තැපැ්  කාර්යාල 653 ක් මගින් දෙනිකව, 

මූල්මය  නුදෙනු සිදුවන බැවින් හා මූල් සේදප්රි ෂණය දහ තුදවන් නි න්ත  මූල් වි ණනයකට 

 ාජනය විය යුතු ය.  ඒ සඳහා ප්රිධාන   ං ්න්ත  වි ණක,  ණකාධිකාරී (ං ්න්ත  වි ණක), සහකා  

ංධිකාරී (ගිණුේ පරීක්ෂණ), සහකා  තැපැ්  ගිණුේ පරීක්ෂක ඇතුළු නිලධාරී කණ්ඩායමක් මඟින් එකී 

කටයුතු සිදු දේ.  ඒ ංනුව 2017 වර්ෂය තුලදී තැපැ්  කාර්යාල 104 ක්   දිසා ගිණුේ කාර්යාල 03 ක්                   

හා   මධ් තැපැ්  ුවවමාරුදේ ව්ාපාරික තැපැ්  ංශයය, දතො  තැපැ්  ංශයය, පාලන ංශයය හා විදද්ය 

පාර්ස්  ංශයය වාර්ෂික වි ණනයට  ාජනය ක න ලදී. 

 
 

 

 

විගණන හා කලමනාකරණ කමිටු 
 

වි ණන හා කලමනාක ණ නක්රනද් ඛ DMA/2009(i) යටදත් කලමනාක ණ කමිටු 5ක් 2017 වස  තුල 

පවත්වා ඇත. දේ සඳහා දෙපාර්තදේන්තදේ සියලුම මාණ්ඩයක නිලධාරීන් ඇතුලුව වි ණකාධිපති 

දෙපාර්තදේන්තු නිදයෝනේතදයකුෙ, වි ණන හා කලමනාක ණ දෙපාර්තදේන්තු නිදයෝනේතදයකු හා 

ංමාත්ාශය ප්රිධාන ං ්න්ත  වි ණක සහ ාගි විය. දමහිදී දෙපාර්තදේන්තු යටදත් පවතින දුර්වලතා 

ම  හ වා  ැනීම සඳහා ංවය් මඟ දපන්වීේ සඳහා කටයුතු ක  ඇත. 

 

රාජා විගණන කෙයුතු 
 

වි ණන දෙපාර්තදේන්තුදේ විදය ෂ ඒකකයක් දෙපාර්තදේන්තුදේ ිලහිටුවා ඇති ංත , එම ංශයය මඟින් 

නි න්ත දයන් දෙපාර්තදේන්තුදේ සියලුම කටයුතු ිලළිබඳ සුපරීක්ෂණය ක මින්, වි ණන කටයුතු 

ක න ංත  එය දෙපාර්තදේන්තුදවහි කටයුතු විනිවිෙ ාවදයන් හා ව වීමක් සහිතව පවත්වා  ැනීමට 

වියාල ිලටුවහලක් වී ඇත. 

 
එමඟින් තැපැ්  කාර්යාල වල හා දෙපාර්තදේන්තුදේ ංදනකුත් වි ණිත ආයතන වල සිදු වූ මූල් වශනා 

හා වැ දි ෙ ං ්න්ත  පාලන ක්රනම වල දුර්වලතාෙ, හඳුනාද න ජහළ කලමනාක ණය දවත වාර්තා 

ජදිරිපත් කිරීම සිදු දේ. 
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- විමධාගත දෙපාර්තදේන්තු පරිපාලනය ො ඊට අොල කාර්යයන් - 

දීල ලං තතප්තවප ලංසිෙළුම ලංලතරිප ික  යිතු ලංප ප ලංවානි   ලංප ේ ත ලං ලෙන ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව , ලං

ල ත්නත ලං ප ේ ත තු ලං හත ලං න  ලං ප ේ ත තු ලං  තතමෙක්ෂම  ලං හත ලං  ලං නි ැරදි  ලං ලටු ලං කිරිම ලං  ඳහත ලං

පාලතතමපප්තුව ලං ලරිලතකනෙ ලං ලළතත් ලං 10 ලංක් ලං ඔ ්ප ේ ලං  ලං විමධාතගප ලං ර ලංඇප. ලං ලළතත්බඳ ලංනිපෙිනත ලං

පැලැ දලති රුතුපේ ලං  ෘජු ලං අධික්ෂණෙ ලං හත ලං පමපහෙවීම ලං ෙ පත් ලං  ලං එීම ලං ලළතත් ක ලං සිෙළු ලං ලතකන, ලං

පමපහයු් ලං ලංහත ලංක ණු් ලං  යුව ලංසිදු ලං රන ලංඅපර, ලංලළතත් ලං ායුතිෙ ලංහත ලංඑහි ලංප්ර ගතිෙ ලංලහප ලංාක් ත ලංඇප. ලං 

නිදයෝජා තැපැල්පති (බස්නාහිර පළාත - උතුර) 

අධි ලං පරේණිපේ ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතක ලං 04, ලං ලළමු ලං පලළ ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතක ලං 20, ලං පා න ලං පලළ ලං පැලැ ද ලං

 තතමෙතක ලං32, ලංඋල ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං233 ලංක් ලංහත ලං  ලංනිපෙිජිප ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං76 ලංපමම ලංලළතප  ලං

අෙත් ලං න ලංඅපර, ලංනිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(බ ්නතහිර ලංලළතප- ලංඋවර) ලංපූතමණ ලංඅධීක්ෂණෙ ලංමප ලං ලං තතමෙ ලං

මණ්ඩකෙ  ලංඅාතක ලං  ලංමතන  ලං ්ලත් ලං ළමනත රණ ලං  යුව ලංපනතෂ්ඨ ලංලතකන ලංප ද ් ලං - ලංබ ්නතහිර ලං

ලළතප ලං - ලං උවර), ලං දි ත ලං ලතකන ලංනිකධාතරී ලං (ග්ලහ) ලං විසිතු ලංසිදු රනු ලංකැපබ්. ලං ලහප ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලං

 ක  ලංඅාතක ලංපැලැ ද ලංපමපහයු් ලංලද්ධාතිෙ ප්ර තපද්ීයෙ ලංපැලැ ද ලංඅධි තරී ලංග්ලහ ලං- ලංඋවර,ග්ලහ ලං- ලංාකුණ ලං

 ශ්යපෙතු ලං ප්ර තපද්ීයෙ ලං පැලැ ද ලං අධි තරීතු ලං පාපාපනකු ලං විසිතු ලංක්රිාෙතත්ම  ලං රනු ලං කබයි. ලං  ලං  ලං ලළතපත් ලං

 ම ්ප ලං මූකත ලංහත ලං ක ණු් ලං  යුව ලංපාලතතමපප්තුව ලංලහක ලං ලරිලතකනපේ ලං ැකසු් ලං ලරිදි ලංනිපෙිනත ලං

පැලැ දලති ලං(බ ්නතහිර ලංලළතප-උවර) ලංපමපහෙවීම ලංහත ලංඋලපා ් ලංමප ලං ලංදි ත ලංගණ තධි තරී ලං - ලංග්ලහ ලං

විසිතු ලංසිදු ලං රනු ලංකබයි. 

