
 

  

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ 

ප්රකාශයට පේ කළ යුතු අර්ධ වාර්ෂික වාර් ාව 

 

2019.01.01 දින සිට 2019.06.30 දින දක්වා 

 

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ ත ල් 

සේපේ සංවර්ධන අමා ාංශය 



2 
 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 8වන වගන්තිය යටතේ 

ප්රකාශයට පේ කළ යුතු අර්ධ වාර්ෂික වාර් ා - 2019.01.01 දින සිට 2019.06.30 දින දක්වා 

 

1. අමා ාංශය - මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාොංශය    

(මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අංශය) 

 

  අමාෙ - ගරු තමොතහොමඩ් හෂීම් තමොතහොමඩ් කබීර් මැතිතුමා 

රාජ අමාෙ - ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා 

තල්කම් - සුනිල් තහට්ටිආරච්චි මහො 

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ අමාොංශතේ තල්කම් - තේ. ඩබ්. ටී. එන්. අමරතුංග  මිය 

 

තපර මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාොංශය තෙස පැවති තමම අමාොංශය 2018 තෙසැම්බර් 

මස 28 වැනි දින නිකුත් කරන ෙෙ අංක 2103/33 ෙරන අති විතශේෂ ගැසට් පත්රය මඟින් මහාමාර්ග හා 

මාර්ග සංවර්ධන අමාොංශය හා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාොංශ තෙක තවෙ පැවරී තිබූ 

විෂයය පථයන් එේ කරමින් මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාොංශය වශතයන් නව අමාොංශයේ තෙස ස්ථාපිෙ කරන ෙදී.  

 

තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් පනෙ අනුව මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් 

සංවර්ධන අමාොංශය විසින් ප්රකාශයට පත් කළ යුතු 2019.01.01 දින සිට 2019.06.30 වන දින 

ෙේවා වන අර්ධ වාර්ෂික වාර්ොතවහි මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අංශය සඳහා වන අර්ධ වාර්ෂික 

වාර්ොව තමතසේ ප්රකාශයට පත් කරන අෙර ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අංශය උේෙ කාෙය 

සම්බන්ධතයන් වන අර්ධ වාර්ෂික වාර්ොව එම අංශතේ තෙොරතුරු නිෙධාරියා විසින් ප්රකාශයට පත් 

කරනු ඇෙ. 

 

                ලිපිනය: මඟනැගුම මහමැදුර, 08වන මහෙ, තඩන්සිල් තකොබ්බෑකඩුව මාවෙ, තකොස්වත්ෙ, 

බත්ෙරමුල්ෙ 

දුරකථන අංක  : 011 2050522 / 011 2887677 

විෙුත් ෙැපෑෙ : hwyadmin@mohsl.gov.lk 

තවබ් අඩවිය    :www.mohsl.gov.lk



 

2. අමා ාංශතේ සංවිධාන සටහන ( මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අංශයට අොළව) -ඇමුණුම් 01 මඟින් ඉදිරිපත් තකතර්. 
 

3. අමා ාංශය තුළ ස්ථාපි  අංශ හා එහි කාර්යභාරය 

 

අංශය කාර්යභාරයන් බෙෙෙ අනුගමනය කරනු ෙබන රීති, 
නිතයෝග හා උපතේශ 

 
පාෙන අංශය 
 

 අමාොංශතේ යටිෙෙ පහසුකම් කාර්යේෂමව හා සඵෙොයී ආකාරයට 

සැපයීම, තගොඩනැගිලි, යන්ත්ර සූත්ර හා නඩත්තු සම්බන්ධතයන් අොළ 

ආයෙනයන්තගන් තසේවා ෙබා ගැනීම හා පවත්වාතගන යෑම. 

 දෙනිකව අමාොංශය තවෙ ෙැතබන හා බැහැර යැතවන ලිපි 

සම්බන්ධතයන් කටයුතු කිරීම හා එහි සාධනීය බව සහතික කිරීම. 

 අමාොංශතේ ආරේෂක කටයුතු සහ පවිත්රො කටයුතු නිසි පරිදි 

පවත්වාතගන යාම. 

 අමාොංශ නිෙධාරීන්තේ රාජකාරි දුරකෙන බිල්පත් පියවීම. 

 අමාොංශ නිෙධාරීන්තේ සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිතයන් අනුයුේෙ 

කර ඇති නිෙධාරීන්තේ තපෞේගලික ලිපිතගොනු නඩත්තු කිරීම. 

 අමාොංශ කටයුතු සඳහා අවශ ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීම. 

 අමාොංශතේ සියළු වාහන ලියාපදිංචි කිරීම, නඩත්තු කිරීම, රේෂණය 

කිරීම, ආොයම් බෙපත්ර ෙබා ගැනීම හා සියළු සංචිෙ වාහන සඳහා ඉන්ධන 

සැපයීම. 

