2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 8 වන වගන්තතිය යටතේ
ප්රකොශයට පේ කළ යුතු අර්ධ වොර්ික වොර් ොව
2017.07.01 දින සිට 2017.12.31 දින දක්වො

උසස් අධයොපන හො මහොමොර්ග අමො යොංශය
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1. අමො යොංශය - උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාාංශය (මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධ්න අාංශය)
අමාත්ය - ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා
රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් පපපර්රා මැතිතුමා
පල්කම් - ඩී.සී.දිසානායක මහත්ා
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යාාංශපේ පල්කම් - පක්. ඩබ්. ටී. එන්. අමරතුාංග මිය
2015 සැප්ත්ැම්බර් මස 14 වැනි දින නිකුත් කරන ලද අාංක 1932/07 දරන අති විපශ්ෂ ගැසට් පත්රය
මඟින් මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධ්න අමාත්යාාංශය හා උසස් අධ්යාපන අමාත්යාාංශ පදක පවත් පැවරී
තිබූ විෂයය පථයන් එක් කරමින් උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාාංශය වශපයන් නව
අමාත්යාාංශයක් පලස ස්ථාපිත් කරන ලදී.
2016 අාංක 12 දරන පත්ාරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් අනුව උසස් අධ්යාපන හා
මහාමාර්ග අමාත්යාාංශය විසින් ප්රකාශයට පත් කළ යුතු 2017.07.01 දින සිට 2017.12.31 වන දින
දක්වා වන අර්ධ් වාර්ික වාර්ත්ාපවහි මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධ්න අාංශය සඳහා වන අර්ධ් වාර්ික
වාර්ත්ාව පමපස් ප්රකාශයට පත් කරන අත්ර උසස් අධ්යාපන අාංශය සඳහා උක්ත් කාලය
සම්බන්ධ්පයන් වන අර්ධ් වාර්ික වාර්ත්ාව එම අාංශපේ පත්ාරතුරු නිළධ්ාරියා විසින් ප්රකාශයට පත්
කරනු ඇත්.
ලිපිනය

: මඟනැගුම මහමැදුර, 08වන මහල, පඩන්සිල් පකාබ්බෑකඩුව මාවත්, පකාස්වත්ත්,
බත්ත්රමුල්ල
දුරකථන අාංක : 011 2050522 / 011 2887677
විදුත් ත්ැපෑල : hwyadmin@mohsl.gov.lk
පවබ් අඩවිය : www.mohsl.gov.lk
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2. අමො යොංශතේ සංවිධොන සටහන ( මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධ්න අාංශයට අදාළව) - ඇමුණුම් අාංක 01 මඟින් ඉදිරිපත් පකපර්.
3. අමො යොංශය තුළ ස්ථොපි අංශ හො එහි කොර්යභොරය
අාංශය
පාලන අාංශය

කාර්යභාරයන්














බලත්ල

අනුගමනය කරනු ලබන රීති,
නිපයෝග හා උපපේශ
 ආයත්න සාංග්රහය
 මුදල් පරගුලාසි
 රාජ්ය පස්වා පකාමිෂන්
සභා කාර්යය පටිපාටික
රීති
 රාජ්ය පරිපාලන චක්රපල්ඛ
 ජ්නාධිපති චක්රපල්ඛ
 මුදල්
අමාත්යාාංශ
චක්රපල්ඛ
 විශ්රාම වැටුප් චක්රපල්ඛ
 ප්රසම්පාදන
මාර්පගෝපපේශ සාංග්රහය
 අති විපශ්ෂ ගැසට් පත්ර
 2016 අාංක 12 දරණ
පත්ාරතුරු දැනගැනීපම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
පනත්