බ ්නතහිර ලං ලළතප ලං -උවර ලං ප ප ලං පගොඩනැක ලි ලං අළුත් ැඩිෙත ලං   යුව ලං  ඳහත ලං ප තු ලං රන ලං කා ලං  ලං රු. ලං

3,790,000 ලංක් ලංවූ ලංප්ර තිලතාන ලං ඩතත් ලං ලංඵකාතයි ලංහත ලංඋලරිම ලං ශ්යපෙතු ලං ලං තවිපත ලං ර ලං ලං තතලෘති ලං15 ලං  ලං ලං ලං ැඩ ලං

 ්පූතමණපෙතු ලංඅ  තු ලං ර ලංඇප. ලංඑපමතුම ලංලළතපත් ලංපැලැ ද ලං  යුව ලං තතමෙක්ෂම  ලං ලංල ත් තපගන ලං

ෙතම ලං ඳහත ලං ලංපැලැ ද ලංපබදී් ලං ලං කතල ලංප්ර තිපශ්යිධානෙ ලංකිරිම  ලං ලංපිෙ ර ලංපගන ලංඇති ලංඅපර, ලං ලංගෘහ ලං තණ්ඩ ලං

හත ලං  ලං උල රණ ලංමිකදී ලං ගැනීම ලං ා, ලං න  ලං ෙතුත්රා ලංඋල රණ ලංමික  ලං ගැනීම ලං ා, ලං  තතමෙ ලං මණ්ඩකෙ ලං ඳහත ලං ලං

 තෂත ලං පුහුණු ලං  ැඩ  හතු ලං ා ලං ඇවකත්  ලං පුහුණු ලං  ැඩ  හතු ලං ලැ ැත්වීම  ලං ා ලං   යුව ලං  ර ලං ඇප. ලං ලං

පාලතතමපප්තුවපේ ලංලකක් ගප ලංආාතේ ලං පුරත ලංගැනීම  ලංඅාතක ලං ලං න ලංඅපළවි ලංප්ර  තමධාන ලං ැඩ  හතු ලං

ලැ ැත්වීම ලංඇවළු ලං ම ්ප ලං තතමෙ ලංලද්ධාතිෙ ලංවලිතු ලංඑීම ලංලළතප ලංප ප ලංකබත ලංදී ලංඇප. ලං 

නිදයෝජා තැපැල්පති (බස්නාහිර පළාත  - ෙකුණ) 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං(බ ්නතහිර ලංලළතප ලං ලං- ලංාකුණ) ලංවිසිතු ලං ලංපනතෂ්ඨ ලංලතකන ලංප ද ් රපෙකු, ලංදි ත ලං

ලතකන ලං නිකධාතරීතු ලං පාපාපනකු ලං ( ළුපර ලං හත ලං ප ොළඹ ලං - ලං ාකුණ), ලං ප්ර තපද්ීයෙ ලං පැලැ ද ලං අධි තරීතු ලං

තිපාපනකු ලං(ප ොළඹ ලං- ලංඋවර, ලංප ොළඹ ලං-ාකුණ ලංහත ලං ළුපර), ලංදි ත ලංගණ තධි තරීතු ලංපාපාපනකුපේ ලං

(ප ොළඹ ලං-ාකුණ ලංහත ලං ළුපර) ලං ලංාතෙ ත් ෙ ලං හිප  ලං ලංලළතපත් ලං ම ්ප ලංපමපහයු්, ලංලතකන ලංහත ලං ලංක ණු් ලං

  යුව ලංල ත් තපගන ලංෙන ලංඅපර, ලංඑීම ලං  ලංලළතප  ලංලහප ලං ඳහතු ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංලද්ධාතිෙ ලංඅෙත් ලං

පේ. ලං 
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ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  62 
 

 
අධිපරේණි 

පැලැ ද ලං තතමෙතක 
1 ලංපලළ 11 ලංපලළ 

උල ලංපැලැ ද ලං
 තතමෙතක 

නිපෙිජිප ලංපැලැ ද ලං
 තතමෙතක 

11 43 37 295 92 
 

පමම ලංනිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලංලළතප  ලංඅාතක ලංපැලැ ද ලංපමපහයු් ලං  යුව, ලං ම ්ප ලං තතමෙ ලංමණ්ඩකපේ ලං ලං

ඵකාතයි ලංාතෙ ත් ෙ ලංවලිතු ලං තතමෙක්ෂම  ලංසිදු ලංකිරීම ලං ඳහත ලංඅ ශ්යත ලංෙටිපක ලංලහසු ් ලං ැලයීම ලංපිණි  ලං

ප තු ලං රන ලංකා ලංප්ර තිලතාන ලංෙ පත් ලංපගොඩනැක ලි ලංඅළුත් ැඩිෙත ලංකිරිම  ලංා, ලංන  ලංබඩු ලංහත ලංඋල රණ ලංමික  ලං

ගැනීම  ලංා, ලංෙතුත්රා ලංඋල රණ ලංහත ලං ලං තතමෙතක ලංඋල රණ ලංමික ලංදී ලංගැනීම  ලංා ලං  යුව ලං ර ලංඇප. ලං ලං 

එපමතුම ලං  ලං පුහුණු ලං කිරි් ලං හත ලං හැකිෙත ලං ප්ර  තමධාන ලං  ැඩ  හතු ලං වලිතු ලං  ම ්ප ලං  තතමෙ ලං මණ්ඩකපේ ලං

 තතමෙක්ෂමපත ෙ ලං  ැඩි ලං දියුණු ලංකිරිම  ලං ා, ලං අපකවි ලං ප්ර  තමධාන ලං  ැඩ  හතු ලං මඟිතු ලං පාලතතමපප්තුව ලං

ලකක්  ලංගප ලංආාතේ ලං ැඩි ලංකිරිම  ලංා ලංපිෙ ර ලංපගන ලංඇප. 

නැදගනහිර පළාත 

නිපෙිනත ලං පැලැ දලති ලං (නැපගනහිර) ලං පේ ලං පූතමණ ලං අධීක්ෂණෙ ලං හත ලං පමපහෙවීම ලං මප ලං මඩ කපු , ලං

්රිෙකුණතමකෙ, ලංඅ්ලතර ලංහත ලංඅක් පරයිලත්ව  ලංෙන ලංප්ර තපද්ීයෙ ලංපැලැ ද ලංඅධි තරී රුතු ලංා, ලං ලංදි ත ලංලතකන ලං ලං

නිකධාතරී ලං(මඩ කපු ) ලංහත ලංදි ත ලංගණ තධි තරී ලං(මඩ කපු ) ලං ලංඑක්  ලංපමම ලංලළතපත් ලං ලං ම ්ප ලංපැලැ ද ලං

  යුව ලංල ත් තපගන ලංෙනු ලංකැපබ්. ලං ලංඑීම ලං  යුව ලං තතමෙක්ෂම  ලංල ත් තපගන ලංෙතම  ලංඅ ශ්යත ලංෙටිපක ලං

ලහසු ් ලං ැලයීම ලංපිණි  ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංපගොඩනැක ලි ලංඅළුත් ැඩිෙත ලංකිරීම  ලංා, ලංෙතුත්රා ලංඋල රණ, ලං

 තතමෙතක ලං උල රණ ලං අළුත් ැඩිෙත ලං කිරිම  ලං ා, ලං ගෘහ ලං  තණ්ඩ ලං  ලං හත ලං  තතමෙතක ලං උල රණ, ලං ෙතුත්රා ලං

උල රණ ලංමිළදී ලංගැනීම  ලංා, ලං ලංපැලැ ද ලං ලං තහන ලංනඩත්ව ලංහත ලංඅළුත් ැඩිෙත ලං  යුව ලංසිදු ලංකිරීම  ලංා ලංපිෙ ර ලං ලං

පගන ලංඇප. ලං ලං 

එීම ලංලළතප ලංපුහුණු ලංකිරී් ලංහත ලංහැකිෙත ලං තමධානෙ ලං ඳහත ලං ලංප තු ලං රන ලංකා ලං ම ්ප ලංප්ර තිලතාන ලං ලං ැෙ ර ලං

 තතමෙ ලංමණ්ඩකෙ ලං ඳහත ලංපුහුණුවී් ලංකබත ලංදී ලංඇප. 

