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01.  හැඳින්තීම 
 

තැපැල්,තැපැල් දස්ලවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අර්ාතයාංශ ය යටයත් මුස්ි ම් ආගමික හා 

සංස්කෘතික කටයුතු ප්රවධමනය කිරීයම් ක්රියාත්ර්ක ආයතනය යලස මුස්ිම් ආගමික හා 

සංස්කෘතික කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව කටයුතු කරයි. ශ්රී ලංකාව තුල ඉසල්ාමීය ආගමික 

සාරධර්ම හා සංස්කෘතික වටිනාකම් අතින් පිරිපුන් ඉතා උසස ් මුස්ි ම් ජන සර්ාජයක් ඇති 

කිරීයම් “ෙැක්ර්” යපරෙැරිව මුස්ි ම් ජන සර්ාජයේ උන්නතිය සහ යහපැවැත්ර් උයෙසා සර්සත් 

කායමභාරය නියාර්නය කිරීයම් වගකීර්ට යර්ර් යෙපාතමයම්න්තුව උරෙරා සිටී. 

 

1962 අංක 21 හා 1982 අංක 33 ෙරන පනත් ර්ගින් සංයශෝධිත 1956 අංක 51 ෙරන වකුෆ ්

පනතින් අරමුණු කරගත් කායමභාරයන් ඉටුකිරීයර්හිලා සථ්ාපනය කර ඇති ශ්රී ලංකා වකුෆ ්

සභාව හා වකුෆ් විනිශච්ය සභාව යන ආයතනයන් සර්ඟ ර්නා සම්බන්ීකරණයක් පවත්වා 

ගනිමින් වකුෆ් පනයත් අරමුණු ප්රකාර මුස්ිම් පල්ලි, සිේධස්ථාන හා ආගමික ආයතන 

ියාපදංචි කිරීර්, ියාපදංචි මුස්ි ම් ආගමික ස්ථානවල  හා මුස්ි ම් පුණයභාරවල යහෝ වකුෆ ්

භාරවල භාරකරුවන්යේ බලතල, කායම හා කතමවය නියර් කිරීර්, මුස්ිම් පුණයභාර අරමුෙල්ල 

පවත්වායගන යාර් යන කරුණු ර්ැනවින් ඉටුවන අයුරින් පරිපාලන කටයුතු දයත් කිරීර් යර්ර් 

යෙපාතමයම්න්තුයේ කායමභාරය තුල අන්තගමත වී ඇත. වකු ෆ් පනතින් විධිවිධාන සලසන ලෙ 

පරිපාලන ක්රියාකාරකම් ආවරණය කරමින්, මුස්ිම් ආගමික හා සංස්කෘතික අනනයතාවය 

සුරක්ර්ණයට අවශය පියවර ගනිමින් ජන සර්ාජයේ  යහපත උයෙසා සුභසාධක පහසුකම් 

සලසමින් සියලුතන්හි ක්රියාත්ර්ක යේ. 
 

 

02.  දෙපාර්තදම්න්තතුදේ අරමුණු හා කාර්යභාරය 
 

2.1 අරමුණු :    

1. මුස්ිම් පල්ලි, පුණයාධාර අරමුෙල හා ඒවා යේ වත්කම් පාලනය හා යර්යහයවීර්. 

2. ඉස්ලාම් ආගමික ආයතන හා ඒවායේ වත්කම් පාලනය හා යර්යහයවීර්.   

3. ඉස්ලාමීය ආගමික අධයාපනය යපෝර්ණය කිරීර් හා වධමනය කිරීර්. 

4. ඉස්ලාමීය සංස්කෘතික අංග/ කටයුතු යපෝර්ණය කිරීර් හා වධමනය කිරීර්. 

5. හජ් වන්ෙනාකරුවන් සඳහා පහසුකම් හා යස්වා සම්පාෙනය කිරීර්. 

6. ඉස්ලාමීය ආගමික හා සංසක්ෘතික ක්යර්්ත්රවලදී ජන සර්ාජයට යස්වාවක් කිරීර්. 

7. ඉස්ලාම් ආගමික ශික්ර්ණයන් ඉටුකිරීර් සඳහා (පස්යේල්ල නර්ස්කාර කිරීර් සහ රාර්සාන් උපවාසය 

වැනි) අවශය පහසුකම් සම්පාෙනය කිරීර්. 

8. කාලීන කටයුතු පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් සහ ර්ායගමෝපයේශ ලබාදීර්. 

9. මුස්ිම් ජන සර්ාජයේ එකමුතු බව පවත්වායගන යාර් සහ ජාතික ඒකාබේධතාව සඳහා ක්රියාකිරීර්. 
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2.2 දෙපාර්තදම්න්තතු කාර්යභාරය 
 

1. මුස්ිම් පල්ලි ඇතුළු ආගමික ස්ථාන ියාපදංචිය සහ භාරකරුවන් පත්කිරීර්.  
 

2. මුස්ිම් පුණයාධාර භාර අරමුෙල ක්රියාකාරී යලස පවත්වායගන යාර් සහ වකු ෆ් පනත ක්රියාත්ර්ක 
කිරීර්. 

3. ියාපදංචි කරන ලෙ මුස්ිම් යේවස්ථාන, අහදයා (ෙහම් පාසල්ල), අරාබි විදුහල්ල, කුආමන් ර්ේරසා ඇතුළු 
ආගමික ආයතන සංවධමනය කිරීර් සඳහා මූලය ආධාර ලබාදීර්.      

 
4. ශුේධ වූ රාර්සාන් ර්ාසයේ ආරම්භය සහ සර්ාප්තතිය නියේෙනය කිරීර් සහ “රාර්සාන්” ර්ාසය 

යවනුයවන් වියේශ මුස්ිම් රටවල්ලවින් යර්රටට ප්රොනය කරනු ලබන රටඉඳි දස්ික් ර්ට්ටමින් අොල 
ප්රධාන යේවස්ථාන හරහා දවයින පුරා සිටින මුස්ිම් ජනතාවට යබොහැරීර්.  

 
5. ජාතික මීලාදුන් නබී දනය සනිටුහන් කරමින් සෑර් වසරක් පාසාර් දවයියන් එක් දස්ික්කයක් 

යතෝරායගන එර් දස්ික්කය පුරා ආගමික හා සර්ාජයීය සංවධමනය ඇති කිරීර්. එහිදී අොල ප්රයේශය 
මුස්ිම් යේවස්ථාන, ආගමික ආයතන, මුස්ිම් සහ මුස්ිම් යනාවන පාසල්ලවල සංවධමන කටයුතු 
සිදුකිරීර්, විවිධ වැඩසටහන්, තරඟ හා තයාග ප්රොයනෝත්සව සංවිධානය කිරීර්, ආගමික පුයරෝගාමීන්ට 
යගෞරවාචාරය පුෙකිරීර්, අොල ප්රයේශයේ ඓතිහාසික වශයයන් වැෙගත් යපාත් ප්රකාශනය යනාදී 
ක්රියාකාරකම් සිදුයකයම. 
 

6. ශ්රී ලාංකික මුස්ි ම් ජනතාව ශුේධ වූ හජ් වන්ෙනායවහි යයදීර් සඳහා පහත පරිද අවශය කටයුතු 
සලසාදීර්. 

 සුදුසු නියයෝජිතයන් ියාපදංචිය සහ බලපත්ර නිකුත් කිරීර්. 
 වැඩසටහන පිළිබඳව වන්ෙනාකරුවන් ෙැනුවත් කිරීර්.  
 හජ් වන්ෙනාව පිළිබඳ ර්ායගමෝපයේශන යපාත් යබොහැරීර්. 
 වන්ෙනාකරුවන් සඳහා ගුවන් ප්රවාහන කටයුතු සංවිධානය. 
 හජ් වන්ෙනාව සඳහා යසෞද අරාබි රාජධානියේ රැඳී සිටින කාලය තුල වන්ෙනාකරුවන්ට 

අවශය පහසුකම් සැලසීර් සහ ර්ායගමෝපයේශ ලබා දීර්. 
 හජ් වන්ෙනා කාලය තුල වන්ෙනාකරුවන් සඳහා වවෙය යස්වා කටයුතු සලසාදීර්. 
 බණ්ඩාරනායක අන්තජමාතික ගුවන් යතාටුපයළ්දී සහ ජිේො අන්තජමාතික ගුවන්යතාටුපයළ්දී 

හජ් වන්ෙනාකරුවන්ට ර්ගයපන්වීර් සහ අවශය පහසුකම් සලසාදීර්.  
 යසෞද අරාබි රාජධානියේදී හජ් නියයෝජිතයින් සලසන යස්වාවන් නිරීක්ර්ණය කිරීර් සහ  
 අඩුපාඩු නිවැරද කිරීර්. 