අමාත්යාාංශපේ යටිත්ල පහසුකම් කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායී ආකාරයට
 ආයත්න සාංග්රහය
 මුදල් පරගුලාසි
සැපයීම, පගාඩනැගිලි, යන්ත්ර සූත්ර හා නඩත්තු සම්බන්ධ්පයන් අදාළ
 රාජ්ය
පස්වා
ආයත්නයන්පගන් පස්වා ලබා ගැනීම හා පවත්වාපගන යෑම.
පකාමිෂන්
සභා
දදනිකව අමාත්යාාංශය පවත් ලැපබන හා බැහැර යැපවන ලිපි
කාර්යය පටිපාටික රීති
සම්බන්ධ්පයන් කටයුතු කිරීම හා එහි සාධ්නීය බව සහතික කිරීම.
 රාජ්ය
පරිපාලන
අමාත්යාාංශපේ ආරක්ෂක කටයුතු සහ පවිත්රත්ා කටයුතු නිසි පරිදි
චක්රපල්ඛ
පවත්වාපගන යාම.
 ජ්නාධිපති චක්රපල්ඛ
අමාත්යාාංශ නිලධ්ාරීන්පේ රාජ්කාරි දුරකත්න බිල්පත් පියවීම.
 මුදල්
අමාත්යාාංශ
චක්රපල්ඛ
අමාත්යාාංශ නිලධ්ාරීන්පේ සහ මාර්ග සාංවර්ධ්න අධිකාරිපයන් අනුයුක්ත්
 විශ්රාම වැටුප් චක්රපල්ඛ
කර ඇති නිලධ්ාරීන්පේ පපෞේගලික ලිපිපගානු නඩත්තු කිරීම.
 ප්රසම්පාදන
අමාත්යාාංශ කටයුතු සඳහා අවශය ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීම.
මාර්පගෝපපේශ
අමාත්යාාංශපේ සියළු වාහන ලියාපදිාංචි කිරීම, නඩත්තු කිරීම, රක්ෂණය
සාංග්රහය
කිරීම, ආදායම් බලපත්ර ලබා ගැනීම හා සියළු සාංචිත් වාහන සඳහා ඉන්ධ්න
 අති විපශ්ෂ ගැසට් පත්ර
සැපයීම.
 2016 අාංක 12 දරණ
වාහන අනතුරු සම්බන්ධ්පයන් පියවර ගැනීම හා අදාල අනතුර සඳහා
පත්ාරතුරු
දැනගැනීපම්
රක්ෂණ වන්දි නිසි පරිදි ලබා ගැනීම.
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ
අමාත්යාාංශ නිලධ්ාරීන්පේ සහ මාර්ග සාංවර්ධ්න අධිකාරිපේ නිලධ්ාරීන්පේ
පනත්
විපේශ සාංචාර සම්බන්ධ් විපේශ ගමන් බලපත්ර, වීසා, ගමන් වියදම් හා
දීමනා ලබා දීම පිළිබඳ කටයුතු හා දිවයිපනන් බැහැර යාම සඳහා අවසර
ගැනීපම් කටයුතු ඉටු කිරීම.
උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක්
අණපනේ වලට අදොළ
අමාත්යාාංශ නිලධ්ාරීන්පේ නිවාඩු, අතිකාල හා ගමන් වියදම් දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
බල ල ප්රකොරව
සම්බන්ධ්පයන් කටයුතු කිරීම.
3|Page

















අමාත්යාාංශ නිලධ්ාරීන් සඳහා ආපදා ණය, පේපල ණය, යතුරුපැදි ණය,
උත්සව අත්තිකාරම් ලබා දීම සම්බන්ධ් කටයුතු සහ අග්රහාර රක්ෂණ
ඉල්ුම් කිරීම සම්බන්ධ් කටයුතු කිරීම.
අමාත්යාාංශය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමාත්ය මණ්ඩල සාංපේශ,
අමාත්ය මණ්ඩලය පවත් පයාමු කිරීම හා තීරණ අදාල පාර්ශව පවත්
දැන්වීම.
පාර්ලිපම්න්තු ප්රශ්ණ, උපපේශක කාරක සභා පයෝජ්නා, මහජ්න පපත්සම්,
මානව හිමිකම්
කඩවීම් හා ජ්නාධිපති කාර්යාලය හා විවිධ්
පාර්ශවයන්පගන් ලැපබන පැමිණිලි, පයෝජ්නා හා ඉල්ීම් සඳහා සුදුසු
පියවර ගැනී
2016 අාංක 16 දරන පත්ාරතුරු පනත් ක්රියාත්මක කිරීම.
ගරු අමාත්යතුමා, නිපයෝජ්ය අමාත්යතුමා, පල්කම් සහ අමාත්යාාංශ
මාණ්ඩලික නිලධ්ාරීන්පේ රාජ්කාරි ගමන් වලදී නවාත්ැන් පහසුකම් පවන්
කිරීම සහ බිල්පත් නිරවුල් කිරීම.
අනුග්රහ දුම්රිය වාර ප්රපේශපත්ර සහ දුම්රිය ගමන් බලපත්ර නිකුත් කිරීම.
මාණ්ඩලික නිලධ්ාරීන් සඳහා අත්තිකාරම් ලබා දීම, අත්තිකාරම් පියවීම,
පල්ඛනගත් කිරීම හා පල්ඛන යාවත්කාීන කර පවත්වාපගන යාම, සුළු
නඩත්තු කටයුතු සහ විවිධ් සුළු මුදල් පගවීම් සම්බන්ධ් සුළු මුදල් අග්රිම
ලබා ගැනීම හා පියවීම.
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නිල ඇඳුම් දීමනා අනුමත් කිරීම, භාෂා
පරිවර්ත්න පවනුපවන් පගවීම් නිරවුල් කිරීම, පගවල් කුී දීමනා අනුමත්
කිරීම, අමාත්යාාංශ නිලධ්ාරීන්පේ සාංග්රහ වියදම්, විවිධ් වියදම් ප්රතිපූර්ණය
කිරීම හා වියදම් නිරවුල් කිරීම
ජ්නාධිපතිවරණය, මහමැතිවරණය, පළාත් සභා මැතිවරණය හා පළාත්
පාලන මැතිවරණ ඇතුළු ඡන්ද විමසීම් වලට අදාල මැතිවරණ චක්රපල්ඛ
අදාළ පාර්ශව පවත් දැනුම් දීම, එම මැතිවරණ වලට අදාලව ත්ැපැල්
ඡන්දය දීම සම්බන්ීකරණය සහ මැතිවරණ රාජ්කාරි සඳහා නිලධ්ාරීන්
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ගිණුම් අාංශය