වයඹ පළාත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං( ෙඹ ලං) ලංපමපහෙවීම ලංහත ලංපූතමණ ලංඅධීක්ෂණෙ ලංෙ පත් ලංපනතෂ්ඨ ලංලතකන ලංප ද ් ලං

( ෙඹ ලංලළතප) ලං හ ලං ලංදි ත ලංලතකන ලංනිකධාතරී ලං රුතු ලංපාපාපනකු, ලං(කුරුණෑගක ලංහත ලංහකත ප), ලංප්ර තපද්ීයෙ ලං

පැලැ ද ලං අධි තරීතු ලං තිපාපනකු ලං (කුරුණෑගක-උවර, ලං කුරුණෑගක-ාකුණ, ලං හකත ප), ලං දි ත ලං

ගණ තධි තරි ලංපාපාපනකු ලං(කුරුණෑගක ලංහත ලංහකත ප) ලං  ලංඑක්  ලං ලංලළතපත් ලංසිෙළු ලං ලංලතකන, ලංපමපහයු් ලං

හත ලං ක ණු් ලං  යුව ලංසිදු ලං රනු ලංකැපබ්. ලං  ලං  ලං ඒ ලං  ඳහත ලං  ලං තතමෙ ලං මණ්ඩකෙ  ලං අාතක ලං  ලං ෙටිපක ලං ලහසු ් ලං

 ැලයීම ලංා, ලංපුහුණු ලං ැඩ  හතු ලංලැ ැත්වීම ලංවලිතු ලං තතමෙ ලංමණ්ඩකපේ ලංහැකිෙත ලංප්ර  තමධානෙ ලංකිරිම  ලංා, ලං ලං ලං

මහනනපත  ලං හත ලං  තතලතරි  ලං ආෙපන ලං ාැනු ත් ලං කිරිම ලං (අපළවි ලං ප්ර  තමධාන ලං  ැඩ  හතු) ලං මඟිතු ලං

පාලතතමපප්තුවපේ ලංඅාතේ ලංලකක්  ලං ලං පුරතන ම  ලංා ලං  යුව ලං ර ලංඇප. 
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ඌව පළාත 
නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං (ඌ ) ලංෙ පත් ලංපනතෂ්ඨ ලංලතකන ලංප ද ් ලං (ඌ  ලංලළතප), ලං  ලංප්ර තපද්ීයෙ ලංපැලැ ද ලං

අධි තරී ලං (බදු දක), ලං (බණ්ඩතරප ක), ලං (පමොණරතගක), ලං දි ත ලං ලතකන ලං නිකධාතරි ලං (බදු දක) ලං හත ලං දි ත ලං

ගණත තධි තරී ලං(බදු දක) ලං  යුව ලං රන ලංඅපර, ලංඔවුතු ලංවිසිතු ලං ලංඑම ලං ලංලළතපත් ලංලතකන, ලංපමපහයු් ලංහත ලං

ක ණු් ලං   යුව ලං විධිමත්  ලං ල ත් තපගන ලං ෙනු ලං කැපබ්. ලං  ලං ඌ  ලං ලළතපත් ලං  ලං පැලැ ද ලං  ළමනත රණ ලං

  යුව ලංහත ලංපමපහයු් ලංලද්ධාතිෙ ලංවිධිමත්  ලංහත ලං තතමෙක්ෂම  ලංල ත් තපගන ලංෙතම ලං ඳහත ලංඑීම ලංලළතප  ලං

2017 ලං තමෂෙ ලං ඳහත ලංප තු ලං රන ලංකා ලංප්ර තිලතාන ලංඵකාතයි ලංපක  ලංපෙොාත ලංගැනීම  ලං  යුව ලං ර ලංඇප. 

ෙකුණු පළාත 

 ලංනිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං (ාකුණ) ලංපමපහෙවීම ලංමප, ලං පනතෂ්ඨ ලං ලතකන ලංප ද ් ලං (ාකුණු ලංලළතප), ලං දි ත ලං

ලතකන ලංනිකධාතරීතු ලංපාපාපනකු ලං(ගත දක ලංහත ලංමතපර), ලංප්ර තපද්ීයෙ ලංපැලැ ද ලංඅධි තරී ලං(ගත දක, ලංමතපර ලංහත ලං

හ්බතුපපො ), ලං දි ත ලං ගණ තධි තරී ලං (ගත දක ලං හත ලං මතපර) ලං ෙ පත් ලං රතන තරී ලං  රනු ලං කැපබ්. ලං  ලං එීම ලං

ලළතපත් ලං  ලං පැලැ ද ලං   යුව ලං  ලං ක්රීම ත් ලං කිරීම ලං  ඳහත ලං ප තු ර ලං දී ලං ඇති ලං ප්ර තිලතාන ලං  ලිතු ලං උලරිම ලං

ප්ර පෙිනන ලංපගන ලංඇති ලංඅපර, ලං ලංමතන  ලං ්ලත් ලං ා තමධානෙ  ලං ලංඅ ශ්යත ලංපුහුණු ලං ලං ලංකිරී් ලංා ලංසිදු ර ලංඇප. 

උතුරු පළාත 

නිපෙිනත ලං පැලැ දලති ලං (උවර) ලං පේ ලං පූතමණ ලං අධීක්ෂණෙ ලං හත ලං පමපහෙවීම ලං මප ලං ප්ර තපද්ීයෙ ලං පැලැ ද ලං

අධි තරීතු ලංතිපාපනකු ලං(ෙතලනෙ), ලං (මතුනතරම), ලං ( වුනිෙත ), ලංදි ත ලංලතකන ලංනිකධාතරී ලං (ෙතලනෙ) ලං  ලංහත ලං

දි ත ලංගණ තධි තරී ලං(ෙතලනෙ) ලං  යුව ලං රනු ලංකැපබ්. ලං ලං 

සබරගමු පළාත 

නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං( බරගමු ) ලං මඟ ලංඑක්  ලංප්ර තපද්ීයෙ ලංපැලැ ද ලංඅධි තරී ලං( ෑග දක ලංහත ලංරත්නපුර) ලං

ා, ලං දි ත ලං ගණ තධි තරී ලං ( ෑග දක ලංහත ලං රත්නපුර) ලං ා, ලං දි ත ලං ලතකන ලංනිකධාතරි ලං ( ෑග දක ලංහත ලං රත්නපුර) ලං

 ශ්යපෙතු ලංමතණ්ඩලි  ලංනිකධාතරිතු ලං06 ලංපාපනකු ලං  යුව ලං රනු ලංකබයි. ලං ලං 

එීම ලංලළතප  ලං  ලංප තු ලං රන ලංකා ලං  ලංප්ර තිලතාන ලං ලිතු ලංපගොඩනැක ලි ලංඅළුත් ැඩිෙත ලංකිරීප් ලං  ලං  යුව ලංා, ලං

ෙතුත්රා ලංූතත්රා ලංඅළුත් ැඩිෙත ලංහත ලං තහන ලංඅළුත් ැඩිෙත ලං  යුව ලංා, ලංන  ලං  ලංබඩු ලංහත ලංඋල රණ ලංහත ලංෙතුත්රා ලංූතත්රා ලං

මිකදී ලංගැනීම  ලංා ලං  යුව ලංකිරිම ලංවලිතු ලංලළතපත් ලං  යුව ලං තතමෙක්ෂම  ලංල ත් තපගන ලංෙතම ලං ඳහත ලං

අ ශ්යත ලංෙටිපක ලංලහසු ් ලං ලෙත ලංඇප. 

එපමතුම ලංඑීම ලංලළතප  ලංඅෙත් ලංදි ්්රිෙක්  ලංපාප හි ලං ලං තතමෙ ලං ලංමණ්ඩකෙ ලංපුහුණු ලංකිරීම ලංහත ලං ා තමධානෙ ලං

කිරිම ලං ඳහත ලංපුහුණු ලං ැඩ  හතු ලංල ත් ත ලංඇති ලංඅපර, ලංඑමඟිතු ලං ලංපාලතතමපප්තුවපේ ලං ම ්ප ලංආාතෙම ලං

 ැඩි ලං ර ලංගැනීම  ලංා ලං ලංාතෙ ත් ෙ ලංාක් ත ලංඇප. 
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ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  64 
 

උතුරුමැෙ පළාත 
නිපෙිනත ලං පැලැ දලති ලං (උවරුමැා ලං ලළතප) ලං ෙ පත් ලං  ලං ප්ර තපද්ීයෙ ලං පැලැ ද ලං අධි තරී ලං (අනුරතධාපුර ලං හත ලං

පලොපළොතුනරු ), ලංදි ත ලංගණ තධි තරී ලං(අනුරතධාපුර), ලංදි ත ලංලතකන ලං ලංනිකධාතරි ලං(අනුරතධාපුර) ලං ශ්යපෙතු ලං ලං

