2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 8 වන වගන්තතිය යටතේ
ප්රකොශයට පේ කළ යුතු අර්ධ වොර්ික වොර් ොව
2018.01.01 දින සිට 2018.06.30 දින දක්වො

මහොමොර්ග හො මොර්ග සංවර්ධන අමො ොංශය

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 8 වන වගන්තතිය යටතේ
ප්රකොශයට පේ කළ යුතු අර්ධ වොර්ික වොර් ො - 2018.01.01 දින සිට 2018.06.30 දින දක්වො
1. අමාත්ාාංශය - මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධන අමාත්ාාංශය
අමාත්
- ගරු මමාමහාමඩ් හෂීම් මමාමහාමඩ් කබීර් මැතිතුමා
රාජ් අමාත් - ගරු ඒච්.ඒම්.ඒල්.ඒම්.හිසබුල්ලාහබ මැතිතුමා
මල්කම්
- ඩී.සී.දිසානායක මහත්ා
මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධන රාජ් අමාත්ාාංශමේ මල්කම් - මේ. ඩබ්. ටී. එන්. අමරතුාංග මිය
මෙර උසසබ අධාෙන සහ මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධන අමාත්ාාංශය මලස ෙැවති මමම
අමාත්ාාංශය 2018 මැයි මස 01 වැනි දින නිකුත් කරන ලද අාංක 2070/56 දරන අති විමශබෂ ගැසට්
ෙත්රය මඟින් මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධන අමාත්ාාංශය මලසට සාංමශෝධනය කරන ලදී.
ඒ අනුව, 2016 අාංක 12 දරන මත්ාරතුරු දැනගැනීමම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙනත් අනුව මහාමාර්ග
හා මාර්ග සාංවර්ධන අමාත්ාාංශය විසින් ප්රකාශයට ෙත් කළ යුතු 2018.01.01 දින සිට 2018.06.30
වන දින දේවා වන අර්ධ වාර්ික වාර්ත්ාව ෙහත් ෙරිදි ඉදිරිෙත් කරනු ලැමබ්.
ලිපිනය: මඟනැගුම මහමැදුර, 08වන මහල, මඩන්සිල් මකාබ්බෑකඩුව මාවත්, මකාසබවත්ත්,
බත්ත්රමුල්ල
දුරකථන අාංක : 011 2050522 / 011 2887677
විදුත් ත්ැෙෑල : hwyadmin@mohsl.gov.lk
මවබ්
අඩවිය
:
www.mohsl.gov.lk
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2. අමො ොංශතේ සංවිධොන සටහන ( මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධන අාංශයට අදාළව) - ඇමුණුම් අාංක 01 මඟින් ඉදිරිෙත් මකමර්.
3. අමො ොංශය තුළ ස්ථොපි අංශ හො එහි කොර්යභොරය
අාංශය
ොලන අාංශය

කාර්යභාරයන්












බලත්ල

අනුගමනය කරනු ලබන රීති,
නිමයෝග හා උෙමේශ
 ආයත්න සාංග්රහය
 මුදල් මරගුලාසි
 රාජ් මසබවා මකාමිෂන්
සභා කාර්යය ෙටිොටික
රීති
 රාජ්
ෙරිොලන
චක්රමල්ඛ
 ජ්නාධිෙති චක්රමල්ඛ
 මුදල්
අමාත්ාාංශ
චක්රමල්ඛ
 විශ්රාම වැටුප් චක්රමල්ඛ
 ප්රසම්ොදන
මාර්මගෝෙමේශ සාංග්රහය
 අති විමශබෂ ගැසට් ෙත්ර
 2016 අාංක 12 දරණ
මත්ාරතුරු දැනගැනීමම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
ෙනත්

අමාත්ාාංශමේ යටිත්ල ෙහසුකම් කාර්යේෂමව හා සඵලදායී ආකාරයට
 ආයත්න සාංග්රහය
 මුදල් මරගුලාසි
සැෙයීම, මගාඩනැගිලි, යන්ත්ර සූත්ර හා නඩත්තු සම්බන්ධමයන් අදාළ
 රාජ් මසබවා මකාමිෂන්
ආයත්නයන්මගන් මසබවා ලබා ගැනීම හා ෙවත්වාමගන යෑම.
සභා කාර්යය ෙටිොටික
දදනිකව අමාත්ාාංශය මවත් ලැමබන හා බැහැර යැමවන ලිපි
රීති
සම්බන්ධමයන් කටයුතු කිරීම හා එහි සාධනීය බව සහතික කිරීම.
 රාජ්
ෙරිොලන
අමාත්ාාංශමේ ආරේෂක කටයුතු සහ ෙවිත්රත්ා කටයුතු නිසි ෙරිදි
චක්රමල්ඛ
ෙවත්වාමගන යාම.
 ජ්නාධිෙති චක්රමල්ඛ
අමාත්ාාංශ නිලධාරීන්මේ රාජ්කාරි දුරකත්න බිල්ෙත් පියවීම.
 මුදල්
අමාත්ාාංශ
චක්රමල්ඛ
අමාත්ාාංශ නිලධාරීන්මේ සහ මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිමයන් අනුයුේත්