පත්කිරීපම් කටයුතු සහ මැතිවරණ රාජ්කාරි පවනුපවන් පගවීම් නිරවුල්
කිරීපම් කටයුතු.
පාලන අාංශපේ ඉන්පවන්ි පල්ඛණ පවත්වාපගන යාම සහ අාංශයට අදාළ
ලිපිද්රවය ඉල්ුම් කිරීම, භාර ගැනීම හා පබදා හැරීම.
රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාාංශය, මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යාාංශය ඇතුළු
අපනකුත් රජ්පේ ආයත්න වලින් ලැපබන චක්රපල්ඛ හා නිපයෝග පවන්
පවන් වශපයන් පගානු කිරීම හා යාවත්කාීන කර පවත්වාපගන යාම.
සිාංහල - ඉාංග්රීසි සහ ඉාංග්රීසි - සිාංහල භාෂා පරිවර්ත්න කටයුතු.
අමාත්යාාංශ යටපත් ඇති මාර්ග සාංවර්ධ්න අධිකාරිපේ වයාපෘති වල නව
පත්කිරීම්, පස්වා දීර්ඝ කිරීම, නිවාඩු අනුමත් කිරීම ඇතුළු ආයත්නික
කටයුතු.
අමාත්යාාංශය පවත් වාර්ික අයවැය මඟින් පවන් කරනු ලබන ප්රතිපාදන
හැසිරවීම, පමපහයවීම හා පාලනය කිරීම
ගිණුම් අමාත්යාාංශය සඳහා කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී මූලය කළමනාකරණ
පේධ්තියක් ක්රියාත්මක කිරීම.
අමාත්යාාංශය යටපත් පාලනය වන මාර්ග සාංවර්ධ්න අධිකාරිය හා රාජ්ය
භාණ්ඩාගාරය අත්ර සම්බන්ීකරණ ත්ාර්යයපේ නියැපලමින් වයාපෘති
සඳහා අයවැය අරමුදල් ක්රමවත්ව උපපයෝජ්නය කිරීම
උපපයෝජිත් අරමුදල් තුළින් මූලයමය කාර්යසාධ්නයත් ඊට සමගාමීව
සිදුකරනු ලබන වැයබරත් නිරීක්ෂණය කර ගිණුම් අාංශපේ මූලයමය
ත්ත්ත්වය පිළිබඳ වාර්ත්ා කිරීම




මුදල් පරගුලාසි
 මුදල් පරගුලාසි
මුදල් අමාත්යාාංශපේ
 මුදල්
අමාත්යාාංශපේ
චක්රපල්ඛ
චක්රපල්ඛ
 ආයත්න සාංග්රහය
 ආයත්න සාංග්රහය
 රාජ්ය
පරිපාලන
 රාජ්ය පරිපාලන චක්රපල්ඛ
චක්රපල්ඛ
 2016 අාංක 12 දරණ
 2016 අාංක 12 දරණ
පත්ාරතුරු දැනගැනීපම්
පත්ාරතුරු
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
දැනගැනීපම්
පනත්
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ
පනත්
උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක්
අණපනේ වලට අදොළ
දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
බල ල ප්රකොරව
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අමාත්යාාංශය සඳහා වාර්ික ඇස්ත්පම්න්තු මඟින් පවන් කරන ලද ප්රතිපාදන තුළින්
සිදු පකපරන මුදල් හා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ අභන්ත්ර පාලනයට සහභාගී
අදාල ප්රතිපාදන මුදල් පරගුලාසි හා අදාල චකුපල්ඛ උපපදස් ප්රකාරව උපපයෝජ්නය
කර ඇති බව ත්හවුරු කිරීම හා එපස් මුදල් පරිහරණය තුළ ඇතිවන වැරදි හා වාංචා
වැළැක්වීම හා අනාවරණය කර ගැනීමට අදාළව,

අභයන්ත්ර
විගණන
අාංශය

මූලය ගනුපදනු සම්බන්ධ්පයන් සිදු විය හැකි වැරදි හා වාංචා මඟහරවා
ගැනීමට අවශය අභයන්ත්ර පසෝදිසි හා පාලන ක්රමයන් හඳුන්වා දීම.



ගිණුම් හා පවනත් වාර්ත්ාවන්හි විශ්වාසනීයත්වය ත්හවුරු වන අයුරින්






2018 අාංක 19 දරණ
විගණන පනත්
මුදල් පරගුලාසි
ආයත්න සාංග්රහය
කළමනාකරණ
විගණන
පදපාර්ත්පම්න්තුපේ
DMA/01/2019 දරන
චක්රපල්ඛය






2018 අාංක 19 දරණ
විගණන පනත්
මුදල් පරගුලාසි
ආයත්න සාංග්රහය
කළමනාකරණ විගණන
පදපාර්ත්පම්න්තුපේ
DMA/01/2019
දරන
චක්රපල්ඛය

නිවැරදි මූලය ප්රකාශනයන් සකස් කිරීම සඳහා පවතින ගිණුම් පිළිපවත්

උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක්
අණපනේ වලට අදොළ
දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
වත්කම් සුරක්ිත්ව ත්බා ගැනීම හා ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සුදුසු බල ප්රකොරව
පිළිබඳ සමාපලෝචනයන් සිදු කිරීම.



පියවරයන් පගන ඇති බවට ත්හවුරු කිරීම.