 

7. දවයින පුරා අහදයා ෙහම් පාසල්ල ගුරුභවතුන් සඳහා නිල ඇඳුම්, පුස්තකාල යපාත් දීර්නා ලබාදීර්, ෙහම් 
පාසල්ල ගුරුභවතුන් සඳහා පුහුණු පාඨර්ාලා පැවැත්වීර් සහ අහදයා ෙහම් පාසල්ල සඳහා විර්ය 
නියෙම්ශයක් හඳුන්වාදීර්. 
 

8. මුස්ිම් සුභසාධන සමිති ියාපදංචිය සහ එර් කටයුතු පවත්වායගන යාර්ට ොයකවීර්. 
 

9. ඉස්ලාම් යපර පාසල්ල ගුරුවරුන් සඳහා පුහුණුවක් ලබාදීර් සහ එර් කටයුතු පවත්වායගන යාර්ට 
ොයකවීර්. 

 

10. කලාකරුවන්ට  යගෞරව සත්කාර ෙැක්වීර් පිණිස වාර්මිකව සංස්කෘතික කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව 
ර්ගින් පවත්වනු ලබන කලාභූර්ණ සම්ර්ාන උයළල සඳහා සුදුසු කලාකරුවන් නියෙම්ශ කිරීර්. 

 

11. මුස්ිම් කතුවරුන්  වධයමර්ත් කිරීර් සඳහා ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලෙ යපාත් පත් මිලදී යගන 
මුස්ිම් පාසල්ල පුස්තකාලවලට යබොහැරීර්. 

 
12. පල්ලි ොයක සභා සාර්ාජිකයන්ට ඉස්ලාම් ආගමික ආයතනවල පරිපාලන සභා සාර්ාජිකයන්ට 

පුහුණුවක් ලබාදීර්. 
 

13. අන්තජමාතික තරඟ සඳහා (අල්ලකුආමනය පාරායණය කිරීර්) අයප්තක්ර්කයින්  යත්රීර්. යර්ර් තරඟ 
වාර්මිකව ඊජිප්තතුව, ඉරානය, ර්ැ යල්ලසියාව සහ ඩුබායි යන වියෙස් රටවල්ලවලදී පැවැත්යේ. 

 

14. ඉස්ලාමීය උසස් අධයාපන කටයුතු සඳහා සිසුන් යත්රීර්.   
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15.  ඉස්ලාම් ආගමික පූජකවරුන් (ර්වුලවිවරු) සඳහා වියශ්ර් හැඳුනුම්පත් ලබාදීර්. 
 

16. වියේශ රැකියා සඳහා යසෞද අරාබිය බලා පිටත්ව යන මුස්ිම් ජාතිකයන් යවනුයවන් ඔවුනයේ ජන 
වගමය තහවුරු කිරීර් සඳහා ආගමික සහතිකපත් නිකුත් කිරීර්. 
 

 
 

03.  ස්ංවිධාන වුහය 
 
ඉහත කායමභාරය සාධනය උයෙසා ප්රධාන අංශ 05කින් සර්න්විත වන අයුරින් යර්ර් යෙපාතමයම්න්තුයේ  
සංවිධාන වූහය සකස්කර ඇති අතර, අොල අංශ පහත සඳහන් පරිද යේ. 
 
1. පරිපාලන හා සංවධමන අංශය 
2. මූලය අංශය 
3. ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අංශය 
4. වකුෆ් අංශය 
5. අභයන්තර විගණන හා විර්ශමන අංශය 
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04. දෙපාර්තදම්න්තතුදේ කාර්ය මණ්ඩල විස්ලතර 

 

4.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 
 

යෙපාතමයම්න්තුයේ සංවිධාන වූහය තුල අනුර්ත කායම ර්ණ්ඩලය 123 ක් වන අතර, 2017.12.31 දනට 
අොල කායම ර්ණ්ඩල විස්තර පහත ෙැක්යේ. 

 

අනු. 

අංකය 

තනතුර අනුමත 

තනතුරු 

ස්ංඛ්යාව 

දස්ලවදේ නියුතු 

ස්ංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 

ස්ංඛ්යාව 

ස්ලිර අනියම් 
01 අධයක්ර් 01 01 - 0 

02 ගණකාධිකාරී 01 01 - 0 

03 අභයන්තර විගණක (ශ්රී.ලං.ග.යස්.) 01 - - 01 

04 නියයෝජය /සහකාර අධයක්ර් (ශ්රී.ලං.ප.යස්.) 04 01 - 03 

05 නියයෝජය/ සහකාර අධයක්ර් 
(ශ්රී.ලං.ප.යස්.යනාවන) 

02 0 - 02 

06 පරිපාලන නිලධාරී  01 0 - 01 

07 භාර්ා පරිවතමක (සිං/යෙ) 01 0 - 01 

08 වකුෆ් ර්ණ්ඩල යල්ලකම් 01 0 - 01 

09 වකුෆ් විනිශ්චය සභා යල්ලකම් 01 0 - 01 

10 විර්ශමන නිලධාරී 02 0 - 02 

11 සංස්කෘතික නිලධාරී 03 03 - 0 

12 සංස්කෘතික සහකාර 15 09 - 06 

13 පුණයාධාර සහකාර 01 01 - 0 

14 සංවධමන නිලධාරී 50 40 - 10 

15 රාජය කළර්නාකරණ සහකාර 22 19 - 03 

16 රියදුරු 04 04 - 0 

17 කා.කා.ස. 13 10  03  
 

 එකතුව   123 89  34 
 
 

4.2 වර්ෂය තුළ කාර්ය මණ්ඩල දවනස්ලීම් 
 

2017 වර්ෂය තුළ කාර්ය මණ්ඩල දවනස්ලීම් 
ස්ථාන ර්ාරුවීම් පැමිණීම් 03 

පිටවීම් 09 
පත් කිරීම් ස්ිර 27 

අනියම්  - 
උසස් කිරීම් - 
යස්වයයන් පහ කිරීම් - 
තනතුරු අතහැර යාම් 02 
ඉල්ලලා අස්වීම්  02 
විශ්රාර් ගැනීම් 01 
මිය යෑම් - 
යවනත් (රා.යස්වයේ යවනත් තනතුරු 
සෙහා මුොහැරීම්        

04 
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05.  පරිපාලන හා ස්ංවර්ධන අංශය මඟින්ත ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන්ත 

5.1 පරිපාලන ශාඛ්ාව මඟින්ත ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන්ත 

යෙපාතමයම්න්තුවට අයත් සියළුර් තනතුරු හා යස්වාවන්ට අයත් පත් කිරීයම් සිට විශ්රාර් යාර් ෙක්වා වූ 

ස්ථාන ර්ාරු කිරීම්, උසස් කිරිම්, විනය කටයුතු යස්වා දර්ම කිරිර් ආද රාජකාරි කටයුතු තැපැල්ල, තැපැල්ල 

යස්වා හා මුස්ිම් ආගමික කටයුතු අර්ාතයාංශය, රාජය පරිපාලන හා ස්වයේශ කටයුතු අර්ාතයාංශය හා 

රාජය යස්වා යකාමිර්න් සභාව යන ආයතන අවශය පරිද සම්බන්ීකරණය කර ගනිමින් සිදු කිරිර්. 

 යෙපාතමයම්න්තුවට අොල බඳවා ගැනීයම් පරිපාටි සකස් කර, නියෙම්ශ ලබා ගැනීර් සහ 

අනුර්ැතිය පිණිස ඉදරිපත් කිරීර්. 

 යපෞේගික ිපියගානු පවත්වායගන යාර්. 

 තැපෑල. 

 යේශීය හා වියේශීය නිවාඩු සම්බන්ධ කටයුතු. 

 දුම්රිය බලපත්ර / දුම්රිය අනුග්රහ වාරප්රයේශපත්ර සම්බන්ධ කටයුතු. 