විශ්රාම වැටුප් චක්රමල්ඛ
කර ඇති නිලධාරීන්මේ මෙෞේගලික ලිපිමගානු නඩත්තු කිරීම.
 ප්රසම්ොදන
අමාත්ාාංශ කටයුතු සඳහා අවශ ප්රවාහන ෙහසුකම් සැෙයීම.
මාර්මගෝෙමේශ සාංග්රහය
අමාත්ාාංශමේ සියළු වාහන ලියාෙදිාංචි කිරීම, නඩත්තු කිරීම, රේෂණය
 අති විමශබෂ ගැසට් ෙත්ර
කිරීම, ආදායම් බලෙත්ර ලබා ගැනීම හා සියළු සාංචිත් වාහන සඳහා ඉන්ධන
 2016 අාංක 12 දරණ
සැෙයීම.
මත්ාරතුරු දැනගැනීමම්
වාහන අනතුරු සම්බන්ධමයන් පියවර ගැනීම හා අදාල අනතුර සඳහා
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
ෙනත්
රේෂණ වන්දි නිසි ෙරිදි ලබා ගැනීම.
අමාත්ාාංශ නිලධාරීන්මේ සහ මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිමේ නිලධාරීන්මේ
විමේශ සාංචාර සම්බන්ධ විමේශ ගමන් බලෙත්ර, වීසා, ගමන් වියදම් හා උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක් අණපනේ වලට අදොළ
දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
දීමනා ලබා දීම පිළිබඳ කටයුතු හා දිවයිමනන් බැහැර යාම සඳහා අවසර
බල ල ප්රකොරව
ගැනීමම් කටයුතු ඉටු කිරීම.
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අමාත්ාාංශ නිලධාරීන්මේ නිවාඩු, අතිකාල හා ගමන් වියදම්
සම්බන්ධමයන් කටයුතු කිරීම.
අමාත්ාාංශ නිලධාරීන් සඳහා ආෙදා ණය, මේෙල ණය, යතුරුෙැදි ණය,
උත්සව අත්තිකාරම් ලබා දීම සම්බන්ධ කටයුතු සහ අග්රහාර රේෂණ
ඉල්ුම් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම.
අමාත්ාාංශය මගින් ඉදිරිෙත් කරනු ලබන අමාත් මණ්ඩල සාංමේශ,
අමාත් මණ්ඩලය මවත් මයාමු කිරීම හා තීරණ අදාල ොර්ශව මවත්
දැන්වීම.
ොර්ලිමම්න්තු ප්රශබණ, උෙමේශක කාරක සභා මයෝජ්නා, මහජ්න මෙත්සම්,
මානව හිමිකම්
කඩවීම් හා ජ්නාධිෙති කාර්යාලය හා විවිධ
ොර්ශවයන්මගන් ලැමබන ෙැමිණිලි, මයෝජ්නා හා ඉල්ීම් සඳහා සුදුසු
පියවර ගැනීම.
2016 අාංක 16 දරණ මත්ාරතුරු ෙනත් ක්රියාත්මක කිරීම.
ගරු අමාත්තුමා, නිමයෝජ් අමාත්තුමා, මල්කම් සහ අමාත්ාාංශ
මාණ්ඩලික නිලධාරීන්මේ රාජ්කාරි ගමන් වලදී නවාත්ැන් ෙහසුකම් මවන්
කිරීම සහ බිල්ෙත් නිරවුල් කිරීම.
අනුග්රහ දුම්රිය වාර ප්රමේශෙත්ර සහ දුම්රිය ගමන් බලෙත්ර නිකුත් කිරීම.
මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳහා අත්තිකාරම් ලබා දීම, අත්තිකාරම් පියවීම,
මල්ඛනගත් කිරීම හා මල්ඛන යාවත්කාීන කර ෙවත්වාමගන යාම, සුළු
නඩත්තු කටයුතු සහ විවිධ සුළු මුදල් මගවීම් සම්බන්ධ සුළු මුදල් අග්රිම
ලබා ගැනීම හා පියවීම.
කණිෂබඨ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නිල ඇඳුම් දීමනා අනුමත් කිරීම, භාෂා
ෙරිවර්ත්න මවනුමවන් මගවීම් නිරවුල් කිරීම, මගවල් කුී දීමනා අනුමත්
කිරීම, අමාත්ාාංශ නිලධාරීන්මේ සාංග්රහ වියදම්, විවිධ වියදම් ප්රතිපූර්ණය
කිරීම හා වියදම් නිරවුල් කිරීම
ජ්නාධිෙතිවරණය, මහමැතිවරණය, ෙළාත් සභා මැතිවරණය හා ෙළාත්
ොලන මැතිවරණ ඇතුළු ඡන්ද විමසීම් වලට අදාල මැතිවරණ චක්රමල්ඛ
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ගිණුම් අාංශය