රජ්ය මඟින් නිකුත් කරනු ලබන චක්රපල්ඛ හා උපපදස් ප්රකාරව එකී
නිතිරාමු තුළ විධිමත් හා සාර්ථක අභයන්ත්ර පාලනයක් සිදුවන්පන් දැයි
පසායා බැීම.



අමාත්යාාංශය යටපත් පවතින විපේශාධ්ාර වයාපෘති වල ප්රගතිය පයෝජිත්
සැලසුම් හා අනුකූල වන බව ත්හවුරු කිරීම හා අවශය අවස්ථා වලදී විපශ්ෂ
විමර්ෂණ සිදු කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි දුර්වලත්ා අවම කිරීමට කටයුතු
කිරීම.
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සාංවර්ධ්න
අාංශය

පමම අාංශපේ කාර්යය භාරයන් ඉඩම් අාංශය හා ග්රාමීය මාර්ග සාංවර්ධ්න අාංශය
 1950 අාංක 09 දරණ
 1950 අාංක 09 දරණ ඉඩම්
පලස මූලික පකාටස් පදකකට පබදා දැක්විය හැක.
ඉඩම් අත්පත් කර
අත්පත් කර ගැනීපම්
ඉඩම් අාංශය ගැනීපම් පනත්
පනත්
 නව වයාපෘති ඉදිකිරීපම්දී හා පුනුරුත්ථාපනය කිරීපම්දී අවශය වනඉඩම්
 2018 අාංක 19 දරන
 2018 අාංක 19 දරන
අත්කරගැනීපම් හා ප්රතිස්ථානගත් කිරීපම් විපශ්ෂ කමිටුවක් පැවැත්වීම.
විගණන පනත්
විගණන පනත්
 මහජ්න දුක් ගැනවිලි විසදීමට සහාය වීම.
 මාර්ග
සාංවර්ධ්න
 මාර්ග සාංවර්ධ්න අධිකාරි
 ජ්නාධිපති පල්කම් කාර්යාලය, පාර්ලිපම්න්තු කාරකා සභා, ඔම්ුඩ්ස්මන්
අධිකාරි පනත්
පනත්
කාර්යාලය වැනි ආයත්න වලට පත්ාරතුරු ලබා දීම සහ එම ආයත්න සමඟ
 2008 අාංක 40 දරන
 2008 අාංක 40 දරන
මනා සම්බන්ීකරණයක් පවත්වාපගන යාම.
ජ්ාතික මාංමාවත් පනත්
ජ්ාතික මාංමාවත් පනත්
 අදාල වයාපෘතිය, ඉඩම් අමාත්යාාංශය, රජ්පේ මුද්රණාලය, ත්ක්පස්රු
 2016 අාංක 12 දරන
 2016 අාංක 12 දරන
පදපාර්ත්පම්න්තුව, ප්රාපේහීය පල්කම් කාර්යාල වැනි වයාපෘති වලට අදාල
පත්ාරතුරු
පත්ාරතුරු දැනගැනීපම්
ආයත්න සමඟ මනා සම්බන්ීකරණේ පවත්වා පගන යාම.
දැනගැනීපම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
මගනැගුම අාංශය අයිතිවාසිකම පිළිබඳ
පනත්
 වඩා ඵලදායී වූ ග්රාමීය ප්රපේශ මාර්ග පේධ්තියක් ඇති කිරීමටත්, ආර්ික හා
පනත්
 ආයත්න සාංග්රහ
සාමාජ්යීය සාංවර්ධ්නයටත් මනා පිටුවහලක් පවමින් ග්රාමීය මාර්ග
 ආයත්න සාංග්රහය
සාංවර්ධ්න වයාපෘති ත්රියාත්මක කරනු ලබන අත්ර ග්රාමීය මාර්ග සාංවර්ධ්නය
අණපනේ වලට අදොළ
සඳහා ආපයෝජ්න ඉහළ නාංවමින් වඩාත් ශක්තිමත් මාර්ග ජ්ාලයක් ඉදි උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක්
කිරීම තුළින් ග්රාමීය ප්රජ්ාවපේ සමාජ් ආර්ික සාංවර්ධ්නය සඳහා දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
බල ල ප්රකොරව
දායකත්වයක් සැපයීම.
 වාර්ික වැඩ සැලැස්ම හා චක්රපල්ඛ සකස් කිරීම.
 අදාල සැලැස්ම හා චක්රපල්ඛ අනුව ග්රාමීය මාර්ග සාංවර්ධ්නය සඳහහා
පයෝජ්නා කැඳවීම.
 සාංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා අවශය නිර්පේශ ලබා ගැනීම හා ඇස්ත්පම්න්තු
සකස් කිරීම.
 ක්රියාත්මක ආයත්න පවත් ප්රමාණවත් ප්රතිපාදන නිදහස් කිරීම හා උපපදස්
ලබා දීම.
 ප්රාපේශීය මට්ටම්වල සමිති හා එහි ක්රියාකාරී නිලධ්ාරින් දැනුවත් කිරීපම්
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සැලසුම් හා
පමපහයුම්
අාංශය










වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
ක්පෂ්ත්ර පරීක්ෂණ / නිරීක්ෂණ පැවැත්වීම.
වයාපෘති සඳහා සම්බන්ධ්වන සියු පාර්ශවයන්පේ උපපදස් අනුව
මහාමාර්ග අාංශපේ ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම.
මහාමාර්ග අාංශපේ වයාපෘති සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම
හා අීක්ෂණය කිරීම.
රජ්පේ ප්රමුඛත්ා හා අයවැය ප්රතිපාදන අනුව වාර්ික කාර්යසාධ්න
ක්රියාවලිය සකස් කිරීම.
වාර්ික අයවැය සාකච්ඡා සඳහා වාර්ික කාර්යය සාධ්න වාර්ත්ා හා ප්රගති
වාර්ත්ා සැකසීම.
මහාමාර්ග අාංශයට අදාල දත්ත් රැස් කිරීම හා විචලනයන්ට අනුව
යාවත්කාීන කර දත්ත් පේධ්තියක් සැකසීම.
අමාත්යාාංශයට අනුබේධිත් ප්රමුඛ වයාපෘති සඳහා වයාපෘති සමිබන්ීකරණ
කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම හා සම්බන්ීකරණය කිරීම.
රජ්පේ මූලයාධ්ාර ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වයාපෘති වාර්ත්ා
විශ්පල්ෂණය කර එම වයාපෘති වාර්ත්ාවලට අදාල සාංකල්ප වාර්ත්ා අදාල
අනුමැතිය සඳහා ජ්ාතික ක්රමසම්පාදන පදපාර්ත්පම්න්තුව හා විපේශ
සම්පත් පදපාර්ත්පම්න්තුව පවත් ඉදිරිපත් කිරීම.
විවිධ් ජ්ාත්යන්ත්ර ආධ්ාර ලබා පදන සාංවිධ්ානයන් මඟින් ඉදිරිපත් කරනු
ලබන රාජ්කාරී ලිපි පල්ඛන සඳහා අමාත්යාාංශ පල්කම් නිපයෝජ්නය
කරමින් අදහස් දැක්වීම, පුනරීක්ෂණය කිරීම හ, රැස්වීම් සඳහා සහභාගී
වීම, සටහන් ත්ැබීම හා එකඟත්ාවයන්ට එළඹීම.
අමාත්යාාංශපේ ඉලක්ක, අරමුණු, ක්රියාවීන්, සාංවර්ධ්න ප්රමුඛත්ාවයන්
අනුව විවිධ් අධිකාරින් මඟින් පමපහයවන රැස්වීම්, වැඩමුළු හා
සම්මන්ත්රණ සඳහා සහභාගී වීම.
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ප්රසම්පාදන
අාංශය





ඉාංජිපන්රු
අාංශය









මාර්ග සාංවර්ධ්න අධිකාරිය යටපත් පවතින වයාපෘති මඟින් සකස් කර පමම
අාංශය පවත් පයාමු කරන වාර්ික ප්රසම්පාදන සැලසුම්හි සියු දත්ත්
සම්බන්ීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම මඟින් වාර්ික ප්රසම්පාදන සැලස්ම
පිළිපයල කිරීම.
එපස් පිළිපයල කරනු ලබන සමස්ත් වාර්ික ප්රසම්පාදන සැලැස්ම මුදල්
අමාත්යාාංශපේ රාජ්ය මුදල් පදපාර්ත්පම්න්තුව පවත් පයාමු කිරීමට කටයුතු
කිරීම සහ අවශය අවස්ථා වලදී පවනත් පර්ඛීය අමාත්යාාංශ, ජ්ාතික
ප්රසම්පාදන පකාමිෂන් සභාව, ප්රසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලය වැනි
ආයත්න පවත් පයාමු කිරීමට ද කටයුතු කිරීම.

මහාමාර්ග ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ්ව සියු ඉාංජිපන්රුමය කටයුතු අීක්ෂණය
කිරීම හා අදාල ත්ාක්ෂණික විගණනයන් සිදු කිරීම.
පේශීය හා විපේශිය අරමුදල් යටපත් ක්රියාත්මක වන වයාපෘති වල ප්රගතිය
හා ත්ත්වය අීක්ෂණය කිරීම.
වාර්ික මාර්ගගත් මිලගණන් පල්ඛනය සැකසීම.
මාර්ග උත්පශ්ණිගත් කිරීම් සිදු කිරීම.
බිටුමන් මිලදී ගැනීම් වලදී ගැනුම්කරුවන්පේ අනනයත්ාවය ත්හවුරු කිරීම.
සියු වයාපෘති වලට අදාල “වයාපෘති සම්බන්ධිකරණ කමිටු” සඳහා
සහභාගී වීම හා ඒවාපේ සම්බන්ීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.
සියු වයාපෘති වලට අදාල කාර්යය සාධ්න වාර්ත්ා පරීක්ෂා කිරීම.
අමාත්යාාංශ ප්රසම්පාදන කමිටුපේ සහභාගීත්වය දැරීම.
අමාත්යාාංශ පවබ් අඩවිය යාවත්කාීන කර පවත්වාපගන යාම.