 වාහන නඩත්තුව සහ ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීර්/ උපයේශක කාරක සභා සෙහා පිළිතුරු 

සැපයීර්. 

 ර්ැතිවරණ රාජකාරි කටයුතු. 

 පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් කිරිර් හා ඒ සඳහා යයාමු කිරිර්. 

 පාලමියම්න්තු ප්රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයිර්. 

 කායමාල උපකරණ නඩත්තු කටයුතු. 

 කායමාල යගාඩනැගිි නඩත්තු කටයුතු. 

 අග්රහාර රක්ර්ණ කටයුතු. 

 ණය අත්තිකාරම් අනුර්ත කිරීර්. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

5.1.1 පුහුණු වැඩස්ටහහන්ත 

 
2017 වර්ෂදේදී මුස්ලිම් ආගමික හා ස්ංස්ලකෘතික කටයුතු දෙපාර්තදම්න්තතු නිලධාරින්ත 

ස්හභාගී වූ දේශීය පුහුණු වැඩස්ටහන්ත 
 

2017 වර්මයේ පුහුණු වැඩසටහන් සෙහා ප්රතිපාෙන  - රු.200,000.00 
2017 වර්මයේ පුහුණු වැඩසටහන් සෙහා වියෙර් - රු.199,904.00 

 

අනු 

අංකය 
පුහුණු වැඩස්ටහදන්ත නම පවත්වන ලෙ ආයතනය 

ස්හභාගී වූ 

නිලධාරින්ත 

ස්ංඛ්යාව 

කාලය 

(දින) 

1 CIGAS Academy of Financial Studies 01 02 

2 
Productivity Awareness 
programme 

Department Of MRCA 35 01 

3 සටහන් ිවීර් හා ිපියගානුකරණය  
මුස්ිම් ආගමික හා සංස්කෘතික 
කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව 

37 01 

4 මුස්ිම් පල්ලි පරිපාලනය සහ රාජය 
මූලය පිිබෙ ක්යර්්ත්ර නිලධාරී පුහුණු 
වැඩසටහන 

මුස්ිම් ආගමික හා සංස්කෘතික 
කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව 

52 01 

5 Workshop to Collect end user 
information 

Academy of Financial Studies 03 01 

6 English for Office Management National Institute of Labor 
Studies 

01 
 7 

weeks 

7 වකුෆ් ර්ංඩල පිකා සකස්කිරීර් 
පිළිබෙ පුහුණු වැඩසටහන  

මුස්ිම් ආගමික හා සංස්කෘතික 
කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව 

34 02 

8 උපාය ර්ාගමික සැලසුම් සකස්කිරීර් එර් 36 01 

9 උපාය ර්ාගමික සැලසුම් සකස්කිරීර් එර් 26 01 

10 MS Access Com. Training S.L. Institute of Printing 10 03 

11 ආකල්ලප වධමනය සහ ර්ානසික 
යසෞඛය 

මුස්ිම් ආගමික හා සංස්කෘතික 
කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව 

35 01 

12 හරිත ඵලොයිතාව එර් 32 01 

13 Dip. in Public Procurement & 
Contract Administration 

Academy of Financial Studies 
01 01 

year 

 

5.2 ස්ංවර්ධන ශාඛ්ාව මගින්ත ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන්ත 

දම්  යටදත් ප්රධාන වැඩස්ටහන්ත 02 ක් ක්රියාත්මක කරන ලදි. 

 දවයින පුරා ආගමික ස්ථාන සංවධමන වැඩසටහන. 

 ජාතික මීලාදුන් නබි සංවධමන වැඩසටහන ( යාපනය, කිළියනාච්චචිය හා මුලතිේ දස්ික්ක වල). 

 

උක්ත සංවධමන වැඩසටහන් ර්ගින් මුස්ිම් පල්ලි, ෙහම් පාසල්ල, අරාබි විදුහල්ල, කුආමන් ර්ේරසා සහ අයනකුත් 

ආගමික ස්ථානයන් සංවධමනය කිරීම් හා වැඩිදයුණු කිරීම් කරන ලද. ප්රාේධන වියෙම් යටයත් යර්ර් 

යෙපාතමයම්න්තුවට යවන් කර ඇති ප්රතිපාෙන වින් යර්ර් සංවධමන වැඩසටහන් සෙහා පහත පරිද මුෙල්ල 

ප්රතිපාෙන යවන් කර ඇත. 
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දිවයින පුරා පිහිටි ආගමික ස්ලථාන ස්ංවර්ධන වැඩස්ටහන 

 

ආගමික ස්ලථානය 2017 වර්ෂය 

ස්ඳහා ප්රතිපාෙන 

(රු.මිියන) 

ඉලක්කගත 

දේවස්ලථාන 

ගණන 

2017.12.31 දිනට ප්රගතිය 

දභෞතික මූලය (රු.මිියන) 

1. මුස්ිම් පල්ලි 17.175 99 99 14.1397 

2. අරාබි විදුහල්ල 1.175 08 08 1.137 

3.   අහදයා ෙහම් පාසල්ල, 
හිෆ්ලුල්ල කුආමන් ර්ේරසා 
සංවධමනය  

1.50 08 08 1.456 

4. යවනත් ආගමික 
ආයතන සංවධමනය 

0.15 01 01 0.146 

 

 

 

 

ස්ංවර්ධන වැඩස්ටහන 2017 වර්ෂය ස්ෙහා ප්රතිපාෙන   

( රු. මිියන) 

ආගමික ස්ථාන සංවධමන වැඩසටහන ( දවයින පුරා) 20 

ජාතික මීලාදුන් නබි සංවධමන වැඩසටහන 14 

ආගමික ස්ථාන 

සංවධමන වැඩසටහන 

() jevigyk මීලාේ සංවධමන  

වැඩසටහන 

jevigyk 

 

රු. මිියන 
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දස්ික්ක ර්ට්ටමින් ආගමික ස්ථාන සංවධමනය කළ ආකාරය පහත ෙැක් යේ. 

 

 
 

වාර්ික මිලාේ ස්ංවර්ධන වැඩස්ටහන ස්ංවිධානය ස්හ ක්රියාත්මක කිරීම  
 

2017 වර්මයේද යර්ර් වැඩසටහන  යාපනය, කිළියනාච්චචිය හා මුලතිේ දස්ික්ක යතෝරායගන 

ක්රියාත්ර්ක කල අතර ඒ සෙහා රු. මිියන 14ක් යවන්කර ඇති අතර පහත ෙැක්යවන පරිද සංවධමන 

කටයුතු සිදු කරන ලද.  

 

යර්ර් සංවධමන වැඩසටහන සෙහා ප්රතිපාෙන යවන්කර ලෙ ආකාරය ප්රායේශිය යල්ලකම් කායමාල 

ර්ට්ටමින් ඉහත ෙක්වා ඇත. 
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 යයෝජිත මුස්ිම් සංස්කෘතික සංකීණමයේ ඉදකිරීම් කටයුතු 

යකාළඹ 10, ටී.බී. ජායා ර්ාවත, අංක 180 යන ස්ථානයේ 

ඉදයවමින් පවතින යයෝජිත මුස්ිම් සංස්කෘතික 

සංකීණමයේ ඉදකිරීම් කටයුතු 2006.11.09 වන දන 

ආරම්භ කර ඇති අතර යම් සඳහා ඇසත්යම්න්තුගත 

පිරිවැය රුපියල්ල මිියන 596කි. යර්ර් සංකීණමයේ 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉංජියන්රු කායමයන් පිළිබඳ ර්ධයර් 

උපයේශක කායමාංශයට පවරා ඇත. ර්හල්ල 9කින් යුත් 

යර්ර් සංකීණමය මුස්ිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු 

යෙපාතමයම්න්තුයේ කායමාලය, ශ්රී ලංකා වකුෆ් සභා 

කායමාලය, වකුෆ් විනිශ්චය සභා කායමාලය, අංග 

සම්පූණම ශ්රවණාගාරයක්, පුස්තකාලයක්, නවාතැන් 

පහසුකම් සඳහා කාර්ර සහ වාහන නැවතුම්පලක් යන අංග 

ස්ථාපිත කිරීර්ට නියමිතය. අදයර 03කින් ක්රියාත්ර්ක වන  

යර්ර් යගාඩනැඟිි සංකීණමයේ ඉදකිරීම් කටයුතුවින් 

පළමු (භූගත කුළුණු ඉදකිරීර්) හා යෙවන (යකාන්ීට් වූහය) අදයර අවසන්ව ඇති අතර, යම් වනවිට යතවන 

අදයයම (යගාඩනැඟිල්ලයල්ල නිර්ාව)  ඉදකිරීම් කටයුතු ර්හල්ල 4 ක අවසන් කර ඇත. 2014  හා 2015 වර්මවල  

ප්රතිපාෙන යවන් යනාකිරීර් යහ්තුයවන්  ඉදකිරීම් නවතා තිබුණි. 2016 වර්මය සෙහා රු.මිියන 295.5 ක 

ප්රතිපාෙන හා 2017 වර්මයේ රු. මිියන 43ක ප්රතිපාෙන අර්ාතයාංශයේ වැය ශීර්මයට ලබා දී ඇත. 2017.12.31 

දන වන විට එර් ර්හල්ල හතයරහි සියලු ඉදකිරීම් කටයුතු අවසන් කරන ලද. ඉදකිරීම් සෙහා 2017 වර්මයේදී  

රු.මි. 31.54ක් යගවීම් සිදු කර ඇත. 