අදාළ ොර්ශව මවත් දැනුම් දීම, එම මැතිවරණ වලට අදාලව ත්ැෙැල්
ඡන්දය දීම සම්බන්ීකරණය සහ මැතිවරණ රාජ්කාරි සඳහා නිලධාරීන්
ෙත්කිරීමම් කටයුතු සහ මැතිවරණ රාජ්කාරි මවනුමවන් මගවීම් නිරවුල්
කිරීමම් කටයුතු.
ොලන අාංශමේ ඉන්මවන්ි මල්ඛණ ෙවත්වාමගන යාම සහ අාංශයට අදාළ
ලිපිද්රව ඉල්ුම් කිරීම, භාර ගැනීම හා මබදා හැරීම.
රාජ් ෙරිොලන අමාත්ාාංශය, මුදල් හා ක්රම සම්ොදන අමාත්ාාංශය ඇතුළු
අමනකුත් රජ්මේ ආයත්න වලින් ලැමබන චක්රමල්ඛ හා නිමයෝග මවන්
මවන් වශමයන් මගානු කිරීම හා යාවත්කාීන කර ෙවත්වාමගන යාම.
සිාංහල - ඉාංග්රීසි සහ ඉාංග්රීසි - සිාංහල භාෂා ෙරිවර්ත්න කටයුතු.
අමාත්ාාංශ යටමත් ඇති මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිමේ වාෙෘති වල නව
ෙත්කිරීම්, මසබවා දීර්ඝ කිරීම, නිවාඩු අනුමත් කිරීම ඇතුළු ආයත්නික
කටයුතු.
අමාත්ාාංශය මවත් වාර්ික අයවැය මඟින් මවන් කරනු ලබන ප්රතිොදන
හැසිරවීම, මමමහයවීම හා ොලනය කිරීම.
ගිණුම් අමාත්ාාංශය සඳහා කාර්යේෂම සහ ඵලදායී මූල කළමනාකරණ
ෙේධතියේ ක්රියාත්මක කිරීම.
අමාත්ාාංශය යටමත් ොලනය වන මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය හා රාජ්
භාණ්ඩාගාරය අත්ර සම්බන්ීකරණ ත්ාර්යයමේ නියැමලමින් වාෙෘති
සඳහා අයවැය අරමුදල් ක්රමවත්ව උෙමයෝජ්නය කිරීම.
උෙමයෝජිත් අරමුදල් තුළින් මූලමය කාර්යසාධනයත් ඊට සමගාමීව
සිදුකරනු ලබන වැයබරත් නිරීේෂණය කර ගිණුම් අාංශමේ මූලමය
ත්ත්ත්වය පිළිබඳ වාර්ත්ා කිරීම .
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මුදල් මරගුලාසි
මුදල්
අමාත්ාාංශමේ
චක්රමල්ඛ
ආයත්න සාංග්රහය
රාජ්
ෙරිොලන
චක්රමල්ඛ
2016 අාංක 12 දරණ
මත්ාරතුරු දැනගැනීමම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
ෙනත්







මුදල් මරගුලාසි
මුදල්
අමාත්ාාංශමේ
චක්රමල්ඛ
ආයත්න සාංග්රහය
රාජ්
ෙරිොලන
චක්රමල්ඛ
2016 අාංක 12 දරණ
මත්ාරතුරු දැනගැනීමම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
ෙනත්

උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක් අණපනේ වලට අදොළ
දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
බල ල ප්රකොරව

අමාත්ාාංශය සඳහා වාර්ික ඇසබත්මම්න්තු මඟින් මවන් කරන ලද ප්රතිොදන තුළින්
සිදු මකමරනමුදල් හා ෙරිොලන කටයුතු පිළිබඳ අභන්ත්ර ොලනයට සහභාගී අදාල
ප්රතිොදන මුදල් මරගුලාසි හා අදාල චකුමල්ඛ උෙමදසබ ප්රකාරව උෙමයෝජ්නය කර
ඇති බව ත්හවුරු කිරීම හා එමසබ මුදල් ෙරිහරණයතුළ ඇතිවන වැරදි හා වාංචා
වැළැේවීම හා අනාවරණය කර ගැනීමට අදාළව,

අභන්ත්ර
විගණන
අාංශය

මූල ගනුමදනු සම්බන්ධමයන් සිදු විය හැකි වැරදි හා වාංචා මඟහරවා
ගැනීමට අවශ අභන්ත්ර මසෝදිසි හා ොලන ක්රමයන් හඳුන්වා දීම.



ගිණුම් හා මවනත් වාර්ත්ාවන්හි විශබවාසනීයත්වය ත්හවුරු වන අයුරින්
නිවැරදි මූල ප්රකාශනයන් සකසබ කිරීම සඳහා ෙවතින ගිණුම් පිළිමවත්

පියවරයන් මගන ඇති බවට ත්හවුරු කිරීම.


රජ්ය මඟින් නිකුත් කරනු ලබන චක්රමල්ඛ හා උෙමදසබ ප්රකාරව එකී
නිතිරාමු තුළ විධිමත් හා සාර්ථක අභන්ත්ර ොලනයේ සිදුවන්මන් දැයි
මසායා බැීම..







2018 අාංක 19 දරණ
විගණන ෙනත්
මුදල් මරගුලාසි
ආයත්න සාංග්රහය
කළමනාකරණ
විගණන
මදොර්ත්මම්න්තුමේ
DMA/01/2019 දරන
චක්රමල්ඛය






2018 අාංක 19 දරණ
විගණන ෙනත්
මුදල් මරගුලාසි
ආයත්න සාංග්රහය
කළමනාකරණ විගණන
මදොර්ත්මම්න්තුමේ
DMA/01/2019
දරන
චක්රමල්ඛය

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





අමාත්ාාංශය යටමත් ෙවතින විමේශාධාර වාෙෘති වල ප්රගතිය මයෝජිත්
සැලසුම් හා අනුකූල වන බව ත්හවුරු කිරීම හා අවශ අවසබථා වලදී විමශබෂ
විමර්ෂණ සිදු කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි දුර්වලත්ා අවම කිරීමට කටයුතු
කිරීම.