ප්රසම්පාදන
මාර්පගෝපපේශ සාංග්රහය
මූලය පරගුලාසි
ආයත්න සාංග්රහය2016
අාංක 12 දරන පත්ාරතුරු
දැනගැනීපම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
පනත්



ප්රසම්පාදන
මාර්පගෝපපේශ සාංග්රහය

 මූලය පරගුලාසි

 ආයත්න සාංග්රහය2016
අාංක 12 දරන පත්ාරතුරු
දැනගැනීපම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
පනත්
උක් අණපනේ වලට අදොළ
උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො විධිවිධොන යටතේ
දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ
බල ල ප්රකොරව


ප්රසම්පාදන
 ප්රසම්පාදන
මාර්පගෝපපේශ සාංග්රහය
මාර්පගෝපපේශ සාංග්රහය
 මූලය
පරගුලාසි1950
 මූලය
පරගුලාසි1950
අාංක 09 දරණ ඉඩම්
අාංක 09 දරණ ඉඩම්
අත්පත් කර ගැනීපම්
අත්පත් කර ගැනීපම්
පනත්
පනත්
 2018 අාංක 19 දරන
 2018 අාංක 19 දරන
විගණන පනත්
විගණන පනත්
 ආයත්න සාංග්රහය
 ආයත්න සාංග්රහය
 2016 අාංක 12 දරන
 2016 අාංක 12 දරන
පත්ාරතුරු දැනගැනීපම්
පත්ාරතුරු දැනගැනීපම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
පනත්
පනත්
උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක් අණපනේ වලට අදොළ
දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
බල ල ප්රකොරව
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4. එක් එක් අංශ සඳහො වගකිව යුතු නිලධොරින්ත
අංශය

පාලන අාංශය

නම
පී.ඩී.එස්.විපේරත්න
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ප.පස්)

නතුර
අතිපර්ක පල්කම් (පාලන)

දුරකථන අංකය
2862712/2862746

ඩබ්.එල්.ඩී.එන්.කුමාර
(ශ්රී.ලාං.ප.පස්)

පජ්යෂ්ඨ සහකාර පල්කම්

2887473

මිය අධ්යක්ෂ
(වයාපෘති
කළමනාකරණ හා ප්රසම්පාදන)

2708728

හසිනි පල්ලාවල
(ශ්රී.ලාං.ප.පස්)

චානක පී.පවල්ගම මහත්ා සහකාර පල්කම් (පාලන)
(ශ්රී.ලාං.ප.පස්)

2050518

ඊ.එන්.දයාරත්න
(ශ්රී.ලාං.ප.පස්)

2887472

මහත්ා සහකාර පල්කම් (වයාපෘති
කළමනාකරණ හා ප්රසම්පාදන)

පේ.පක්.එන්.එස්.පපපර්රා
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ග.පස්)
ගිණුම් අාංශය

අභයන්ත්ර
විගණන අාංශය

සාංවර්ධ්න
අාංශය

ප්රධ්ාන
මූලය
(වැඩබලන)

නිලධ්ාරි

2862765

ආර්.ඒ.ඩබ්.වික්රමසිාංහ මිය ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරි
(ශ්රී.ලාං.ග.පස්)

2862765

පේ.පක්.එන්.එස්.පපපර්රා
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ග.පස්)

ගණකාධිකාරි (වයාපෘති) (වැඩ
බලන)

2872292

එම්.ටී.එස්.එස්.පියපස්න
මිය (ශ්රී.ලාං.ග.පස්)

ගණකාධිකාරි (ගිණුම්)

2887465

ඊ.පී.පී.මපහ්ිකා
(ශ්රී.ලාං.ග.පස්)

මිය ගණකාධිකාරි (පගවීම්)

2050513

ඩී.පක්.ටී.සමන්මී
(ශ්රී.ලාං.ග.පස්)

මිය ප්රධ්ාන අභයන්ත්ර විගණක

2050531

බී.රණවීර
මහත්ා අතිපර්ක පල්කම් (සාංවර්ධ්න)
(ශ්රී.ලාං.ප.පස්. විපශ්ෂ)

2865310

එම්.ඩී.වයි.ධ්ර්මපස්කර
මිය (ශ්රී.ලාං.ප.පස්)

පජ්යෂ්ඨ සහකාර
(සාංවර්ධ්න)

2862686

අයි.එම්.පී.ගුණරත්න
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ප.පස්)

අධ්යක්ෂ (මගනැගුම)

2865315

මහත්ා සහකාර අධ්යක්ෂ (මගනැගුම)

2871099

ඩබ්.පී.කළයාණි
(ශ්රී.ලාං.ප.පස්)
එස්.එම්.ඩී.එල්.
පස්නාරත්න
(ශ්රී.ලාං.ප.පස්)

මහත්ා

ඉාංජිපන්රු (මගනැගුම)

පල්කම්

2887461
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එච්.සී.එස්.ගුණතිලක
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ඉ.පස්)
ඉාංජිපන්රු
අාංශය

අතිපර්ක පල්කම් (ඉාංජිපන්රු)

ඩී.එම්.පක්.එස්.දිසානායක අධ්යක්ෂ (ඉාංජිපන්රු)
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ඉ.පස්)

2887463

ටී.එම්.ඒ.ඩී.සමරවීර
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ඉ.පස්)

2887543

පී.පී.ජ්යපස්කර
(ශ්රී.ලාං.ඉ.පස්)

සහකාර අධ්යක්ෂ (ඉාංජිපන්රු)