 
 

 සංවධමන වැඩසටහන් වලට අොල ප්රගති වාතමා නිසි කලට අර්ාතයාංශය යවත ඉදරිපත් කිරිර්. 

 

06.  මුලය අංශය මඟින්ත ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන්ත ස්හ වාර්තා 

6.1 මුලය අංශය මඟින්ත ඉටුකරන ලෙ කාර්යයන්ත 

 වාර්මික ඇස්තයම්න්තුව සකස් කිරිර්. 

 වාර්මික විසජමන ගිණුර් සැකසිර්. 

 ගබඩා කලර්ණාකරනය. 

 රජයේ නිලධාරීන්යේ අත්තිකාරම් B ගිණුම් කටයුතු. 

 වවුචර සඳහා යගවිම් කටයුතු. 

 වැටුප්ත හා දීර්නා යගවිර් හා ගිණුම්ගත කිරිර්. 

 මූලය යපාත්, යලජර හා යල්ලඛන පවත්වායගන යාර්. 

 යචක්පත් නිකුත් කිරිර්. 

 ර්ාසික ගිණුම් සාරාංශ සැකසීර්. 

 භාණ්ඩාගාරය, විගණාකාධිපති, අර්ාතයාංශය යවත ගිණුම් ප්රකාශ ඉදරිපත් කිරිර්. 
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6.2 මූලය වාර්තා 

6.2.1 පුනරාවර්තන  (පිටු අංක - 14) 

6.2.2 මූලධන   (පිටු අංක - 15) 

6.2.3 අත්තිකාරම් ගිණුම් (පිටු අංක - 15) 

  පුනරාවර්තන වියෙදම් මුළු ශුේධ ප්රතිපාෙන හා ස්තය වියෙම අතර විචලතා පැහැදිි කිරීම - 2017 

යෙපාතමයම්න්තුයේ නර් :     මුස්ිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු 

   වියෙම් ශීර්ම අංකය :   202                                      

   

         

ව
ැඩ

ස
ට

හ
න්

 අ
ංක

ය
 

ව
ය

ාප
ෘති

 අ
ංක

ය
 

උ
ප

 ව
ය

ාප
ෘති

 අ
ංක

ය
 

ව
ැය

 වි
ර්

ය
 අ

ංක
ය

 

මූ
ල

ය
ක

ර
ණ

ය
 (

ස
ංය

ක්
ත

 
අ

ංක
ය

) 

පුනරාවතමන වියෙම්වල විස්තරය 
ශුේධ 

ප්රතිපාෙන 
රු. 

සතය වියෙර් 
රු. 

ඉතිරිය රු. 

          ගිවිසුම්ගත යසව්ා       

2 1 0 1401 11 ප්රවාහන වියෙම් 90,000 89,683 317 

2 1 0 1402 11 සංයේශන 1,000,000 991,854 8,146 

2 1 0 1403 11 විදුිය හා ජලය 1,233,000 1,233,000 0 

2 1 0 1404 11 යේශීය බදු හා කුලී ගාස්තු 155,000 154,000 1,000 

          යසව්ා      

2 1 0 1409 11 යවනත්  34,500,000 20,603,020 13,896,980 

2 1 1 1501 11 ෙහම් පාසල්ල ගුරුවරුන්යේ නිල ඇදුම් දීර්නා 7,000,000 6,648,053 351,947 

2 1 2 1501 11 පුස්තකාල යපාත් දීර්නාව 9,000,000 8,480,000 520,000 

2 1 3 1501 11 ෙහම් පාසල්ල යපාත් සැකසීර් හා මුද්රණය 4,000,000 3,999,594 406 

          ර්ාරු කිරීම්   
 

  

2 1 0 1506 11 යේපළ ණය යපාළී 35,000 34,223 777 

2 1 8 1508 11 යපාදු ආයතන 800,000 798,000 2,000 

2 1 0 1701 11 පාඩු සහ කපා හැරීම් 100,000 98,017 1,983 

          පුේගල පඩි නඩි   
 

  

2 1 0 1001 11 වැටුප්ත හා යේතන 25,930,000 25,865,894 64,106 

2 1 0 1002 11 අතිකාල හා නිවාඩු දන වැටුප්ත 1,000,000 999,010 990 

2 1 0 1003 11 යවනත් දීර්නා 17,900,000 17,719,615 180,385 

          ගර්න් වියෙම්      

2 1 0 1101 11 යේශීය  580,000 566,705 13,295 

2 1 0 1102 11 වියේශීය 1,265,000 1,259,191 5,809 

          සැපයීම්   
 

  

2 1 0 1201 11 ිපි ද්රවය 1,200,000 1,198,938 1,062 

2 1 0 1202 11 ඉන්ධන 750,000 720,283 29,717 

2 1 0 1203 11 ආහාර පාන හා නිල ඇදුම් 87,000 86,870 130 

          නඩත්තු වියෙම්   
 

  

2 1 0 1301 11 වාහන 1,000,000 996,585 3,415 

2 1 0 1302 11 යන්ත්ර සහ යන්යත්රෝපකරණ 460,000 420,799 39,201 

2 1 0 1303 11 යගාඩනැගිි සහ ඉද කිරීම් 1,000,000 955,680 44,320 
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මූලධන වියෙයම් මුළු ශුේධ ප්රතිපාෙන හා සතය වියෙර් අතර විචලතා පැහැදි කිරීර් - 2017 

 වියෙම් ශීර්ම අංක : 202 යෙපාතමයම්න්තුයේ නර්:   මුස්ිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු 
 

         

ව
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උ
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ෘති
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ව
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 වි
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ය
 අ
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ය

 

මු
ල

ය
ක

ර
ණ

ය
  

(ස
ංය

ක්
ත

 අ
ංක

ය
) 

මූලධන වියෙම්වල විස්තර 
ශුේධ 

ප්රතිපාෙන 
රු. 

සතය වියෙර් 
රු. 

ඉතිරිය රු. 

          
මූලධන වත්කම් වල පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි 
දයුණු කිරීර්       

2 1 0 2001 11 යගාඩනැගිි හා ඉදකිරීම් 250,000 249,239 762 

2 1 0 2002 11 යන්ත්ර හා යන්යත්රෝපකරණ 200,000 10,280 189,720 

2 1 0 2003 11 වාහන 400,000 386,193 13,807 

          මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීර්   
 

  

2 1 0 2102 11 ගෘහ භාණ්ඩ හා කායමාලීයය උපකරණ 1,000,000 987,395 12,605 

2 1 0 2103 11 යන්ත්ර හා යන්යත්රෝපකරණ 1,000,000 998,896 1,105 

2 1 1 2106 11 ර්ෘදුකාංග සංවධමනය 150,000 0 150,000 

          ර්ානව සම්පත් සංවධමනය   
 

  

2 1 0 2401 11 කායම ර්ණ්ඩල පුහුණු 200,000 199,904 96 

          යවනත් මූලධන වියෙම් හා යවනත් ආයයෝජන   
 

  

2 1 6 2104 11 

ජාතික මීලාේ සංවධමන වැඩ සටහන-ෙහම් පාසල්ල 
සෙහා පහසුකම් සැපයීර්(යගාඩනැගිි හා 
ඉදකිරීම්) 14,000,000 13,437,845 562,155 

2 1 7 2506 11 
මුස්ිම් සංස්කෘතික ර්ධයසථ්ාන ඉදකිරීර් හා 
පල්ලි වැඩිදයුණු කිරීර් 20,000,000 17,347,789 2,652,211 

                0 

 

අත්තිකාරම් ගිණුම් ස්හ තැන්තපත් ගිණුම් ස්ඳහා වූ පාලන ගිණුම්වල ස්ාරාංශය - 2017 

වියෙම් ශීර්ම අංකය:  202                                                                             යෙපාතමයම්න්තුයේ නර්: මුස්ිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අත්තිකාරම් / තැන්පත් 
ගිණුයම් නර් 

ගිණුම් අංකය* 

යෙපාතමයම්න්තු යපාත් අනුව 
භාණ්ඩාගාර යපාත් 
අනුව 2017/12/31 
දනට යශ්ර්ය රු. 