6

සාංවර්ධන
අාංශය

මමම අාංශමේ කාර්යය භාරයන් ඉඩම් අාංශය හා ග්රාමීය මාර්ග සාංවර්ධන අාංශය
 1950 අාංක 09 දරණ
 1950 අාංක 09 දරණ ඉඩම්
මලස මූලික මකාටසබ මදකකට මබදා දැේවිය හැක.
ඉඩම් අත්ෙත් කර
අත්ෙත් කර ගැනීමම්
ඉඩම් අාංශය ගැනීමම් ෙනත්
ෙනත්
 නව වාෙෘති ඉදිකිරීමම්දී හා පුනුරුත්ථාෙනය කිරීමම්දී අවශ වනඉඩම්
 2018 අාංක 19 දරන
 2018 අාංක 19 දරන
අත්කරගැනීමම් හා ප්රතිසබථානගත් කිරීමම් විමශබෂ කමිටුවේ ෙැවැත්වීම.
විගණන ෙනත්
විගණන ෙනත්
 මහජ්න දුේ ගැනවිලි විසදීමට සහාය වීම.
 මාර්ග
සාංවර්ධන
 මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරි
 ජ්නාධිෙති මල්කම් කාර්යාලය, ොර්ලිමම්න්තු කාරකා සභා, ඔම්ුඩ්සබමන්
අධිකාරි ෙනත්
ෙනත්
කාර්යාලය වැනි ආයත්න වලට මත්ාරතුරු ලබා දීම සහ එම ආයත්න සමඟ
 2008 අාංක 40 දරන
 2008 අාංක 40 දරන
මනා සම්බන්ීකරණයේ ෙවත්වාමගන යාම.
ජ්ාතික මාංමාවත් ෙනත්
ජ්ාතික මාංමාවත් ෙනත්
 අදාල වාෙෘතිය, ඉඩම් අමාත්ාාංශය, රජ්මේ මුද්රණාලය, ත්ේමසබරු
 2016 අාංක 12 දරන
 2016 අාංක 12 දරන
මදොර්ත්මම්න්තුව, ප්රාමේහීය මල්කම් කාර්යාල වැනි වාෙෘති වලට අදාල
මත්ාරතුරු
මත්ාරතුරු දැනගැනීමම්
ආයත්න සමඟ මනා සම්බන්ීකරණේ ෙවත්වා මගන යාම.
දැනගැනීමම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
මගනැගුම අාංශය අයිතිවාසිකම පිළිබඳ
ෙනත්
 වඩා ඵලදායී වූ ග්රාමීය ප්රමේශ මාර්ග ෙේධතියේ ඇති කිරීමටත්, ආර්ික හා
ෙනත්
 ආයත්න සාංග්රහ
සාමාජ්යීය සාංවර්ධනයටත් මනා පිටුවහලේ මවමින් ග්රාමීය මාර්ග
 ආයත්න සාංග්රහය
සාංවර්ධන වාෙෘති ත්රියාත්මක කරනු ලබන අත්ර ග්රාමීය මාර්ග සාංවර්ධනය
අණපනේ වලට අදොළ
සඳහා ආමයෝජ්න ඉහළ නාංවමින් වඩාත් ශේතිමත් මාර්ග ජ්ාලයේ ඉදි උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක්
කිරීම තුළින් ග්රාමීය ප්රජ්ාවමේ සමාජ් ආර්ික සාංවර්ධනය සඳහා දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
බල ල ප්රකොරව
දායකත්වයේ සැෙයීම.
 වාර්ික වැඩ සැලැසබම හා චක්රමල්ඛ සකසබ කිරීම.
 අදාල සැලැසබම හා චක්රමල්ඛ අනුව ග්රාමීය මාර්ග සාංවර්ධනය සඳහහා
මයෝජ්නා කැඳවීම.
 සාංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ නිර්මේශ ලබා ගැනීම හා ඇසබත්මම්න්තු
සකසබ කිරීම.
 ක්රියාත්මක ආයත්න මවත් ප්රමාණවත් ප්රතිොදන නිදහසබ කිරීම හා උෙමදසබ
ලබා දීම.
 ප්රාමේශීය මට්ටම්වල සමිති හා එහි ක්රියාකාරී නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමම්
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සැලසුම් හා
මමමහයුම්
අාංශය










වැඩසටහන් ෙැවැත්වීම.
ේමෂබත්ර ෙරීේෂණ / නිරීේෂණ ෙැවැත්වීම.
වාෙෘති සඳහා සම්බන්ධවන සියු ොර්ශවයන්මේ උෙමදසබ අනුව
 මුදල් අමාත්ාාංශමේ
 මුදල්
අමාත්ාාංශමේ
චක්රමල්ඛ
චක්රමල්ඛ
මහාමාර්ග අාංශමේ ප්රතිෙත්ති සකසබ කිරීම.
 ආයත්න සාංග්රහය
 ආයත්න සාංග්රහය
මහාමාර්ග අාංශමේ වාෙෘති සඳහා සැලසුම් සකසබ කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම

රාජ්
ෙරිොලන
 රාජ් ෙරිොලන චක්රමල්ඛ
හා අීේෂණය කිරීම.
චක්රමල්ඛ
 2016 අාංක 12 දරන
රජ්මේ ප්රමුඛත්ා හා අයවැය ප්රතිොදන අනුව වාර්ික කාර්යසාධන
 2016 අාංක 12 දරන
මත්ාරතුරු දැනගැනීමම්
ක්රියාවලිය සකසබ කිරීම.
මත්ාරතුරු
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
වාර්ික අයවැය සාකච්ඡා සඳහා වාර්ික කාර්යය සාධන වාර්ත්ා හා ප්රගති
දැනගැනීමම්
ෙනත්
වාර්ත්ා සැකසීම.
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ
මහාමාර්ග අාංශයට අදාල දත්ත් රැසබ කිරීම හා විචලනයන්ට අනුව
ෙනත්
යාවත්කාීන කර දත්ත් ෙේධතියේ සැකසීම.
අමාත්ාාංශයට අනුබේධිත් ප්රමුඛ වාෙෘති සඳහා වාෙෘති සමිබන්ීකරණ
අණපනේ වලට අදොළ
උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක්
කමිටු රැසබවීම් ෙැවැත්වීම හා සම්බන්ීකරණය කිරීම.
රජ්මේ මූලාධාර ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලද වාෙෘති වාර්ත්ා දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
විශබමල්ෂණය කර එම වාෙෘති වාර්ත්ාවලට අදාල සාංකල්ෙ වාර්ත්ා අදාල බල ල ප්රකොරව
අනුමැතිය සඳහා ජ්ාතික ක්රමසම්ොදන මදොර්ත්මම්න්තුව හා විමේශ
සම්ෙත් මදොර්ත්මම්න්තුව මවත් ඉදිරිෙත් කිරීම.
විවිධ ජ්ාත්න්ත්ර ආධාර ලබා මදන සාංවිධානයන් මඟින් ඉදිරිෙත් කරනු
ලබන රාජ්කාරී ලිපි මල්ඛන සඳහා අමාත්ාාංශ මල්කම් නිමයෝජ්නය
කරමින් අදහසබ දැේවීම, පුනරීේෂණය කිරීම හ, රැසබවීම් සඳහා සහභාගී
වීම, සටහන් ත්ැබීම හා එකඟත්ාවයන්ට එළඹීම.
අමාත්ාාංශමේ ඉලේක, අරමුණු, ක්රියාවීන්, සාංවර්ධන ප්රමුඛත්ාවයන්
අනුව විවිධ අධිකාරින් මඟින් මමමහයවන රැසබවීම්, වැඩමුළු හා
සම්මන්ත්රණ සඳහා සහභාගී වීම.
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ප්රසම්ොදන
අාංශය





ඉාංජිමන්රු
අාංශය









මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය යටමත් ෙවතින වාෙෘති මඟින් සකසබ කර
 ප්රසම්ොදන
 ප්රසම්ොදන
මාර්මගෝෙමේශ
සාංග්රහය
මාර්මගෝෙමේශ සාංග්රහය
මමම අාංශය මවත් මයාමු කරන වාර්ික ප්රසම්ොදන සැලසුම්හි සියු දත්ත්
 මූල මරගුලාසි
 මූල මරගුලාසි
සම්බන්ීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම මඟින් වාර්ික ප්රසම්ොදන සැලසබම
 ආයත්න සාංග්රහය2016
 ආයත්න සාංග්රහය
පිළිමයල කිරීම.
 2016 අාංක 12 දරන
අාංක
12
දරන
මත්ාරතුරු
එමසබ පිළිමයල කරනු ලබන සමසබත් වාර්ික ප්රසම්ොදන සැලැසබම මුදල්
මත්ාරතුරු දැනගැනීමම්
දැනගැනීමම්
අමාත්ාාංශමේ රාජ් මුදල් මදොර්ත්මම්න්තුව මවත් මයාමු කිරීමට කටයුතු
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
කිරීම සහ අවශ අවසබථා වලදී මවනත් මර්ඛීය අමාත්ාාංශ, ජ්ාතික
ෙනත්
ෙනත්
ප්රසම්ොදන මකාමිෂන් සභාව, ප්රසම්ොදන අභියාචනා මණ්ඩලය වැනි
ආයත්න මවත් මයාමු කිරීමට ද කටයුතු කිරීම.
උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක් අණපනේ වලට අදොළ
දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
බල ල ප්රකොරව
මහාමාර්ග ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව සියු ඉාංජිමන්රුමය කටයුතු අීේෂණය
කිරීම හා අදාල ත්ාේෂණික විගණනයන් සිදු කිරීම.
මේශීය හා විමේශිය අරමුදල් යටමත් ක්රියාත්මක වන වාෙෘති වල ප්රගතිය
හා ත්ත්වය අීේෂණය කිරීම.
වාර්ික මාර්ගගත් මිලගණන් මල්ඛනය සැකසීම.
මාර්ග උත්මශබණිගත් කිරීම් සිදු කිරීම.
බිටුමන් මිලදී ගැනීම් වලදී ගැනුම්කරුවන්මේ අනනත්ාවය ත්හවුරු
කිරීම.
සියු වාෙෘති වලට අදාල “වාෙෘති සම්බන්ධිකරණ කමිටු” සඳහා
සහභාගී වීම හා ඒවාමේ සම්බන්ීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.
සියු වාෙෘති වලට අදාල කාර්යය සාධන වාර්ත්ා ෙරීේෂා කිරීම.
අමාත්ාාංශ ප්රසම්ොදන කමිටුමේ සහභාගීත්වය දැරීම.
අමාත්ාාංශ මවබ් අඩවිය යාවත්කාීන කර ෙවත්වාමගන යාම.
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ප්රසම්ොදන
 ප්රසම්ොදන
මාර්මගෝෙමේශ සාංග්රහය
මාර්මගෝෙමේශ සාංග්රහය
 මූල
මරගුලාසි1950
 මූල
මරගුලාසි1950
අාංක 09 දරණ ඉඩම්
අාංක 09 දරණ ඉඩම්
අත්ෙත් කර ගැනීමම්
අත්ෙත් කර ගැනීමම්
ෙනත්
ෙනත්
 2018 අාංක 19 දරන
 2018 අාංක 19 දරන
විගණන ෙනත්
විගණන ෙනත්
 ආයත්න සාංග්රහය
 ආයත්න සාංග්රහය
 2016 අාංක 12 දරන
 2016 අාංක 12 දරන
මත්ාරතුරු දැනගැනීමම්
මත්ාරතුරු දැනගැනීමම්
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ
ෙනත්
ෙනත්
උක් අණපනේ මඟින්ත ලබො උක් අණපනේ වලට අදොළ
දුන්ත හො අභිනිතයෝජනය කළ විධිවිධොන යටතේ
බල ල ප්රකොරව