මතණ්ඩලි  ලං  ලං නිකධාතරිතු ලං හපර ලං පාපනකු ලං   යුව ලං  රනු ලං කැපබ්. ලං එීම ලං ලළතප  ලං ප තු ලං  රන ලං කා ලං

සිෙළුම ලං ප්ර තිලතානෙතු ලං උලරිම ලං  ශ්යපෙතු ලං  ැෙ ලං  ර ලං ෙටිපක ලං ලහසු ් ලං ලහළ ලං නැාවීම  ලං හත ලං ලං ලං

 තතමෙතකයීෙ ලං  ලං අ ශ්යතපත ලං  පුරතන ම  ලං  ලං   යුව ලං  ර ලං ඇති ලං අපර,  තතමෙ ලං මණ්ඩකපේ ලං හැකිෙත තු ලං

 තමධානෙ ලං කිරිම  ලං ා ලං පුහුණු ලං  ැඩ  හතු ලං  ලං  තමෂෙ ලං පුරතම ලං ල ත් ත ලං ඇප. ලං  ලං එපමතුම ලං 2017 ලං පකි  ලං

පැලැ ද ලං දින ලං  ැමරු් ලං උත්  ෙ ලං අති ලං උත් තමශ්ය ත් ලං පක  ලං ල ත් න ලං කද්පද් ලං ා ලං  ලං උවරුමැා ලං ලළතප ලං

විසිනි. 

මධාම  පළාත 

නිපෙිනත ලං පැලැ දලති ලං (මධාතම) ලං ලළතප  ලං පනතෂ්ඨ ලං ලතකන ලං ප ද ් ලං (මධාතම ලං ලළතප), ලං දි ත ලං ලතකන ලං

නිකධාතරී ලං (මහනු ර), ලංප්ර තපද්ීයෙ ලංපැලැ ද ලංඅධි තරීතු ලංතිපාපනකු ලං (මහනු ර ලංඋවර, ලංමහනු ර ලංාකුණ, ලං

නු රඑළිෙ) ලංහත ලං  ලංදි ත ලංගණ තධි තරී ලං (මහනු ර) ලං ශ්යපෙතු ලංමතණ්ඩලි  ලං ලංනිකධාතරීතු ලං  යුව ලං රනු ලං

කබයි. ලං  ලංඑපමතුම ලං  ලංමුා ද ලංඇණවු් ලංප ේ ත ලං තතමෙතකෙ ලංල ත් තපගන ලංෙනු ලං  ලංකබතුපතු ලංා ලංනිපෙිනත ලං

පැලැ දලති ලං(මධාතම) ලංපේ ලංපූතමණ ලංඅධීක්ෂණෙ ලංෙ පත් ලංෙ. ලං ලං ලං 

එීම ලංලළතපත් ලං  ලංපැලැ ද ලං  යුව ලං  ලං තතමෙක්ෂම  ලංල ත් තපගන ලංෙතම ලං ඳහත ලංප තු ලං රන ලංකා ලංසිෙළු ලං

ප්ර තිලතාන ලං ලිතු ලංඋලරිම ලංප්ර පෙිනන ලංපගන ලංඇප. ලං ලං ලං 

2017 දලෝක තැපැල් දින සැමරුේ උත්සවය 

පැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලංවිසිතු ලං ලං  රක් ලංලත ත ලංල ත් නු ලංකබන ලං ලංපකි  ලංපැලැ ද ලංදින ලං ැමරුම  ලං

 මගතමී  ලංඋවරුමැා ලංලළතපත් ලං මතන ලංසු  තධාන ලං  යුව ලංවිශ්යතක ලංප්ර මතණෙක් ලංක්රිාෙතත්ම  ලං ක ලංඅපර, ලං

2017.10.08 ලංදින ලං  ලංප්ර නත ත් තර  ලං ැඩ  හතු ලං ශ්යපෙතු ලං500 ලංපාපනකුපේ ලං හ තගීත් පෙතු ලංයුව ලං

ප ද ලං ාතුදීප් ලං  ැඩ  හනක්, ලංව ාත ලං තෙනෙක්, ලං (පබි ලං පනො න ලංපරිග, ලං සු නතරී, ලං අක්ෂි, ලං ාතුප, ලං

පලණහළු ලං  ලංපරිග, ලං  කුගඩු) ලං ලළතපත් ලං අපළවි ලං ප්ර  තමධාන ලං  ැඩ  හතු ලං හත ලං පැලැ ද ලං - ලං උල ලං පැලැ ද ලං

 තතමෙතක ලංපගොඩනැක ලි ලංඅළුත් ැඩිෙත ලංකිරී් ලංසිදු ලං රන ලංකදී. 

 ලංමී  ලං අමපර  ලං 2017.10.09 ලං දින ලං පකි  ලං පැලැ ද ලං දින ලං  ැමරු් ලං උත්  ෙ ලං අතිගරු ලං නනතධිලති ලං

වමත්රීකලතක ලං සිරිප ේන ලං මැතිවමතපේ ලං ප්ර ධාතනත් පෙතු, ලං පලොපළොතුනරු  ලං බුද්ධි ලං මණ්ඩලපේ ලං දී, ලං

පැලැ ද ලං පාලතතමපප්තුවපේ ලං සිෙළුම ලං  තතමෙ ලං මණ්ඩක ලං  තමතජි ෙතුපේ ලං  හ තගීත් පෙතු ලං

ලැ ැත්වුණු ලං අපර, ලං ආාතේ ලං එක්රැ ් ලං කිරීපමහිකත ලං විශිෂ්ඨ ලං අතුාමිතු ලං   යුව ලං  ක ලං පැලැ ද රු ලං

මහවතු ලංප්ර මුත ලං ලං ඩතත් ලං තතමෙක්ෂම ලංපැලැ ද ලංප ේ ත ක් ලං ැලයීම ලං ඳහත ලංාතෙ ත් ෙ ලංකබත ලංදුතු ලංපැලැ ද ලං

ලවුප ද ලං සිෙළුම ලං  ලං  තතමෙ ලං මණ්ඩකපේ ලං  තතමෙක්ෂමපත ෙ ලං ඇගයීම ලං ා, ලං  තතමෙක්ෂම ලං ප ේ ත ලං  ැලයීම ලං

වලිතු ලං විශිෂ් ත් ෙ ලං කඟත ලං  රගත් ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතක ලං ඇගයීම ලං ා ලං සිදු රන ලං කදී. ලං  ලං මී  ලං අමපර  ලං

පාලතතමපප්තුව ලං  තතමෙ ලං  තධානෙ ලං උලරිම ලං  ර ලං ගැනීපමහි ලං කත ලං ාතෙ ත් ෙ ලං කබත ලං පාමිතු ලං පකි  ලං

පැලැ ද ලංදින ලං ැමරු් ලංඋත්  පේ ලංදී ලංා ලංබතහිර ලංආෙපන ලංපරඟ ලං ඳහත ලං හපෙිගෙ ලංකබත ලංදුතු ලං ලංසිෙළුම ලං

නිපෙිජිප ලංආෙපන ලංප් ලංඅ  ්ාත   ලං හ තගී ලංවිෙ. ලං 

  



 කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017 

 

ශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව   පිටු  65 
 

2017 ව්යුර්ෂය තුල දෙපාර්තදේන්තුව්යු ලබා ගත් සුවිදශ ෂි ජයග්රලහණයන් : 

 

 පපොරවරු ලං පතක්ෂණෙ ලං උලපෙිගී ලං  රගැනීම ලං වලිතු ලං  තතමෙක්ෂම ලං අයුරිතු ලං හත ලං  ඩිනමිතු ලං

නනපත   ලංප ේ ත ලං ැලයීම  ලංඅ ශ්යත ලංලහසු ් ලං ැළසීම. ලං 
 ලං 
 

 Administration  &  Postal Operation  Council   ර ලං 04 ලං   ලං  තකසීමත ක් ලං  ඳහත ලං

නිරීක්ෂ  ලංපත් ෙ ලංශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලංප ප ලංකබත ලංදී ලංතිබීම. 