2017/01/01 
දනට ආරම්භක 

යශ්ර්ය රු. 

වර්මය තුළ 
හර කිරීම් රු. 

වර්මය තුළ 
බැර කිරීම් රු. 

2017/12/31 
දනට අවසාන 

යශ්ර්ය රු. 

 
202011 6,470,089.00 3,656,074.00 1,893,228.68  8,232,934.32 8,232,934.32 

I. රජයේ නිලධාරීන්යේ 
අත්තිකාරම්  202012   550,870.00 766,377.00 -215,507.00 -215,507.00 

    6,470,089.00 4,206,944.00 2,659,605.68 8,017,427.32 8,017,427.32 

II. අයනකුත් 
අත්තිකාරම්             

III විවිධ අත්තිකාරම්             

IV තැන්පත්             

    (i) යපාදු තැන්පත් 6000/0016/0094 17,415,648.00 
 

  17,415,648.00 17,415,648.00 

  6000/0002/0148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6000/0018/0097 0.00 802,541.57 1,424,743.57 622,202.00 622,202.00 

(ii) අයනකුත් තැන්පත් 
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   07 ආගමික හා ස්ංස්ලකෘතික කටයුතු අංශය මඟින්ත ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන්ත. 

 අරාබි විදුහල්ල ියාපදංචි කිරීර්, විර්ය නියෙම්ශ සැකසිර් හා එහි පරිපාලන කටයුතු. 

 හිෆ්ලුල්ල කුආමන් ර්ේරසා ියාපදංචි කිරීර්, විර්ය නියෙම්ශ සැකසිර් හා එහි පරිපාලන කටයුතු. 

 කුආමන් ර්ේරසා ියාපදංචි කිරීර්, විර්ය නියෙම්ශ සැකසිර් හා එහි පරිපාලන කටයුතු. 

 අහදයා ෙහම් පාසල්ල ියාපදංචි කිරීර්, විර්ය නියෙම්ශ සැකසීර්. 

 අහදයා ෙහම් පාසල්ල නිල ඇදුම් යබොදීර්. 

 අහදයා  ෙහම් පාසල්ල ගුරුවරුන්ට යපාත් දර්නාවක් ලබා දර්. 

 හජ් වන්ෙනා කටයුතු සංවිධානය කිරිර්. 

 වාස විසා නියෙම්ශ කිරිර්. 

 ආගර් හා ආගමික ආයතන හා සම්බන්ධ යපාත් පත් බඩු භාණ්ඩ සඳහා තීරුබදු සහන ලබා දීර්ට 

නියෙම්ශ කිරිර්. 

 අරාබි විදුහල්ල වල යතෝරාගත් සිසුන් ඊජිප්තතුයේ අල්ල අසහ්ාම විශ්ව විෙයාලයේ ශිර්යත්ව වැඩ 

සටහනකට යයාමු කිරිර්. 

 රාර්සාන් උපවාස සර්යේද මුස්ි ම් පල්ලිවලට හා බැතිර්තුන්ට අවශය රටඉද යබො හැරිර්ට ක්රියා 

කිරිර්.            

 

 උපවාස සර්ය තුල බැතිර්තුන් යවනුයවන් යසෞද අරාබිය, එක්සත් අරාබි එමීම රාජයය, ඉරානය යන 

රටවල්ලවින් යර්රටට පරිතයාග කරන ලෙ රටඉඳි යර්ට්රික් යටාන් 300  ක් දස්ික් ර්ට්ටමින් ර්හ පල්ලි 

හරහා යබොහැරීර්ට කටයුතු කරන ලදී. යම් සඳහා යර්ර්  යෙපාතමයම්න්තුව යවත  පුනරාවතමන 

වියෙම් යටයත් යවන්කරන ලෙ රුපියල්ල මිියන 20 ක ප්රතිපාෙනය  යයාොගන්නා ලදී.  

 

 ජාතික මිලාදුන්ත නබි ජන්තම දින රාජය උත්ස්වය පැවැත්විම.  

 

යලෝකවාසී මුස්ිම් ජනතාව ඉතා භක්ති යයන් යුතුව සර්රන ශුේධ වූ මුහම්ර්ේ නබි (සල්ල) තුර්ාණන්යේ  

ජන්ර් දනය 2017.12.01 වන දනට  යයද තිබූ අතර, එර් රාජය උත්සවය යාපනය දස්ික්කය මුල්ලකර 

ගනිමින් පැවැත්වීර්ට කටයුතු සංවිධානය කරන ලදී. ජාතික මීලාදුන් නබි සර්ාරම්භක උත්සවය 

තැපැල්ල, තැපැල්ල යස්වා හා මුස්ිම් ආගමික කටයුතු ගරු අර්ාතය එම්.එච්ච.ඒ.හලීම් ර්ැතිතුර්ායේ 

ආරාධනයයන් ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සර්ාජවාදී ජනරජයේ ගරු කථානයක කරු ජයසූරිය 

ර්ැතිතුර්ායේ ප්රධානත්වයයන් 2017.12.23 දන යාපනය, උස්ර්ානියා විදුහයල්ලදී  පවත්වන ලද. 
                

 ජාතික මිලාදුන්ත නබි ජන්තම දිනය නිමිත්දතන්ත පළාත් හා ජාතික තරඟ පැවැත්ීම.  

වාර්මිකව පවත්වන යර්ර් උත්සවය නිමිත්යතන් දවයින පුරා පාසල්ල සිසු සිසුවියන් අතර කික, යකටි 

කථා, රචනා, පෙය රචනා, ගායනා, අරාබි අක්ර්ර යර්ෝස්තර සහ අල්ලකුආමන් පාරායණය කිරීර් යන 

ඉසේ යටයත් තරඟ පවත්වනු ලබයි. එක් එක් පළාත් අධයාපන යෙපාතමයම්න්තුවල අීක්ර්ණය 

යටයත් පළාත් ර්ට්ටමින් තරඟ පවත්වා එහි පළමු, යෙවන සහ යතවන ස්ථාන ලබා ගන්නා 

තරඟකරුවන් සර්ස්ත ලංකා අවසාන ර්හා තරඟයට යයාමුකරනු  ලබයි. ජාතික මීලාදුන් නබි අවසන් 
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ර්හ තරගයයන් ප්රථර් ස්ථානය ලබා ගත් ජයග්රහකයන් 75 කු සෙහා තිළිණ හා සහතිකපත්ර යාපනය, 

උස්ර්ානියා විදුහයල්ලදී  2017.12.23 දන පැවැති ජාතික මීලාදුන් නබි සර්ාරම්භක උත්සවයේදී ගරු 

කථානායකතුර්ා අතින් පිරිනර්න ලද. 

 

 වාර්ික කලාභූෂණ ස්ම්මාන උදලළ ස්ඳහා මුස්ලිම් කලාකරුවන්තදේ නාම දයෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම. 
 

 

මුස්ිම් කලාකරුවන්ට  යගෞරව සත්කාර ෙැක්වීර්ට සහ ඔවුන් ඇගයීර් පිණිස වාර්මිකව සංස්කෘතික 

යෙපාතමයම්න්තුව ර්ගින් යෙසැම්බම ර්ස 15 දන කලාභූර්ණ සම්ර්ාන උයළළ පවත්වන අතර ඒ සෙහා 

සුදුසු කලාකරුවන් නියෙම්ශ කිරීර් යර්ර් යෙපාතමයම්න්තුව විසින් සිදුකරනු ලබයි. යර්වර 

කලාකරුවන් 55 යෙයනකුයගන් අයදුම්පත් ලෙ අතර  ඒ අතරින් 10 යෙයනකු සෙහා සම්ර්ාන ප්රොනය 

යකාළඹ 07 පිහිටි යනලුම් යපාකුණ රංග පීඨයේදී  පිරිනර්න ලද. 