4. එක් එක් අංශ සඳහො වගකිව යුතු නිලධොරින්ත
අාංශය
නම
ත්නතුර
පී. ඩී. එසබ. විමේරත්න මහත්ා අතිමර්ක මල්කම් (ොලන)
(ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ)

ොලන අාංශය

ඩබ්. එල්. ඩී. එන්. කුමාර මජ්ෂබඨ සහකාර මල්කම්
(ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ)

2887473

හසිනි
ෙල්ලාවල
(ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ)

මිය අධේෂ
(වාෙෘති
කළමනාකරණ
හා
ප්රසම්ොදන)
මහත්ා සහකාර මල්කම් (ොලන)

2708728

මහත්ා සහකාර මල්කම් (වාෙෘති
කළමනාකරණ
හා
ප්රසම්ොදන)
මේ.මේ.එන්.එසබ.මෙමර්රා
ප්රධාන
මූල
නිලධාරි
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ග.මසබ)
(වැඩබලන)

2887472

ආර්. ඒ. ඩබ්.. වික්රමසිාංහ මිය ප්රධාන ගණකාධිකාරි
(ශ්රී.ලාං.ග.මසබ)

2862765

මේ.මේ.එන්.එසබ.මෙමර්රා
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ග.මසබ)

2872292

චානක පී. මවල්ගම
(ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ)
ඊ.එන්.දයාරත්න
(ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ)

ගිණුම් අාංශය

අභන්ත්ර
විගණන අාංශය

සාංවර්ධන
අාංශය

දුරකථන අාංකය
2862712/2862746

ගණකාධිකාරි
(වැඩ බලන)

(වාෙෘති)

2050518

2862765

එම්. ටී. එසබ. එසබ. පියමසබන මිය ගණකාධිකාරි (ගිණුම්)
(ශ්රී.ලාං.ග.මසබ)

2887465

ඊ. පී. පී. මමහබිකා
(ශ්රී.ලාං.ග.මසබ)

2050513

මිය ගණකාධිකාරි (මගවීම්)

ඩී. මේ. ටී. සමන්මී මිය ප්රධාන අභන්ත්ර විගණක
(ශ්රී.ලාං.ග.මසබ)

2050531

බී. රණවීර මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ. අතිමර්ක
විමශබෂ)
(සාංවර්ධන)

මල්කම්

2865310

එම්. ඩී. වයි. ධර්මමසබකර මිය මජ්ෂබඨ සහකාර මල්කම්
(ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ)
(සාංවර්ධන)

2862686

අයි. එම්. පී. ගුණරත්න මහත්ා අධේෂ (මගනැගුම)
(ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ)

2865315

ඩබ්. පී. කළාණි
(ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ)

2871099

මහත්ා සහකාර
(මගනැගුම)

අධේෂ

එසබ. එම්. ඩී. එල්. මසබනාරත්න ඉාංජිමන්රු (මගනැගුම)
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ෙ.මසබ)
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2887461

එච්. සී. එසබ. ගුණතිලක මහත්ා අතිමර්ක
(ශ්රී.ලාං.ඉ.මසබ)
(ඉාංජිමන්රු)
ඉාංජිමන්රු
අාංශය

.