 

 ර   ද ලං82 ලංක් ලංඅපරිතු ලං  “Best Performing Country 2017”   ්මතනෙ ලංශ්රීය ලංකා ත ලංපැලැ ද ලං

පාලතතමපප්තුව  ලංප ප ලංකබත ලංදීම. ලං 

  

- ලංසමාජ සත්කාරක  කටයුතු වලින්  බිඳක් - 

2017 ලං තමෂෙ ලංවක ලංපැලැ ද ලංපාලතතමපප්තුව  ලංවිසිතු ලං මතන ලංසු  තධානෙ ලං ඳහත ලංග්රතමීෙ ලංමට් ප් ලංඋල ලං

පැලැ ද ලං තතමෙතක ක ලංසි  ලං ලංලළතත් ලං ලංනිපෙිනත ලංපැලැ දලති ලං තතමෙතක ලංාක් ත ලංවූ ලං ලං තතමෙතක ලංලද්ධාතිෙ  ලං

අෙත් ලං ම ්ප ලං තතමෙ ලංමණ්ඩකපේ ලංාතෙ ත් ෙ ලං ලංවිසිතු ලං ලංසිදු රන ලංකා ලං ලං මතනමෙ ලං ත් තතමෙෙතු: 

1) මධාතම ලං ලළතපත් ලං ල ත් නු ලං කබන ලං ඇ ළ ලං පලරහැර  ලං අෙත් ලං අ  තන ලං රතුපාිලි ලං පලරහැර ලං

නැරඹීම  ලංඑන ලංබැතිවමතු ලං ඳහත ලං  ලං 10 ලං  ැනි ලං  ර  ලංල ත් න ලංකා ලං  ලං බත් ලං ාතු ැක ලංඇවළු ලං  ලං විවිධා ලං

ාතු ැ ද ලං ලංලැ ැත්වීම. 

2) පිරිත් ලංපිා ් ලංආදී ලංආගමි  ලං ැඩ  හතු ලංලැ ැත්වීම. ලං ලං ලං 

3)  ලංඇ ් ලං ණ්නතඩි ලංකබතදී් ලංහත ලංප ද ලංාතුදීප් ලං ඳවුරු ලංලැ ැත්වීම. 

4)  ලංවිෙළි ලංආහතර ලංරය ත, ලංපරදිපිළි ලං ලංහත ලංමූකත ලංප්ර ාතනෙතු. 

5)  ලංරුක් ලංපරිලණ ලං ැඩ  හතු ලං( ලංපලො ද ලංලැළ, ලං ජු ලංලැළ ලංහත ලංඔසු ලංලැළ ලංෙනත ලංදි ලං ලංවිවිධා ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
 ලංලැළ ලං තමග ලං ලංපබාත ලංදීම) 

6)  ලංමරණෙ  ලං ැල ලංවූ ලංග යිතු ලංනිාහ ් ලංකිරී්. 

7)  ලං කත ලං  යුව ලංහත ලං ලං(ප  ක් ලංනත ත,ප  ක් ලංකූඩු, ලංනත්ත් ද ලංග ්) ලං ා ් ෘති  ලංඅාග ලං 

(හි පප ද ලංගෑම, ලංනත්ප ද ලංඋත්  ) ලං ලංආදී ලංලැ ැත්වීම. 

8)  ලංපැලැ ද ලං තතමෙතක ලංලරිර ලං   ් ලංකිරීම ලංහත ලංපිරිසිදු ලංකිරීම ලං ඳහත ලංරමාතන ලංලැ ැත්විම. 

9)  ලංබුදු ලංමැඳුර ලංලදිකිරීම. 

10)  ලංව ාත ලං තෙන ලංලැ ැත්වීම. 

11)  ලංපඩාගු ලංමතමධාන ලං ැඩ  හතු ලංක්රිාෙතත්ම  ලංකිරීම. 

12)  ලංබකශ්යක්ති ලං ාරක්ෂණෙ  ලංඅාතක ලං ැඩ  හතු ලංක්රිාෙතත්ම  ලංකිරීම. 

13)  ලංලරි ර ලං ාරක්ෂණෙ ලං ඳහත ලංඅ ශ්යත ලංපිෙ ර ලංගැනී් ලංආදී ලං  යුව. 

14)   ලංහරිප ලං මිටු ලංපිහිටුවීම ලං හ ලංආරක්ෂ  ලං මිටු ලංපිහිටුවීම. 
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2017 වර්ෂදේ දී ලබා ගත් ජාතික මට්ටදේ ක්රී ඩා ජයග්රෙණයන් : 

 

 2017 ලංරතනත ලංප ේ ත ලංබැඩ්මිතු තු ලංපරඟත ලිපේ ලං'සී' ලං තණ්ඩපේ ලං(පිරිමි ලං ණ්ඩතේ) ලංවි ෘප ලංශූරපත ෙ ලං
දිනත ලංගැනීම. 
 

 2017 ලං රතනත ලං ප ේ ත ලං බැඩ්මිතු තු ලං පරඟත ලිපේ ලං 'බී' ලං  තණ්ඩපේ ලං ( තතුපත ලං  ණ්ඩතේ) ලං වි ෘප ලං
අනුශූරපත ෙ ලං ලංදිනත ලංගැනීම. 
 

 

 රතනත ලංප ේ ත ලංප් ලතුදු ලංපරඟත ලිෙ ලං(ශූරපත ෙ ලංහත ලංඒ ක ලංශූරපත ෙ ලං ලංපිරිමි) ලංදිනත ලංගැනීම. 
 

 ආණමඩු  ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතකපෙතු ලං ලතකනෙ ලං  න ලං සිෙඹකතග ්පහේන ලං උල ලං පැලැ ද ලං  තතමෙතකපේ ලං
ප ේ ෙ ලං රන ලංපේ. ලංඒ. ලංනිම දසිරි ලංමහපත ලංරතනත ලංප ේ ත ලංමළක ලං ලංක්රීේඩත ලංපරඟත ලිපේ ලංදී ලංමී තම ලං800, ලංමී තම ලං
1500, ලංමී තම ලං3000 ලංෙන ලංපරඟ ලං ලිතු ලංනෙග්රහණෙතු ලංකබත ලංගැනීම ලංහත ලං ලංවිපද්ීයෙ ලං(බෘනතයි) ලංක්රීේඩත ලංපරඟ ලං
 ක  ලංලදිරිලත් ලංවී ලංමී තම ලං400, ලංමී තම ලං800, ලං ලංමී තම ලං1500, ලංමී තම ලං3000 ලංහත ලංමී තම ලං5000 ලංෙන ලං ලංපරඟ ලංල ේ ලං
 ලිතු ලංනෙග්රහණ ලං ලංහිමි ලං ර ලංගැනීම. ලං 
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*   ප්රේාථනුක මට්ටම 