 මුහර්රම් දිනය  
 

ඉස්ලාමීය දන ෙශමනය අනුව මුස්ිම් බැතිර්තුන්යේ අලුත් අවුරුේෙ ආරම්භ කරන්යන් මුහරමම් 

ර්ාසයයනි. යර්ය පරිතයාගශීලී ර්ාසයයි. 2017 වසයම  මුස්ිම් බැතිර්තුන්යේ අලුත් අවුරුදු උොව 

සැප්තතැම්බම ර්ස 25  දන යයදී තිබුණි. ෙහම් පාසල්ල සිසුන්යේ ආගමික වැඩසටහන් සර්ග මුහරමම් 

දනය තැපැල්ල අර්ාතයාංශ ශ්රවණාගාරයේද ගරු තැපැල්ල, තැපැල්ල යස්වා හා මුස්ිම් ආගමික කටයුතු 

අර්ාතයතුර්ායේ ප්රධානත්වයයන් සර්රන ලද. 
 

 හජ් වැඩස්ටහන 

2017 වසයම හජ් වන්ෙනා  කටයුතු සෙහා යසෞද අරාබි රාජධානියේ ර්ක්කර් බලා යාර්ට ශ්රී ලාංකික 

බැතිර්තුන්  3400 යෙයනකු  සෙහා අවශය කටයුතු යර්ර් යෙපාතමයම්න්තුව ර්ගින් සිදු කරන ලද. 

යර්ර් බැතිර්තුන් යවනුයවන් පහසුකම් සලසා දීර්ට යර්ර් යෙපාතමයම්න්තුයේ ියාපදංචි හජ් 

යයෝජිත ආයතන 97 ක් වන්ෙනා ගර්න සාථමක කර ගැනීර් සෙහා යතෝරා ගන්නා ලද.  

 

2017 වර්ෂය ස්ඳහා 

ප්රතිපාෙන (රු.මිියන) 

2017.12.31 දිනට මූලය 

ප්රගතිය (රු. මිියන) 

2017.12.31 දිනට දභෞතික ප්රගතිය 

 
5.947 

 

 
5.386 

සර්ස්ත ලංකා අවසන් ර්හා තරඟය 2017 
යනාවැම්බම ර්ස 05,06 යන දනයන්හිදී 
යකාළඹ-12 පාතිර්ා බාිකා විෙයාලයේදී 
පවත්වන ලදී. ජයග්රහකයින් සෙහා තිළිණ 
2017.12.23 දන ජාතික මීලාදුන් නබි 
සර්ාරම්භක උත්සවයේදී ගරු  
කථානායකතුර්ායේ අතින් පිරිනර්න ලද. 
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 මුස්ලිම් දල්ඛ්කයන්ත දිරිමත් කිරිම උදෙස්ා ඔවුන්තදේ ප්රකාශන මිලදි ගැනිම හා ඒවා මුස්ලිම් පාස්ල් 

පුස්ලතකාල වලට දෙො හැරිම. 
 

යම් සෙහා පුනරාවථමන වියෙම් යටයත් යවන් කරන ලෙ ප්රතිපාෙන මිියන 0.237 ක් යයාො ගත් අතර   

කතුවරුන් 48 යෙයනකුයේ ග්රන්ථ ලබා  ගන්නා ලද. 

 ඉස්ලලාමීය පූජකවරුන්ත (මවුලවිවරු) ස්ඳහා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම 
 

2017 වර්මයේ දවයින පුරා ඉස්ලාම් ආගමික පූජකවරුන් 415 යෙයනකු සෙහා හැදුනුම්පත් නිකුත් කර 

ඇත. 
 

 අල්කුර් ආන්ත තරඟ පැවැත්විම හා එමඟින්ත ජාතයන්තතර තරඟ ස්ඳහා සුදුස්ලස්න්ත දතෝරා ගැනිම.  

ජාතයන්තර අල්ල කුආමන් පාරායණය කිරීයම් ( කිරාත් සහ හිෆ්ලුල්ල කුරාන්) තරග සෙහා යත්රීම් තරග 

යකාළඹ 12, අල්ල හික්ර්ා විදුහයල්ලදී 2017 ර්ාතමු ර්ස 27 සහ 28 දනවලදී පැවැත්වූ අතර ඉසේ 07 ක් 

යටයත් තරග කරන ලෙ ප්රථර් සථ්ානය ලබා ගත් 

ජයග්රාහකයින්ට සහතික ප්රොනය ගරු  තැපැල්ල, 

තැපැල්ල යස්වා හා  

මුස්ිම් ආගමික කටයුතු අර්ාතය එම්.එච්ච.ඒ.හලීම් 

ර්ැතිතුර්ායේ ප්රොනත්වයයන් 2017 ජූි ර්ස 20 දන 

තැපැල්ල, තැපැල්ල යස්වා හා මුස්ිම් ආගමික කටයුතු 

අර්ාතයාංශ ශ්රවණාගාරයේදී පවත්වන ලද. ඒ 

අතරින් එක්සත් අරාබි එමීම රාජයයට එක් අයයකුෙ 

තුකමි රාජයයට යෙයෙයනකුෙ යසෞද අරාබි රාජයයට 

යෙයෙයනකුෙ ඊජිප්තතුවට එක් අයයකුෙ 

ර්ැයල්ලසියාවට යෙයෙයනකුෙ  යැවීර්ට යතෝරා යගන 

ඔවුන් අොල තරග  සෙහා යයාමු කරන ලද. 

 

 විවිධ රාජය උත්සව අවසථ්ාවන් සඳහා ඉස්ලාම් ආගමික පූජක නියයෝජනය සම්බන්ධිකරණය හා 

අවශය කටයුතු සම්පාෙනය. 
 

 වාස් ීස්ා ලො ගැනීම ස්ෙහා නිර්දේශ ිපි නිකුත් කිරීම 
 

වියේශයන්හි සිට පල්ලි කටයුතු සෙහා පැමියණන පූජකවරුන්ට අරාබි විදුහල්ල කුආමන් ර්ේරසාවල  
ඉගැන්වීම් කටයුතු සෙහා පැමියණන ගුරුවරුන්ට සහ ශිර්යයන්ට යර්රට ගතකරන කාලසීර්ාව සෙහා 
වාස වීසා ලබා ගැනීර්ට අවශය නියෙම්ශ ිපි නිකුත් කිරීයම් කටයුතු යර්ර් යෙපාතමයම්න්තුව ර්ගින් සිදු 
කරනු ලබයි. 
 
 

 කුර්ආන්ත මේරස්ා ස්ෙහා වන වැඩස්ටහන්ත 
 

කුආමන් ර්ේරසා 1675 ක් පර්ණ යර්ර් යෙපාතමයම්න්තුයේ ියාපදංචි වී ඇති අතර, යර්ර් වර්මයේදී 
නව කුආමන්  ර්ේරසා 12 ක් ියාපදංචි කර ඇත. වාර්මිකව එක් ර්ේරසාවකට රු.6000.00 බැගින් 
යතෝරාගන්නා ලෙ දුර්්කර කුආමන් ර්ේරසා සෙහා පරිපාලන වියෙම් පියවා ගැනීර්ට මුෙල්ල ආධාර 
ප්රොනය කරනු ලැයේ. ඒ අනුව 2017  වසයමදී කුආමන්  ර්ේරසා 133කට ආධාර ලබා යෙන ලද.  
 