මහත්ා සහකාර අධ්යක්ෂ (ඉාංජිපන්රු)

ටී.එම්.සී.එච්.මැණිපක්
මහත්මිය (ශ්රී.ලාං.ඉ.පස්)
සැලසුම්
පමපහයුම්
අාංශය

සහකාර අධ්යක්ෂ (ඉාංජිපන්රු)

ඩී.ඩී.මාත්රආරච්චි මහත්ා පජ්යෂ්ඨ වැඩසටහන් අධ්යක්ෂ
හා (ශ්රි.ලාං.ක්ර.පස්) (විපශ්ෂ)
ඩබ්.එච්.පක්.ඩී.බී
රත්නායක
(ශ්රි.ලාං.ක්ර.පස්)

අධ්යක්ෂ
මහත්ා පමපහයුම්)

පුෂ්පානි අමරතුාංග
(ශ්රි.ලාං.ක්ර.පස්)

ප්රසම්පාදන
අාංශය

2868703

(සැලසුම්

2864726

හා

2050581

මිය සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම් හා
පමපහයුම්)

2888011

පේ.එම්.එන්.ඒ.ජ්යබාහු
මිය (ශ්රි.ලාං.ක්ර.පස්)

සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම් හා
පමපහයුම්)

2050583

ගාමිණී රත්නායක මහත්ා

ප්රසම්පාදන විපශ්ෂඥ

2050597

5. අමො යොංශතේ බල ල (මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධ්න අමාත්යාාංශයට අදාළව)
(අ). 2008 අාංක 40 දරන ජ්ාතික මාංමාවත් පනත්
(ආ).1981 අාංක 73 දරන මාර්ග සාංවර්ධ්න අධිකාරි පනත්
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6. අමො යොංශතේ කොර්යයන්ත හො කර් වයයන්ත
















තුලිත් සාංවර්ධ්නයක් ඇතිවන පලස උසස් ත්ත්වපයන් යුක්ත් වන පරිදි ජ්ාතික
මහාමාර්ග පේධ්තිය වැඩිදියුණු කිරීම හා ප්රශස්ථ ත්ත්වපයන් පවත්වාපගන යාම සඳහා
අවශය පියවර ගැනීම.
අධිපේගී මාර්ග පරිහරණ ගාස්තු නියම කිරීම, රැස් කිරීම හා නියාමනය කිරීම.
රජ්ය මඟින් ක්රියාත්මක කිරීමට අපප්ක්ිත් ජ්ාතික ප්රතිපත්තීන් මත් පිහිටා මහාමාර්ග,
අීපේගී මාර්ග හා පහත් සඳහන් පදපාර්ත්පම්න්තු හා වයවස්ථාපිත් ආයත්නයන්හි
සියු විෂයයන්ට අදාළ ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ වයාපෘති සම්පාදනය කිරීම.
i. මාර්ග සාංවර්ධ්න අධිකාරිය සහ එහි පාලිත් සමාගම් හා ආශ්රිත් සමාගම්
ii. මාර්ග සාංවර්ධ්න අරමුදල
අදාළ අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ජ්ාතික සැලසුම් බලධ්ාරීන් සමඟ එකඟත්වයට
පැමිණි කාලසීමාව හා අයවැයගත් සම්පත් ප්රමාණය තුළ ඉහත් ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන්
සහ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම හා පමපහයවීම.
අමාත්යාාංශ විෂයය පථයට අයත්වන මහජ්න පස්වාවන් කාර්යක්ෂමව හා මහජ්න
හිත්කාමී අයුරින් ලබාදීම.
නාස්තිය හා දූෂණය පිටුදකිමින් අමාත්යාාංශපේ කාර්යභාරය ඉටුකිරීම සහතික කිරීමට
ඉවහල්වන ආකාරයට නවීන කළමනාකරණ ත්ාක්ෂණික ශිල්පීය ක්රම පයාදා ගනිමින්
සියුම ක්රම සහ විධි ප්රතිසාංස්කරණය කිරීම.
උසස් ත්ත්වපයන් යුක්ත් වූ ජ්ාතික මහාමාර්ග සහ අපනකුත් ප්රධ්ාන මාර්ගයන්පගන්
සමන්විත් මාර්ග ජ්ාලයක් සැපයීම සහ ප්රශස්ථ ත්ත්වපයන් පවත්වාපගන යාම.
මග නැඟුම ග්රාමීය මාර්ග සාංවර්ධ්න වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම.
ජ්ාතික ප්රතිපත්තියට අනුකූලවන පරිදි, මාර්ග පරිහරණ ගාස්තු රැස්කිරීම සහ
ඒකාබේධ් සාංවර්ධ්නය සඳහා මාර්ග වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම් සියුම
නිපයෝජිත්ායත්න අත්ර පැහැදිලි සම්බන්ීකරණ ක්රියාදාමයක් වර්ධ්නය කිරීම.
පළාත් සභා සහ පළාත්පාලන ආයත්නවලට අයත් මාර්ග පිළිබඳ ජ්ාතික ප්රතිපත්ති
පදනම් පකාටගත් වැඩසටහන් හා වයාපෘති සකස්කිරීම සහ එම වැඩසටහන් සහ
වයාපෘති
සම්බන්ීකරණය
හා
පමපහයවීම.
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7. අමො යොංශය යටතේ වන තපොදු අධිකොරීන්ත පිළිබඳ විස් ර
තපොදු අධිකොරිය
මාර්ග
සාංවර්ධ්න 
අධිකාරියසහ එහි පාලිත්
සමාගම්
(මාර්ග
සාංවර්ධ්න 
අධිකාරිපේ
අධ්යක්ෂ
ජ්නරාල්පේ අීක්ෂණය
යටපත් ක්රියාත්මක පේ)