දෙපාර්තදේන්තු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය ඇමුණුම 01 

අංකය 
තනතුර 

Designation 

දසේවාව 

Service 

වැටුප්ති දක්තය 

Salary Code 

අම්මත 

සංඛ්යාාව 

සිටින 

සංඛ්යාාව 

දකොන්රාාත් 

පෙනම මත 

1.  පැලැ දලති ශ්රීය ලංකා ත ලංලරිලතකන ලංප ේ ෙ SL 3/ 2006 1 1  

2.  නිපෙිනත ලංපැලැ දලති ශ්රීය ලංකා ත ලංලරිලතකන ප ේ ෙ SL1/ 2006 4 3  

3.  නිපෙිනත ලංපැලැ දලති පාලතතමපප්තුවගප SL1/ 2006 9 3  

4.  ප්ර ධාතන ලංගණ තධි තරී ශ්රීය  කා ත ලංගණ තධි තරී ලංප ේ ෙ SL1/ 2006 1 1  

5.  ප්ර ධාතන ලංඅ තතුපර විගණ  ශ්රීය ලංකා ත ලංගණ තධි තරී ප ේ ෙ SL1/ 2006 1 1  

6.  පනතෂ්ඨ ලංපැලැ ද අධි තරී පාලතතමපප්තුවගප SL1/ 2006 19 13  

7.  පැලැ ද ලංඅධි තරී පාලතතමපප්තුවගප SL1/ 2006 56 29  

8.   හ තර අධාතක්ෂ 
ශ්රීය ලංකා ත ලංපපොරවරු ලංපතක්ෂණ 

ප ේ ෙ ලංහත ලං තුනිපේාන ලංප ේ ෙ 

SL1/ 2006 
2 0  

SL1/ 2006 

9.  සිවි ද ලංලාජිපතුරු ශ්රීය ලංකා ත ලංලාජිපතුරු ලංප ේ ෙ SL1/ 2006 1 1  

10.  ෙතතු්රිෙ  ලංලාජිපතුරු ශ්රීය ලංකා ත ලංලාජිපතුරු ප ේ ෙ SL1/ 2006 1 0  

11.  ගණ තධි තරී ශ්රීය ලංකා ත ලංගණ තධි තරී ප ේ ෙ SL1/ 2006 25 21  

12.   හ තර ලංපැලැ ද ලංඅධි තරී (විමතමශ්යන පාලතතමපප්තුවගප MN7/2006 A 51 27 2 

13.  
 හ තර ලංපැලැ ද ලංඅධි තරී (ක ණු් ලං

ලරීක්ෂණ) 
පාලතතමපප්තුවගප MN7/2006 A 40 12  

14.  
 හ තර ලංපැලැ ද ලංඅධි තරී 

(ප්ර .පැ. ත.) 
පාලතතමපප්තුවගප MN7/2006 A 53 04  

15.  ප්ර ධාතන ලංපගොඩනැක ලි ලරීක්ෂ  
ශ්රීය ලංකා ත ලංපතක්ෂණි  ප ේ ෙ ලං

(විපශ්යේෂ) 
MN7/2006 A 1 0  

16.   තෂත ලංලරි තමප   තෂත ලංලරි තමපන ලංප ේ ෙ MN6/2006 A 2 1  

17.  අෙ ැෙ ලං හ තර පාලතතමපප්තුවගප MN4/2006 A 1 0  

18.   ා තමධාන ලං හ තර පාලතතමපප්තුවගප MN4/2006 A 70 65  

19.  පැලැ ද ලංප ේ ත ලංනිකධාතරී පාලතතමපප්තුවගප MN3/2006 A 5164 4553  

20.  පගොඩනැක ලි ලංලරීක්ෂ  
ශ්රීය ලංකා ත ලංපතක්ෂණි  ප ේ ෙ ලං

(විපශ්යේෂ) 
MN3/2006 A 12 1  

21.   ැඩ ලංමූලි  
ශ්රීය ලංකා ත ලංපතක්ෂණි  ප ේ ෙ ලං

(විපශ්යේෂ) 
MN3/2006 A 2 1  

22.  රතනත ලං ළමනත රණ ලං හ තර 
රතනත ලං ළමනත රණ ලං හ තර 

ප ේ ෙ 
MN2/2006 A 189 109  

23.  උල ලංපැලැ ද ලං ්ාතනතධිලති 
රතනත ලං ළමනත රණ ලං හ තර 

ප ේ ෙ 
MN1/2006 A 3412 3358  

24.  නඩත්ව ලං හ තර පාලතතමපප්තුවගප MT1/2006 A 15 9  

25.  * ලංරිෙදුරු ඒ තබද්ධා ලංප ේ ෙ PL3/2006 A 1 1  

26.  *රිෙදුරු පාලතතමපප්තුවගප PL3/2006 A 186 135  

27.  *පැලැ ද ලං හතෙ  ( තතමමි ) පාලතතමපප්තුවගප PL3/2006 A 82 46  

28.  
* ලංපැලැ ද ලං හතෙ   

 ( තතමමි  ලංපනො න) 
පාලතතමපප්තුවගප PL3/2006 A 12602 12602  

29.  *බාගකත ලං තර රු පාලතතමපප්තුවගප PL3/2006 A 04 0  

30.  * හතෙ  ලංබාගකත ලං තර රු පාලතතමපප්තුවගප PL3/2006 A 04 0  

31.  *ලිෙතලදිාචි ලංආපද්ශ්ය    4788 4120  

 ප්රේාථනුක මට්ටදේ ්කතුව   *17,667 16,904  

 මුළු ්කතුව   26,799 25,117 3 
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මුගලෙර වැඩසටෙන - 2017 ඇමුණුම 02 

 
B# 

Item 

Stamps 
Value 

Request Qty S/S Value 
Request 
Quantity 

FDC Value 
Request 

Qty 

936 National Meelad Un Nabi - 2017 Rs.15.00       Rs.45.00   

935 

Endemic Birds of Sri lanka (1/4) Rs.4.00   

Rs.64.00   Rs.94.00   
Endemic Birds of Sri lanka (2/4) Rs.10.00   

Endemic Birds of Sri lanka (3/4) Rs.15.00   

Endemic Birds of Sri lanka (4/4) Rs.35.00   

934 
Christmas - 2017 (1/2) Rs.15.00   

Rs.50.00   Rs.80.00   
Christmas - 2017 (2/2) Rs.35.00   

933 

Sri Lanka - Korea Diplomatic Relations 40th 
Anniversary  (1/2) 

Rs.10.00   Rs.60.00   
Rs.90.00   

Sri Lanka - Korea Diplomatic Relations 40th 
Anniversary  (2/2) 

Rs.50.00   Rs.300.00 
(Sheetlet) 

  

932 Golden jubilee of Philatelic Bureau - 2017 Rs.35.00       Rs.65.00   

931 7 th Buddhist Summit - 2017 Rs.25.00   Rs.25.00   Rs.55.00   

930 D. B. Danapala - 2017 Rs.10.00       Rs.40.00   

929 
World Post Day - 2017 (1/2) Rs.15.00   

Rs.50.00   Rs.80.00   
World Post Day - 2017 (2/2) Rs.35.00   

928 70th Anniversary of Parliament Democracy Rs.12.00       Rs.42.00   

927 Colombo Fort Railway Staion Centenary Rs.10.00       Rs.40.00   

926 
8th Conference of the Association of SAARC 
Speakers and Parliamentarians 

Rs.12.00       Rs.42.00   

925 World Children's Day - 2017 Rs.10.00       Rs.40.00   

924 

Personalize Definitive Stamp (2017) - Kandyan 
Dancer 

Rs.10.00       

Rs.80.00   Personalize Definitive Stamp (2017) - Punkalasa Rs.15.00       

Personalize Definitive Stamp (2017) - Dondra 
Head Light House 

Rs.25.00       

923 
Most Ven. Bosse Dammarakkitha Mahanayake 
Thero - 2017 

Rs.10.00       Rs.40.00   

922 
150 th Anniversary of Ceylon Tea - 2017 (2/2) 

Rs.70.00   Rs.70.00   Rs.100.00   
150 th Anniversary of Ceylon Tea - 2017 (1/2) 

921 

United Nations Day of Vesak 2561 (1/20) Rs.15.00   

Rs.300.00 
(Sheetlet) 

  
Rs.450.00 
(5 covers) 

  

United Nations Day of Vesak 2561 (2/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (3/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (4/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (5/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (6/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (7/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (8/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (9/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (10/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (11/20) Rs.15.00   
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United Nations Day of Vesak 2561 (12/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (13/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (14/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (15/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (16/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (17/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (18/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (19/20) Rs.15.00   

United Nations Day of Vesak 2561 (20/20) Rs.15.00   

920 State Vesak Festival - 2017 Rs.15.00       Rs.45.00   

919 

Vesak - 2017 (1/3) Rs.8.00   

Rs.33.00   Rs.63.00   Vesak - 2017 (2/3) Rs.10.00   

Vesak - 2017 (3/3) Rs.15.00   

918 

 160th Anniversary Of The First Postage stamp 
of Sri lanka (Six Pence) - 2017 (1/4) 

Rs.15.00   

Rs.60.00   Rs.90.00   

160th Anniversary Of The First Postage stamp 
of Sri lanka (Four Pence) - 2017 (2/4) 