2017 වර්මය සෙහා ප්රතිපාෙන 
( රු . මිියන ) 

2017.12.31 දනට මූලය ප්රගතිය 
( රු . මිියන ) 

2017.12.31 දනට යභෞතික 
ප්රගතිය 

0.8 0.798 99.75% 
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 ෙහම් පාස්ල් ස්ෙහා වන වැඩස්ටහන්ත  

 
යර්ර්  යෙපාතමයම්න්තුව යටයත් ියාපදංචි ෙහම් පාසල්ලවල ගුරුභවතුන් සෙහා වාර්මිකව නිල ඇදුම් 
සහ යපාත් දීර්නාවක් ලබා දීර් සිදු යකයම. මීට අර්තරව ෙහම් පාසල්ල 6 යශ්ර්ණියේ සිට 9 යශ්ර්ණිය ෙක්වා 
විභාගයන්ී විර්ය නියෙම්ශයන්ට අනුකූලව යෙර්ළ ර්ාධයයයන් සකසන ලෙ යපළ යපාත් 08 ක් සහ 
සිංහල ර්ාධයයට යපළයපාත් 10ක්ෙ  ඉංග්රීසි ර්ාධයයට යපළයපාත් 10ක්ෙ වශයයන් පරිවතමනය කරන 

ලෙ  යපාත් 20  ක්  මුද්රණය කර යබොහැර ඇත. 
 
 2017 වර්ෂය 

ස්ඳහා ප්රතිපාෙන 

(රු.මිියන) 

2017.12.31 දිනට ප්රගතිය 

දභෞතික මූලය 

(රු. මිියන) 

I. නිල ඇඳුම් ලබාදීර්. 7.0 ෙහම් පාසල්ල ගුරුවරුන් 
4445 යෙයනකු යවත යබො 
හැරීර් සෙහා  නිල ඇඳුම් 
මිලදී ගන්නා ලදී. 94.97% 

6.648 

II. යපාත් දීර්නාව 9.0 එක් ගුරුවරයයකුට රු 
2000 බැගින් ෙහම් පාසල්ල 
ගුරුවරුන් 4238 යෙයනකු 
යවත ලබාදී  ඇත. 94.22% 

8.48 

III. අහදයා ෙහම් පාසල්ල සඳහා 
විර්ය නියෙම්ශයන්ට අනුකූලව 
සකසන ලෙ යපළ යපාත් 28ක් 
මුද්රණය කිරීර් 

4.0 පරිවතමනය කරන ලෙ 
යපළයපාත් 20 ක් මුද්රණය 
කර යබො හැර ඇත. 
99.92% 

3.997 

IV. අහදයා ෙහම් පාසල්ල ප්රශ්න  
පත්ර ඇගයීර් සඳහා මූලය 
ප්රතිපාෙන සලසාදීර්. 

0.4 ඇගයීම් ජූි ර්ස සාථමකව 
සිදු කරන ලදී. 97% 

0.388 

V. අහදයා ෙහම් පාසල්ල ජාතික 
විභාගය. 

2.0 විභාගය ඔක්යතෝබම ර්ස 
විභාග යෙපාතමයම්න්තුව 
විසින් පවත්වා ඇත. 

2.0 

 

 ආගමික ස්හජීවන ෙහම් පාස්ල් වැඩස්ටහන 
 

බුේධ ශාසන අර්ාතයාංශයේ උපයෙස් පරිද යබෞේධ කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව හින්දු ආගමික හා 

සංස්කෘතික කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව, ක්රිස්තියානි කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව, මුස්ිම් ආගමික හා 

සංස්කෘතික කටයුතු යෙපාතමයම්න්තුව ඒකාබේධව සියලු ආගමිවල සංස්කෘතික අංගයන් පිළිබෙව 

ෙරුවන්යේ අවයබෝධය වැඩි දයුණු කිරීර් හා සහජීවනය වධමනය කිරීයම් අරමුණින් ෙහම් පාසල්ල 

ෙරුවන්  ගුරුවරුන් හා යෙර්ේපියන් සම්බන්ධ කරයගන වැඩසටහනක් 2017 අයගෝස්තු ර්ස 05,06,07 

යන දනවලදී කුියාපිටිය, ජාතික යයාවුන් යස්නා පුහුණු ර්ධයස්ථානයේදී අති සාථමක අන්ෙමින් 

පවත්වන ලද. යර්ර් පාසල්ල වැඩසටහන සෙහා යර්ර් යෙපාතමයම්න්තුයවන් කායම ර්ණ්ඩලය 05 ෙ, 

ෙහම්පාසල්ල ගුරුවරුන් 10 ෙ, ශිර්ය ශිර්යාවන් 40ක්ෙ සර්ග අහදයා සම්යම්ලනයේ නිළධාරි 

ර්හයතකුයේෙ  ොයකත්වයක් ලබා යෙන ලද. 
 

 මිහලරාජ් දිනය ස්ැමරීම  

මුහම්ර්ේ නබි නායක තුර්ායණෝ අල්ලලාහ් බැහැෙැකීර් උයෙසා සිදු වූ රාි ගර්න මිහලරාජ් ගමන යලස හදුන්වනු 

ලබන අතර, එර් අවස්ථායේදී පස්යේල්ල සලාතය ( අල්ලලාහ් නැර්දීර් ) තයාගයක් යලස ලබා යෙන ලද. යර්ර් 

අවස්ථාව සිහිකර මිහ්රාජ් දනය සර්රන අතර, යර්ර් වසයම  2017 අයේල්ල ර්ස 24  වැනි දන ගරු  තැපැල්ල, 



20 

 

තැපැල්ල යස්වා හා මුස්ිම් ආගමික කටයුතු අර්ාතය එම්.එච්ච.ඒ.හලීම් ර්ැතිතුර්ායේ ප්රොනත්වයයන් යකාළඹ 10, 

ර්රොන ර්හා ජුම්ර්ා පල්ලියේදී  උත්සවශ්රීයයන්  සර්රන ලද. 

 පුහුණු වැඩස්ටහන්ත ක්රියාත්මක කිරීම 

ඉස්ලාමීය  ආගමික අධයාපනය ප්රචිත කිරීර් හා සංවධමනය කිරීයම් අරමුණින්  යාපනය හා ිකුණාර්ලය යන 

දස්ික්කවල  පල්ලි ොයක සභාවන්හි සාර්ාජිකයන් සෙහා  සම්ර්න්ත්රණය ඔක්යතෝබම හා යනාවැම්බම ර්සවල 

පවත්වන ලද.  

 

08. වකූෆල හා පල්ි පරිපාලන අංශය මඟින්ත ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන්ත. 
 

 මුස්ිම් පල්ලි හා පුණයාධාර අරමුෙල්ල පනයත් විධිවිධාන ක්රියාත්ර්ක කරමින් ඒ අනුව,  

 දවයියන් සියළු දස්ික්කයන්හි මුස්ිම් පල්ලි වල පරිපාලන කටයුතු කිරිර්. 

 මුස්ිම් පල්ලි ියාපදංචි කිරිර්. 

 පල්ලි ොයක සභාවල භාරකරුවන් පත්කිරීර්. 

 පල්ලිවල වාර්මික ගිණුම් වාතමා ලබා ගැනීර් හා පරීක්ර්ා කර මුස්ිම් පුණයාධාර භාර 

අරමුෙලට ොයක මුෙල්ල ලබා ගැනිර් හා අරමුෙල පවත්වායගන යාර්. 

 මුස්ිම් පල්ලි ොයක සභාවල ගැටලු, අභියාචනා, යපත්සම් සම්බන්ධිකරණය කීරිර්, 

සර්ථයකට පත්කල යනාහැකි ගැටලු වකූෆ් ර්ණ්ඩලයට යයාමු කිරීර් 
 

වකූෆල ස්භා කාර්යාලය 

නව පල්ලි  80 ක් යර්ර් වර්මයේදී ( 2017) ියාපදංචි කල අතර පල්ලි 120ක භාරකරුවන්  සඳහා නව 

පත්වීම් ලබාදී ඇත. වකුෆ් සභාව විසින් විභාග කර ලබාදුන් තීරණයන්ට එයරහිව වකුෆ් විනිශ්චය 

සභාවට ඉදරිපත් කළ නඩු ගණන  14 කි. ෙැනට විභාග යවමින් පවතින තීන්දු ලබා යනාදුන් නඩු 

ගණන 13 කි. 