මල්කම්

ඩී. එම්. මේ. එසබ. දිසානායක අධේෂ (ඉාංජිමන්රු)
මහත්ා (ශ්රී.ලාං.ඉ.මසබ)

2887463

ටී. එම්. ඒ. ඩී. සමරවීර මහත්ා සහකාර
(ශ්රී.ලාං.ඉ.මසබ)
(ඉාංජිමන්රු)

අධේෂ

2887543

පී. පී. ජ්යමසබකර
(ශ්රී.ලාං.ඉ.මසබ)

මහත්ා සහකාර
(ඉාංජිමන්රු)

අධේෂ

ටී. එම්. සී. එච්. මැණිමේ සහකාර
මහත්මිය (ශ්රී.ලාං.ඉ.මසබ)
(ඉාංජිමන්රු)

අධේෂ

ඩී. ඩී. මාත්රආරච්චි
(ශ්රි.ලාං.ක්ර.මසබ) (විමශබෂ)

මහත්ා මජ්ෂබඨ
අධේෂ

වැඩසටහන්

ඩබ්. එච්. මේ. ඩී. බී. රත්නායක අධේෂ
(සැලසුම්
මහත්ා (ශ්රි.ලාං.ක්ර.මසබ)
මමමහයුම්)

2864726

හා

2050581

මිය සහකාර අධේෂ (සැලසුම්
හා මමමහයුම්)

2888011

මේ. එම්. එන්. ඒ. ජ්යබාහු මිය සහකාර අධේෂ (සැලසුම්
(ශ්රි.ලාං.ක්ර.මසබ)
හා මමමහයුම්)

2050583

ගාමිණී රත්නායක මහත්ා

2050597

පුෂබොනි
අමරතුාංග
(ශ්රි.ලාං.ක්ර.මසබ)

ප්රසම්ොදන
අාංශය

2868703

ප්රසම්ොදන විමශබෂඥ

5. අමො ොංශතේ බල ල
(අ). 2008 අාංක 40 දරන ජ්ාතික මාංමාවත් ෙනත්
(ආ).1981 අාංක 73 දරන මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරි ෙනත්
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6. අමො ොංශතේ කොර්යයන්ත හො කර් වයන්ත
 තුලිත් සාංවර්ධනයේ ඇතිවන මලස උසසබ ත්ත්වමයන් යුේත් වන ෙරිදි ජ්ාතික
මහාමාර්ග ෙේධතිය වැඩිදියුණු කිරීම හා ප්රශසබථ ත්ත්වමයන් ෙවත්වාමගන යාම සඳහා
අවශ පියවර ගැනීම.
 අධිමේගී මාර්ග ෙරිහරණ ගාසබතු නියම කිරීම, රැසබ කිරීම හා නියාමනය කිරීම.
 රජ්ය මඟින් ක්රියාත්මක කිරීමට අමප්ේිත් ජ්ාතික ප්රතිෙත්තීන් මත් පිහිටා මහාමාර්ග,
අීමේගී මාර්ග හා ෙහත් සඳහන් මදොර්ත්මම්න්තු හා වවසබථාපිත් ආයත්නයන්හි
සියු විෂයයන්ට අදාළ ප්රතිෙත්ති, වැඩසටහන් සහ වාෙෘති සම්ොදනය කිරීම.
i. මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය සහ එහි ොලිත් සමාගම් හා ආශ්රිත් සමාගම්
ii. මාර්ග සාංවර්ධන අරමුදල
 අදාළ අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ජ්ාතික සැලසුම් බලධාරීන් සමඟ එකඟත්වයට
ෙැමිණි කාලසීමාව හා අයවැයගත් සම්ෙත් ප්රමාණය තුළ ඉහත් ප්රතිෙත්ති, වැඩසටහන්
සහ වාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීම හා මමමහයවීම.
 අමාත්ාාංශ විෂයය ෙථයට අයත්වන මහජ්න මසබවාවන් කාර්යේෂමව හා මහජ්න
හිත්කාමී අයුරින් ලබාදීම.
 නාසබතිය හා දූෂණය පිටුදකිමින් අමාත්ාාංශමේ කාර්යභාරය ඉටුකිරීම සහතික කිරීමට
ඉවහල්වන ආකාරයට නවීන කළමනාකරණ ත්ාේෂණික ශිල්පීය ක්රම මයාදා ගනිමින්
සියුම ක්රම සහ විධි ප්රතිසාංසබකරණය කිරීම.
 උසසබ ත්ත්වමයන් යුේත් වූ ජ්ාතික මහාමාර්ග සහ අමනකුත් ප්රධාන මාර්ගයන්මගන්
සමන්විත් මාර්ග ජ්ාලයේ සැෙයීම සහ ප්රශසබථ ත්ත්වමයන් ෙවත්වාමගන යාම.
 මග නැඟුම ග්රාමීය මාර්ග සාංවර්ධන වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම.
 ජ්ාතික ප්රතිෙත්තියට අනුකූලවන ෙරිදි, මාර්ග ෙරිහරණ ගාසබතු රැසබකිරීම සහ
ඒකාබේධ සාංවර්ධනය සඳහා මාර්ග වාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීමම් සියුම
නිමයෝජිත්ායත්න අත්ර ෙැහැදිලි සම්බන්ීකරණ ක්රියාදාමයේ වර්ධනය කිරීම.
 ෙළාත් සභා සහ ෙළාත්ොලන ආයත්නවලට අයත් මාර්ග පිළිබඳ ජ්ාතික ප්රතිෙත්ති
ෙදනම් මකාටගත් වැඩසටහන් හා වාෙෘති සකසබ කිරීම සහ එම වැඩසටහන් සහ
වාෙෘති සම්බන්ීකරණය හා මමමහයවීම.
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7. අමො ොංශය යටතේ වන තපොදු අධිකොරීන්ත පිළිබඳ විස් ර
මොදු අධිකාරිය
මාර්ග
සාංවර්ධන 
අධිකාරියසහ එහි ොලිත්
සමාගම්
(මාර්ග
සාංවර්ධන 
අධිකාරිමේ
අධේෂ
ජ්නරාල්මේ අීේෂණය
යටමත් ක්රියාත්මක මේ)