Rs.15.00   

160th Anniversary Of The First Postage stamp 
of Sri lanka (Eight Pence) - 2017 (3/4) 

Rs.15.00   

160th Anniversary Of The First Postage stamp 
of Sri lanka (Nine Pence) - 2017 (4/4) 

Rs.15.00   

917 Ferguson High School Centenery - 2017 Rs.15.00       Rs.45.00   

916 Centenery of Sri Lanka Girl Guides - 2017 Rs.15.00       Rs.45.00   

915 Montague Jayewickreme  Rs.10.00       Rs.40.00   

914 Asian Development Bank - 2017 Rs.10.00       Rs.40.00   

913 
National Integration and reconciliation week - 
2017 

Rs.10.00       Rs.40.00   

912 Visakha Vidyalaya - 2017 Rs.10.00       Rs.40.00   

911 
Commemoration of 30th Anniversary IYSH - 
2017 

Rs.10.00       Rs.40.00   

910 Sri Lanka Broadcasting Corporation - 2017 Rs.10.00       Rs.40.00   
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මධා තැපැල් හුවමාරුදේ වියෙම - 2017      ඇමුණුම 03 

    2016 2017 Percentage 

1001 Salaries and Wages 472,773,786.34  583,283,885.94   

1002 Overtime and Holiday Pay 280,736,835.53  330,794,304.68   

1003 Other Allowances 507,700,080.52  398,341,336.68   

1101 Travelling Expenses - Domestic 13,739,581.95  14,299,450.70   

1201 Stationery and Office Requisites 6,887,488.90  8,337,237.45   

1202 Fuel 21,652,228.45  21,828,623.00   

1203 Diets and Uniforms 317,160.30  2,825,558.00   

1301 Vehicles 295,194.20  237,645.85   

1302 Plant, Machinery and Equipment 2,999,216.52  2,205,302.37   

1303 Building and Structure 65,068.00  897,792.00   

1401 Transport 888,550.00  648,651.00   

1402 Postal and Communication            101,008.89               ලං92,009.63   

1403 Electricity and Water       12,549,416.63        12,512,205.21   

1405 Others         1,010,911.15          1,603,506.96   

1506 Property Loan Interest         5,943,641.97          6,272,618.04   

2001 
Building Rehabilitation & 

Improvement 
        3,714,032.74          4,467,881.85   

2002 
Plant, Machi. & Equip. - Reha. & 

Impro. 
        4,734,140.40         5,150,707.00   

2003 Vehicles            427,748.82  766,045.42   

2102 
Furniture & Office Equip. - 

Acquisition 
2,400,802.50  900,173.75   

2103 Plant, Machinery - Acquisition 1,963,910.17  2,753,833.51   

2401 Capacity Building - Training 469,488.50  642,774.00   

  TOTAL 1,341,370,292.48  1,398,830,191.04   
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මධා තැපැල් හුවමාරුදේ ආොයම - 2017 

  
2016 2017 Percentage 

R001 WARE HOUSE CHARGES 2,678,140.00           3,500,662.76   

R002 BULK MAIL CHARGES 174,242,280.00        172,752,208.00   

R003 BUSINESS MAIL CHARGES 1,084,535,013.00     1,139,289,862.00   

R004 

FRANKING MACHINE 

CHARGES 
573,675,307.09        574,323,787.75   

R005 SPEED POST 64,234,953.00         78,149,158.50   

R006 EMS 64,167,445.00         75,676,235.00   

R007 FOREIGN PARCEL 
215,020.00  

                        -    
 

R009 HANDLING CHARGES 5,092,750.00           5,362,849.70   

R010 

LETTER COLLECTION 

CHARGES 
7,393,161.00           8,136,473.00   

R016 MONEY ORDER COMMISION 31,163.00               46,281.00   

R037 MAIL BOX CHARGES 4,485,977.00           4,312,000.00   

R038 MAIL BAG CHARGES 37,500.00               16,000.00   

R046 BUSINESS REPLY COUPON 
438,224.85  

            465,123.28  
 

R049 RENT 122,500.00               69,000.00   

R052 OTHERS 1,992,468.00           1,663,028.81   

R056 FREE POST 59,334,484.00         57,357,008.00   

R066 MAIL MANAGEMENT 34,409.00                 2,426.72   

  TOTAL 2,042,710,794.94  2,121,122,104.52   
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වියෙේ වාර්තාව - 2017        ඇමුණුම 04 

Code Object 
Revised 
Estimate      

2017 

 Total  
Expenditure  

from 
2017/01/01    
2017/11/31 

December 

 Total  
Expenditure  

from 
2017/01/01    
2017/12/31 

Saving    % 

  Recurrent Expenditure 

    

12,627,729,000      11,550,273,818  

    

1,048,831,661  

  

12,599,105,479  

    

28,623,521  

        

0.25  

  Personal Emolument 

    

11,598,000,000      10,616,963,233  

        

959,385,113  

  

11,576,348,346  

    

21,651,654  

        

0.20  

1001 Salaries and wages 

         

6,162,000,000  

          

5,632,415,697  

           

508,277,378  

        

6,140,693,075  

       

21,306,925  

         

0.35  

1002 Overtime and holiday Pay 

            

886,000,000  

             

808,370,105  

             

77,285,166  

           

885,655,271  

            

344,729  

         

0.04  

1003 Other Allowances 

         

4,550,000,000  

          

4,176,177,431  

           

373,822,569  

        

4,550,000,000  

                     

(0) 

       

(0.00) 

  Travelling Expenses 

            

49,900,000  

            

43,986,613  

            

4,160,932  

          

48,147,545  

       

1,752,455  

        

3.51  

1101 Domestic 

              

35,900,000  

               

31,553,501  

               

2,774,995  

             

34,328,496  

         

1,571,504  

         

4.38  

1102 Foreign 

              

14,000,000  

               

12,433,112  

               

1,385,937  

             

13,819,049  

            

180,951  

         

1.29  

  Supplies 

         

242,300,000  

          

203,218,502  

          

36,824,148  

        

240,042,650  

       

2,257,350  

        

0.93  

1201 

Stationery and Office 

Requisites 
            

167,000,000  

             

153,565,171  

             

12,202,020  

           

165,767,191  

         

1,232,809  

         

0.74  

1202 Fuel 

              

45,300,000  

               

42,818,793  

               

2,299,782  

             

45,118,575  

            

181,425  

         

0.40  

1203 Diets and Uniforms 

              

30,000,000  

                 

6,834,538  

             

22,322,346  

             

29,156,884  

            

843,116  

         

2.81  

  Maintenance Expenses 

            

55,500,000  

            

45,661,356  

            

9,074,720  

          

54,736,076  

          

763,924  

        

1.38  

1301 Vehicles 

              

33,000,000  

               

31,067,075  

               

1,596,263  

             

32,663,338  

            

336,662  

         

1.02  

1302 

Plant, Machinery and 

Equipment 

              

11,000,000  

                 

7,812,155  

               

3,041,939  

             

10,854,094  

            

145,906  

         

1.33  

1303 Building and Structure 

              

11,500,000  

                 

6,782,126  

               

4,436,519  

             

11,218,645  

            

281,355  

         

2.45  

  Services 

         

599,294,000  

          

564,056,893  

          

33,720,452  

        

597,777,345  

       

1,516,655  

        

0.25  

1401 Transport 

            

329,000,000  

             

317,550,451  

             

11,222,040  

           

328,772,491  

            

227,509  

         

0.07  

1402 Postal and Communication 

              

86,300,000  

               

82,440,200  

               

3,750,516  

             

86,190,716  

            

109,284  

         

0.13  

1403 Electricity and Water 

              

77,100,000  

               

70,581,605  

               

5,777,392  

             

76,358,997  

            

741,003  

         

0.96  

1404 Rents and Local Taxes 

              

63,700,000  

               

58,458,316  

               

5,038,570  

             

63,496,886  

            

203,114  

         

0.32  

1409 Others 

              

43,194,000  

               

35,026,321  

               

7,931,934  

             

42,958,255  

            

235,745  

         

0.55  

  Transfers 

            

77,100,000  

            