මාර්ග
නඩත්තු
අරමුදල

භාර

බල ල
මාර්ග
සාංවර්ධ්න
අධිකාරිය පනත් 1981 අාංක 73
ජ්ාතික මාංමාවත් පනත්
- 2008 අාංක 40

කොර්යයන්ත හො කර් වයයන්ත
 ජ්ාතික මහාමාර්ග පේධ්තිය සතු මාර්ග හා පාලම් සාංවර්ධ්නය කිරීම හා නඩත්තු කිරීම.
 පවතින මහාමාර්ග පේධ්තිය වැඩි දියුණු කිරීපම් අරමුණින් නව මහාමාර්ග, පාලම් හා අධිපේගී
මාර්ග සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය කිරීම හා ඉදි කිරීම.
 අනාගත් ගමනාගමන හා ප්රවාහන ඉල්ුම පුපරෝකථනය කිරීම තුළින් අනාගත් මාර්ග පේධ්ති
සැලසුම් කිරීම හා එකී ඉල්ුම සපුරාීම සඳහා අවශය වයාපෘති පයෝජ්නා සැකසීම.
 ගමනාගමනය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සාමාජීය අභිලාෂයන් ත්හවුරු කළ හැකි පරිදි මාර්ග
පේධ්තිය ඉදි කිරීම හා සාංවර්ධ්නය කිරීම.
 සම්මත් පිරිවිත්රයන්ට අනුකූලව මාර්ග පේධ්ති ඉදි කිරීම හා නඩත්තු කිරීම තුළින්
මහජ්නයාපේ ප්රවාහන අවශයත්ා වලට බාධ්ාකාරී පනාවන ආකාරපේ මාර්ග පේධ්තියක් ඇති
කිරීම.
 මහජ්න මුදල් වැය කරමින් ඉදි කරන මාර්ග පේධ්ති තුළින් ප්රමාණවත් ආර්ික ප්රතිලාභ
නැවත් මහජ්නයා පවත්ටම ලැපබන බව ත්හවුරු කිරීම සඳහා අදාළ වයාපෘති වලට අදාළව
ශකයත්ා අධ්යයන කටයුතු සිදු කිරීම හා අදාළ වයාපෘති පිළීබඳ පශ්චාත් අගය කිරීම් සිදු කිරීම.





මාර්ග ජ්ාලපේ පිරීහීම වලක්වා ගැනීම සඳහා ජ්ාතික මාර්ගවල සාමානය හා කාීන මාර්ග නඩත්තු
වැඩසටහන් සඳහා මූලයනය කිරීම.
මාර්ග නඩත්තු කටයුතු සඳහා වහාම අවශය පනාවන අරමුදල් පහෝ පකාටසක් සුදුසු ආකාරයට
ආපයාජ්න කළඹක හා සුරැකුම්වල විචක්ෂණව හා සුපරීක්ෂාකාරීව ආපයාජ්නය කිරීම, රඳවා
ගැනීම, විකිණීම පහෝ පවනත් ආකාරයට අපහරණය කිරීම තුළින් එම ආපයෝජ්න හා සුරැතුම්වලට
ඉහළම ප්රතිලාභයන් සහතික කිරීම මඟින් භාර අරමුදල කළමනාකරණය හා සාංවර්ධ්නය කිරීම.
භාරපේ අරමුණු සඳහා පාදක වන සහ පහෝ අවශය වනපරිදි රපට් පවත්නා නීතියට අනුව රජ්පේ
පහෝ පවනත් අධිකාරියකින්, අයිතියකින්, වරප්රසාදයකින්, බලපත්ර සහ සහන ලබා ගැනීම.
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8. ත ොරතුරු ලබො ගැනීම සඳහො පුරවැසියන්තට ලබො ග හැකි පහසුකේ



අමාත්යාාංශ පවබ් අඩවිය - www.mohsl.gov.lk
අමාත්යාාංශ විදුත් ත්ැපෑල - hwyadmin@mohsl.gov.lk

9. පේ කළ ත ොරතුරු නිළධොරි පිළිබඳ විස් ර (මහොමොර්ග හො මොර්ග සංවර්ධන අංශයට අදොළව)


පත්ාරතුරු නිලධ්ාරි - පී ඩී එස් විපේරත්න මයා
ත්නතුර
- අතිපර්ක පල්කම් (පාලන)
දුරකථන අාංක
- 2862712 / 2862746
විදුත් ත්ැපෑල
- adds@mohsl.gov.lk



නම් කළ නිලධ්ාරි - පක්. ඩබ්. ටී. එන්. අමරතුාංග මිය
ත්නතුර
- මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධ්න රාජ්ය අමාත්යාාංශපේ පල්කම්
දුරකථන අාංකය - 3355627
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