මාර්ග
නඩත්තු
අරමුදල

භාර

බලත්ල
මාර්ග
සාංවර්ධන
අධිකාරිය ෙනත් 1981 අාංක 73
ජ්ාතික මාංමාවත් ෙනත්
- 2008 අාංක 40

කාර්යයන් හා කර්ත්වයන්
 ජ්ාතික මහාමාර්ග ෙේධතිය සතු මාර්ග හා ොලම් සාංවර්ධනය කිරීම හා නඩත්තු කිරීම.
 ෙවතින මහාමාර්ග ෙේධතිය වැඩි දියුණු කිරීමම් අරමුණින් නව මහාමාර්ග, ොලම් හා අධිමේගී
මාර්ග සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය කිරීම හා ඉදි කිරීම.
 අනාගත් ගමනාගමන හා ප්රවාහන ඉල්ුම පුමරෝකථනය කිරීම තුළින් අනාගත් මාර්ග ෙේධති
සැලසුම් කිරීම හා එකී ඉල්ුම සපුරාීම සඳහා අවශ වාෙෘති මයෝජ්නා සැකසීම.
 ගමනාගමනය හා ආරේෂාව පිළිබඳ සාමාජීය අභිලාෂයන් ත්හවුරු කළ හැකි ෙරිදි මාර්ග
ෙේධතිය ඉදි කිරීම හා සාංවර්ධනය කිරීම.
 සම්මත් පිරිවිත්රයන්ට අනුකූලව මාර්ග ෙේධති ඉදි කිරීම හා නඩත්තු කිරීම තුළින්
මහජ්නයාමේ ප්රවාහන අවශත්ා වලට බාධාකාරී මනාවන ආකාරමේ මාර්ග ෙේධතියේ ඇති
කිරීම.
 මහජ්න මුදල් වැය කරමින් ඉදි කරන මාර්ග ෙේධති තුළින් ප්රමාණවත් ආර්ික ප්රතිලාභ
නැවත් මහජ්නයා මවත්ටම ලැමබන බව ත්හවුරු කිරීම සඳහා අදාළ වාෙෘති වලට අදාළව
ශකත්ා අධයන කටයුතු සිදු කිරීම හා අදාළ වාෙෘති පිළීබඳ ෙශබචාත් අගය කිරීම් සිදු කිරීම.





මාර්ග ජ්ාලමේ පිරීහීම වලේවා ගැනීම සඳහා ජ්ාතික මාර්ගවල සාමාන හා කාීන මාර්ග නඩත්තු
වැඩසටහන් සඳහා මූලනය කිරීම.
මාර්ග නඩත්තු කටයුතු සඳහා වහාම අවශ මනාවන අරමුදල් මහෝ මකාටසේ සුදුසු ආකාරයට
ආමයාජ්න කළඹක හා සුරැකුම්වල විචේෂණව හා සුෙරීේෂාකාරීව ආමයාජ්නය කිරීම, රඳවා
ගැනීම, විකිණීම මහෝ මවනත් ආකාරයට අෙහරණය කිරීම තුළින් එම ආමයෝජ්න හා සුරැතුම්වලට
ඉහළම ප්රතිලාභයන් සහතික කිරීම මඟින් භාර අරමුදල කළමනාකරණය හා සාංවර්ධනය කිරීම.
භාරමේ අරමුණු සඳහා ොදක වන සහ මහෝ අවශ වනෙරිදි රමට් ෙවත්නා නීතියට අනුව රජ්මේ
මහෝ මවනත් අධිකාරියකින්, අයිතියකින්, වරප්රසාදයකින්, බලෙත්ර සහ සහන ලබා ගැනීම.
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8. ත ොරතුරු ලබො ගැනීම සඳහො පුරවැසියන්තට ලබො ග හැකි පහසුකේ



අමාත්ාාංශ මවබ් අඩවිය - www.mohsl.gov.lk
අමාත්ාාංශ විදුත් ත්ැෙෑල - hwyadmin@mohsl.gov.lk

9. පේ කළ ත ොරතුරු නිළධොරි පිළිබඳ විස් ර


මත්ාරතුරු නිලධාරි - පී ඩී එසබ විමේරත්න මයා
ත්නතුර
- අතිමර්ක මල්කම් (ොලන)
දුරකථන අාංක
- 2862712 / 2862746
විදුත් ත්ැෙෑල
- adds@mohsl.gov.lk



නම් කළ නිලධාරි - මේ. ඩබ්. ටී. එන්. අමරතුාංග මිය
ත්නතුර
- මහාමාර්ග හා මාර්ග සාංවර්ධන රාජ් අමාත්ාාංශමේ මල්කම්
දුරකථන අාංකය - 3355627
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