72,392,891  

            

4,643,665  

          

77,036,556  

            

63,444  

        

0.08  

1505 

Subscription and 

Contribution Fees 
              

35,000,000  

               

33,823,421  

               

1,139,686  

             

34,963,107  

              

36,893  

         

0.11  

1506 Property Loan Interest 

              

42,100,000  

               

38,569,470  

               

3,503,979  

             

42,073,449  

              

26,551  

         

0.06  
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Other Recurrent 

Expenditure 

              

5,635,000  

              

3,994,330  

            

1,022,631  

            

5,016,961  

          

618,039  

      

10.97  

1701 Loses and Write off 

                

3,500,000  

                 

3,499,897  

                         

(99) 

               

3,499,798  

                   

202  

         

0.01  

1703 Implementation of the 

Official Languages 

                

2,135,000  

                    

494,433  

               

1,022,730  

               

1,517,163  

            

617,837  
       

28.94  

  Capital Expenditure 

         

522,000,000  

          

230,096,227  

        

275,118,420  

        

505,214,647  16,785,353  

        

3.22  

  
Rehabilitation and 

Improvement 

         

125,872,000  

            

60,039,656  

          

54,043,559  

        

114,083,215  

    

11,788,786  

        

9.37  

2001 
Building and Structure 

            

112,872,000  

               

51,956,157  

             

49,585,854  

           

101,542,011  

       

11,329,989  

       

10.04  

2002 

Plant Machinery and 

Equipment 
                

8,000,000  

                 

4,748,752  

               

3,221,787  

               

7,970,539  

              

29,461  

         

0.37  

2003 
Vehicles 

                

5,000,000  

                 

3,334,747  

               

1,235,917  

               

4,570,664  

            

429,336  

         

8.59  

  

Acquisition of Capital 

Assets 

         

375,128,000  

          

158,688,024  

        

211,577,049  

        

370,265,073  

       

4,862,927  

        

1.30  

2101 
Vehicles 

            

322,000,000  

             

143,200,000  

           

174,499,738  

           

317,699,738  

         

4,300,263  

         

1.34  

2102 

Furniture and Office 

Equipment 

              

32,108,000  

                 

9,624,289  

             

22,223,755  

             

31,848,044  

            

259,956  

         

0.81  

2103 
Plant and Machinery 

              

21,020,000  

                 

5,863,735  

             

14,853,556  

             

20,717,291  

            

302,709  

         

1.44  

2104 
Building and Structure 

                             

-        

                           

-    

                      

-      

  

Human Resources 

Development 
            

15,000,000  

            

10,870,047  

            

4,013,824  

          

14,883,871  

            

116,129  
        

0.77  

2401 
Staff Training 

              

15,000,000  

               

10,870,047  

               

4,013,824  
          

14,883,871  

            

116,129  

         

0.77  

  

Enhancing Postal 

Services & Stamps             

  
Other investment 

              

6,000,000  

                  

498,500  

            

5,483,989  

            

5,982,488  

            

17,512  

        

0.29  

2509 
Other 

                

6,000,000  

                    

498,500  

               

5,483,989  

               

5,982,488  

              

17,512  

         

0.29  

  Total Expenditure 

    

13,149,729,000      11,780,370,045  

    

1,323,950,081  

  

13,104,320,126  

    

45,408,874  

        

0.35  
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ආොයේ වාර්තාව - 2017 ඇමුණුම 05 

Revenue 
Code 

Description 
  

R001 Warehouse charges              2,784,344.28  4,196,382.12 

R002 Bulk mail charges          368,740,024.54  405,331,989.29 

R003 Business Mail Service      1,084,540,083.00  1,139,296,595.00 

R004 Franking Machine Chargers      1,269,545,476.15  1,326,546,735.80 

R005 Speed Post            82,220,827.82  101,739,805.94 

R006 E.M.S.          234,056,283.00  285,800,356.00 

R009 Parcel handling charges              7,343,443.00  7,648,290.70 

R010 Letter Collection Charges              7,393,161.00  7,886,523.00 

R011 Postal Stationary Revenue            21,022,215.00  21,089,320.00 

R012 Commission of Examination              2,608,200.00  3,534,677.00 

R014 Stamp Revenue      2,156,784,141.70  2,285,597,680.00 

R035 Telemail Charges            53,850,553.16  55,706,925.06 

R037 Mail Box Charges              9,815,702.60  10,541,656.00 

R040 Newspapers Registration                  735,575.00  590,050.00 

R041 Photocopy Charges              8,011,874.78  11,675,782.71 

R043 Post Code Books                    12,920.00  4,355.00 

R046 Business Reply Coupon                  402,958.85  566,883.63 

R047 Philatelic Bureau Cash              8,169,017.95  13,860,367.64 

R049 Rent Income of  Canteen                  817,099.79  620,624.59 

R051 Internet Com.                    55,856.00  0  

R052 Other              7,547,101.61  6,122,000.91 

R054 Telephone Revenue              2,477,620.57  6,105,525.09 

R060 Circuit               1,553,250.00  1,791,358.00 

R067 Hybrid Tele mail                  979,983.00  1,068,491.00 

R007 Foreign Parcel           1,418,015.00  1,253,922.85  

R008 International Post      366,633,688.22  283,130,618.58  

R013 Unpaid Letter Charges               510,805.00  568,921.00  

R015 NSB Charge       133,550,371.00  146,494,950.41  

R016 Money Order Commission       103,741,152.03  104,863,120.17  

R017 C.E.B. Bill Commission       253,300,859.10  329,865,998.77  

R018 Traffic Fine Commission       157,154,945.00  160,814,315.00  

R019 Fisheries Pension Commission               636,420.00  638,865.00  

R020 Farmers Pension Commission            9,163,497.00  12,062,211.00  

R021 Com. On Public Assis.               879,642.00  792,414.00  

R022 Social Security Commission            4,319,988.32  6,262,875.53  

R024 Commission of Mobitel Card                    4,000.00  0    

R025 Commissioner of Exam Fees          29,226,242.55  25,975,362.11  

R026  Commission of Insurance            3,927,173.00  6,609,304.52  

R028 Western Union          19,906,931.21  19,992,247.84  
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R029 Slt. Commission               413,512.50  243,294.00  

R030 LOLC Rent            9,409,833.00  1,572,370.00  

R031 DFCC WARDANA BANK  Com            3,530,282.42  2,925,307.84  

R034 Fax Charges               863,605.00  0 

R036 Email                    6,042.00                                  0    

R038 Mail Bag Charges            4,254,836.50  2,372,066.00  

R039 Returned Charges                    5,021.12  10,931.10  

R042 Clearance Fees               685,336.40  732,227.60  

R044 A.P.O. Application                 36,475.00  129,765.00  

R045 Rent Income of  Auditorium            4,665,175.00  4,522,924.00  

R048 G.R.N. Copies               295,262.14  112,079.53  

R050 Computer Typing                       500.00                                  0    

R053 Commission Reload               534,223.39  543,743.00  

R055 Locale Profit            1,365,611.95  4,543,038.21  

R056 Free post       105,922,713.41  120,787,686.82  

R057 Mobitel Bill Collection com.            2,794,223.38  4,171,189.27  

R059 Postal Exam Revenue                        266.63  3,312.00  

R062 Email Based Services                    3,385.00  0 

R063 Scan Grame                       120.00                                  0    

R064 SLIDA Payment                 35,697.00  20,352.00  

R065 Telecom            9,266,435.35  14,535,615.75  

R066 Mail Management          15,955,334.00  12,545,031.89  

R068 Ceylinco Insurance            2,023,156.27  3,168,257.92  

R069 U Generations               217,722.30  63,362.61  

R070 NSB Foreign Remittance                    3,269.03  2,856.81  

R071 E-Channeling 0    10,480.00  

R072 Ceylinco Life Insurance                    4,155.48  18,993,517.34  

R073 Water Bill Collection 0  4,308,610.00  

R074 Co-Operative Insurance Com. 0  144,312.20  

R075 Advertising Mail Charges 0  3,831,000.00  

  6,578,133,636.50 6,996,940,832.15 
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