වකූෆල විනිශලචය ස්භා කාර්යාලය 

අධිකරණ යකාමිර්න් සභාව ර්ගින් පත්කරන ලෙ සාර්ාජිකයන් තියෙයනකුයගන් සර්න්විත වකුෆ් 

විනිශ්චය සභායේ ර්ාසික රැස්වීම් වාර ගණන 02කි. 2017 වර්මය සඳහා මුස්ි ම් පල්ලිවින් ඉදරිපත්වූ 

නඩු ගණන 14 කි. විභාග යවමින් පවතින නඩු ගණන 12 කි. මින් 2016 වර්මයේදී ඉදරිපත් වූ නඩු 

05ක් ෙ විභාග යවමින් පවතී. නඩු 07ක් සඳහා නියයෝග ලබාදී ඇත. 
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09. ක්රියාත්මක කරන ලෙ විදශලෂ වැඩස්ටහන්ත 

 නිෙහස්ල දින ජාතික උත්ස්වය 

ජාතික නිෙහස් උත්සවයට සර්ගාමීව පවත්වනු ලබන මුස්ිම් ආගමික වතාවත් යකාළඹ ර්හ 
පල්ලියේදී ගරු තැපැල්ල, තැපැල්ල යස්වා හා මුස්ිම් ආගමික කටයුතු අර්ාතයතුර්ායේ ප්රධානත්වයයන් 
පැවැත්වීර්ට කටයුතු කරන ලදී 

 ජාතයන්තතර දුම්වැටි විදරෝධි දිනය හා මත්රවය නිවාරණ මාස්ය ප්රකාශයට පත්කිරීම. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුර්ායේ උපයෙස් පරිද ක්රියාත්ර්ක යකයරන මතින්ත නිෙහස්ල රටක්  ජාතික ර්ත්ද්රවය 

නිවාරණ ප්රතිපත්තිය හා ක්රියාකාරී වැඩපිළියවල යටයත්  2017 ර්ැයි ර්ස 31 දනට යයයෙන යලෝක 

දුම්වැටි වියරෝී දනයට සර්ගාමීව සංවිධානය කරන ලෙ ප්රචාරාත්ර්ක වැඩසටහන සෑර් දස්ිකයකර් 

ප්රධාන ආගමික සිේධසථ්ාන හරහා දයත් කරන ලද. 

 ජගත් පරිස්ර දින ස්ැමරුම් වැඩ ස්ටහන 

අතිගරු ජනාධිපතිතුර්ායේ උපයෙස් පරිද  ජගත් පරිසර දනය සැර්රීර් සෙහා  2017 ජූනි ර්ස 05 දන 

පරිසර දනයේ වැෙගත්කර් පිළිබෙව කායම ර්ණ්ඩලය ෙැනුවත් කිරීර්ට හා යපාිතින් හා ප්තලාසට්ික් 

භාවිතය අවර් කිරීර් සහ පරිසර හිතකාමි ඇසුරුම් භාවිතය සම්බන්ධයයන්   අවධානය යයාමු කිරීර්ට    

යකටි වැඩසටහනක්  දයත් කිරීර් හා යෙපාතමයම්න්තුයේ කසළ කළර්නාකරණය සෙහා විධිර්ත් 

වැඩසටහනක් ක්රියාත්ර්ක කිරීර්. ආගමික ස්ථාන කසළ අපහරණ ගැටලු වින් මිදුනු හරිත 

කලාපයක් බවට පත් කිරීර්ට ආගමික ස්ථානවල පූජකවරුන් ෙැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් 

පැවැත්වීර්. 

  දවනත් ස්ංවර්ධන වැඩස්ටහන්ත 

යෙපාතමයම්න්තුයේ යස්වා කායමක්ර්ර් කිරීර් අරමුණු කර ජාතික ඵලොයීතා යල්ලකම් කායමාලයේ 

උපයෙස් පරිද ඵලොයීතා වධමන වැඩසටහනක් ක්රියාවට නංවන ලද. 

10.  අභයන්තතර විගණන හා විමර්ෂන අංශය මඟින්ත ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන්ත 

යෙපාතමයම්න්තුයේ මූලය හා පාලන කටයුතු වල අභයන්තර පාලනය ක්රර්වත්ව පවත්වා යගන යාර්ට 

අොලව විගණනයන් සිදු කිරිර්. එහිද, 

යෙපාතමයම්න්තුයේ ගිණුම් හා පරිපාලන කටයුතු පරීක්ර්ා කර අඩුපාඩු යපන්වා දී නිවැරද කිරීර්ට            

කටයුතු කිරීර්. 

 එර් අඩුපාඩු සකස් කර පවත්වායගන යාර්ට යෙපාතමයම්න්තුව කටයුතු කිරීර්. 

 විගණන විර්සුම් වලට පිිතුරු සැකසීර් 

 වාර්මික විගණනය සිදු කිරීර්. 
 

2017වර්මයට අඳාල අර්ාතයාංශ අභයන්තර විගණන විර්සුම් සංඛයාව  - 06 

2017 වර්මයට අඳාල රජයේ විගණකාධිපති විගණන විර්සුම් සංඛයාව - 09 
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11.  දෙපාර්තදම්න්තතුදේ කාර්ය ස්ාධනය දකදරහි වූ ොධාවන්ත ස්හ දුෂලකරතා 
 

2017.12.31 දිනට   දෙපාර්තදම්න්තතුදේ ප්රාේධන ස්හ පුනරාවර්තන වියෙම් පිළිෙඳ ස්ාරාංශය පහත පරිදි දේ. 

 

 2017 වර්මය සඳහා ප්රතිපාෙන 2017.12.31 දනට මුළු වියෙර් 

 වාර්මික 
ඇස්තයම්න්තුව 

(රු.) 

මුළු ශුේධ 
ප්රතිපාෙනය 

(රු.) 

වියෙර් 
 

(රු.) 

ප්රතිශතය 

ප්රාේධන 
වියෙම් 

17,200,000.00 37,200,000.00 33,617,539.17 90.37% 

පුනරාවතමන 
වියෙම් 

 80,685,000.00   109,085,000.00  93,919,015.32 86.10% 

එකතුව 
97,885,000.00 146,285,000.00 127,536,554.49 87. 18% 

 
ඉහත සෙහන් වැය විස්තර පරිද යෙපාතමයම්න්තුයේ කායම සාධනය සතුටුොයක ර්ට්ටර්ක පවති. ඒ අනුව  

මූලය කායම සාධන ප්රතිශතය 87.18% ක අගයක් යපන්නුම් කරන බව සෙහන් කරමි. යවනත් ප්රාේධන වියෙම් 

යටයත් මුස්ිම් සංස්කෘතික ර්ධයස්ථාන ඉදකිරීම් යන වැය විර්යන් වල ප්රතිපාෙන ඉතිරිවීම් වලට යහ්තුව ඒ 

යටයත් ඉදරිපත් වී ඇති සංවධමන වයාපෘති යයෝජනා සෙහා දස්ික් යල්ලකම්වරුන් යවත නිෙහස් කර ඇති 

ප්රතිපාෙන උපයයෝජනය යනාවීර් සහ 2017.12.31. දනට බිල්ලපත නිරවුල්ල කිරීර් සෙහා ඉදරිපත් යනාකිරීර්ය. 

2018 වර්මයේ දී එයින් යකාටසක් නිරවුල්ල කර ඇත. එයස්ර් පුනරාවතමන වියෙම් යටයත් රටඉද නිශ්කාශණය 

සෙහා යවන්කර ඇති ප්රතිපාෙන වින් රු. මි. 13.3 ක් ඉතිරිව ඇති අතර එර් ඉතිරිවීම් වලට යහ්තුව යර්වර රට 

ඉද නිශ්කාශණ වියෙම් අොළ ප්රොනයන් සිදුකල යසෞද අරාබි තානාපති කායමාලය විසින්ර් ෙැරීර්ය. 

                                                          
යෙපාතමයම්න්තුයේ සියලුර් ර්ට්ටම් වල පුරප්තපාඩු වියශ්ර්යයන් ර් විධායක යස්වා ගණයන්ී ඇති පුරප්තපාඩු 

කායම සාධන ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීර්ට බාධාවක් විය. 

 

ඉහත බාධක සහ දුර්්කරතා ර්ධයයයේ යෙපාතමයම්න්තුයේ අරමුණු, ඉලක්ක සාක්ර්ාත් කර ගැනීර් උයෙසා 

2017 වර්මයේදී කටයුතු කරන ලෙ බව සෙහන් කරමි. 

 
දවබ් අඩවිය  www.muslimaffairs.gov.lk 

විෙුත් තැපෑල  dir@muslimaffairs.gov.lk 

දුරකථන අංක  අධයක්ර්    - 011-2669994  

කායමාලය - 011-2669997 / 011 -2667909 

ෆැක්ස්ල අංකය  011-2692147 

 