 වාහන අනතුරු සම්බන්ධතයන් පියවර ගැනීම හා අොෙ අනතුර සඳහා 

රේෂණ වන්දි නිසි පරිදි ෙබා ගැනීම. 

 අමාොංශ නිෙධාරීන්තේ සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිතේ නිෙධාරීන්තේ 

විතේශ සංචාර සම්බන්ධ විතේශ ගමන් බෙපත්ර, වීසා, ගමන් වියෙම් හා 

දීමනා ෙබා දීම පිළිබඳ කටයුතු හා දිවයිතනන් බැහැර යාම සඳහා අවසර 

ගැනීතම් කටයුතු ඉටු කිරීම. 

 අමාොංශ නිෙධාරීන්තේ නිවාඩු, අතිකාෙ හා ගමන් වියෙම් 

 ආයෙන සංග්රහය 

 මුෙල් තරගුොසි 

 රාජ තසේවා තකොමිෂන් සභා 
කාර්යය පටිපාටික රීති 

 රාජ පරිපාෙන චක්රතල්ඛ 

 ජනාධිපති චක්රතල්ඛ 

 මුෙල් අමාොංශ චක්රතල්ඛ 

 විශ්රාම වැටුප් චක්රතල්ඛ 

 ප්රසම්පාෙන මාර්තගෝපතේශ 
සංග්රහය 

 අති විතශේෂ ගැසට් පත්ර 

 2016 අංක 12 ෙරණ 
තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනෙ 

 

 

 

උක්  අණපනේ මඟින් ලබා දුන් 

හා අභිනිතයෝජනය කළ බල ල 

ප්රකාරව 

 ආයෙන සංග්රහය 

 මුෙල් තරගුොසි 

 රාජ තසේවා තකොමිෂන් සභා 
කාර්යය පටිපාටික රීති 

 රාජ පරිපාෙන චක්රතල්ඛ 

 ජනාධිපති චක්රතල්ඛ 

 මුෙල් අමාොංශ චක්රතල්ඛ 

 විශ්රාම වැටුප් චක්රතල්ඛ 

 ප්රසම්පාෙන මාර්තගෝපතේශ 
සංග්රහය 

 අති විතශේෂ ගැසට් පත්ර 

 2016 අංක 12 ෙරණ 
තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනෙ 

 
 

 

උක්  අණපනේ වලට අදාළ 

විධිවිධාන යටතේ 
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සම්බන්ධතයන් කටයුතු කිරීම. 

 අමාොංශ නිෙධාරීන් සඳහා ආපො ණය, තේපෙ ණය, යතුරුපැදි ණය, 

උත්සව අත්තිකාරම් ෙබා දීම සම්බන්ධ කටයුතු සහ අග්රහාර රේෂණ 

ඉල්ලුම් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම. 

 අමාොංශය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ෙබන අමාෙ මණ්ඩෙ සංතේශ,අමාෙ 

මණ්ඩෙය තවෙ තයොමු කිරීම හා තීරණ අොෙ පාර්ශව තවෙ ෙැන්වීම. 

 පාර්ලිතම්න්තු ප්රශ්න, උපතේශක කාරක සභා තයෝජනා, මහජන තපත්සම්, 

මානව හිමිකම්  කඩවීම් හා ජනාධිපති කාර්යාෙය හා විවිධ 

පාර්ශවයන්තගන් ෙැතබන පැමිණිලි, තයෝජනා හා ඉල්ලීම් සඳහා සුදුසු 

පියවර ගැනීම. 

 2016 අංක 16 ෙරණ තෙොරතුරු පනෙ ක්රියාත්මක කිරීම. 

 ගරු අමාෙතුමා, නිතයෝජ අමාෙතුමා, තල්කම් සහ අමාොංශ 

මාණ්ඩලික නිෙධාරීන්තේ රාජකාරි ගමන් වෙදී නවාෙැන් පහසුකම් තවන් 

කිරීම සහ බිල්පත් නිරවුල් කිරීම. 

 අනු දුම්රිය ප්රතේශපත් සහ දුම්රිය ගමන් බෙපත්ර නිකුත් කිරීම. 

 මාණ්ඩලික නිෙධාරීන් සඳහා අත්තිකාරම් ෙබා දීම, අත්තිකාරම් පියවීම, 

තල්ඛනගෙ කිරීම හා තල්ඛන යාවත්කාලීන කර පවත්වාතගන යාම, සුළු 

නඩත්තු කටයුතු සහ විවිධ සුළු මුෙල් තගවීම් සම්බන්ධ සුළු මුෙල් අග්රිම ෙබා 

ගැනීම හා පියවීම. 

 කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩෙය සඳහා නිෙ ඇඳුම් දීමනා අනුමෙ කිරීම, භාෂා 

පරිවර්ෙන තවනුතවන් තගවීම් නිරවුල් කිරීම, තගවල් කුලී දීමනා  අනුමෙ 

කිරීම, අමාොංශ නිෙධාරීන්තේ සංග්රහ වියෙම්, විවිධ වියෙම් ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම හා වියෙම් නිරවුල් කිරීම. 
 

 

 ජනාධිපතිවරණය, මහමැතිවරණය, පළාත් සභා මැතිවරණය හා පළාත් 

පාෙන මැතිවරණ ඇතුළු ඡන්ෙ විමසීම් වෙට අොෙ මැතිවරණ චක්රතල්ඛ 

අොළ පාර්ශව තවෙ ෙැනුම් දීම, එම මැතිවරණ වෙට අොෙව ෙැපැල් ඡන්ෙය 

දීම සම්බන්ධීකරණය සහ මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා නිෙධාරීන් පත්කිරීතම් 
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කටයුතු සහ මැතිවරණ රාජකාරි තවනුතවන් තගවීම් නිරවුල් කිරීතම් 

කටයුතු. 

 පාෙන අංශතේ ඉන්තවන්ට්රි තල්ඛණ පවත්වාතගන යාම සහ අංශයට අොළ 

ලිපිද්රව ඉල්ලුම් කිරීම, භාර ගැනීම හා තබො හැරීම. 

 රාජ පරිපාෙන අමාොංශය, මුෙල් හා ක්රම සම්පාෙන අමාොංශය ඇතුළු 

අතනකුත් රජතේ ආයෙන වලින් ෙැතබන චක්රතල්ඛ හා නිතයෝග තවන් 

තවන් වශතයන් තගොනු කිරීම හා යාවත්කාලීන කර පවත්වාතගන යාම. 

 සිංහෙ - ඉංග්රීසි සහ ඉංග්රීසි - සිංහෙ භාෂා පරිවර්ෙන කටයුතු. 

 අමාොංශ යටතත් ඇති මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිතේ වාපෘති වෙ නව 

පත්කිරීම්, තසේවා දීර්ඝ කිරීම, නිවාඩු අනුමෙ කිරීම ඇතුළු ආයෙනික 

කටයුතු. 

 
 
 
 
 
ගිණුම් අංශය 

 අමාොංශය තවෙ වාර්ෂික අයවැය මඟින් තවන් කරනු ෙබන ප්රතිපාෙන 

හැසිරවීම, තමතහයවීම හා පාෙනය කිරීම. 

 ගිණුම් අමාොංශය සඳහා කාර්යේෂම සහ ඵෙොයී මූෙ කළමනාකරණ 

පේධතියේ ක්රියාත්මක කිරීම. 

 අමාොංශය යටතත් පාෙනය වන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා රාජ 

භාණ්ඩාගාරය අෙර සම්බන්ධීකරණ කාර්යයතේ නියැතෙමින් වාපෘති 

සඳහා අයවැය අරමුෙල් ක්රමවත්ව උපතයෝජනය කිරීම. 

 උපතයෝජිෙ අරමුෙල් තුළින් මූෙමය කාර්යසාධනයත් ඊට සමගාමීව 

සිදුකරනු ෙබන වැය බරත් නිරීේෂණය කර ගිණුම් අංශතේ මූෙමය 

ෙත්ත්වය පිළිබඳ වාර්ො කිරීම . 

 2018 අංක 19 ෙරණ 
විගණන පනෙ 

 2019 අංක 19 ෙරණ 
විසර්ජන පනෙ 

 මුෙල් තරගුොසි 

 ප්රසම්පාෙන මාර්තගෝපතේශ 
සංග්රහය 

 ප්රසම්පාෙන අත්තපොෙ 

 මුෙල් අමාොංශතේ 
චක්රතල්ඛ 

 ආයෙන සංග්රහය 

 රාජ පරිපාෙන චක්රතල්ඛ 
 

උක්  අණපනේ මඟින් ලබා දුන් 

හා අභිනිතයෝජනය කළ බල ල 

ප්රකාරව 

 2018 අංක 19 ෙරණ 
විගණන පනෙ 

 2019 අංක 19 ෙරණ 
විසර්ජන පනෙ 

 මුෙල් තරගුොසි 

 ප්රසම්පාෙන 
මාර්තගෝපතේශ සංග්රහය 

 ප්රසම්පාෙන අත්තපොෙ 

 මුෙල් අමාොංශතේ 
චක්රතල්ඛ 

 ආයෙන සංග්රහය 

 රාජ පරිපාෙන චක්රතල්ඛ 
 

උක්  අණපනේ වලට අදාළ 

විධිවිධාන යටතේ 
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අභන්ෙර 
විගණන 
අංශය 

 

අමාොංශය සඳහා වාර්ෂික ඇස්ෙතම්න්තු මඟින් තවන් කරන ෙෙ ප්රතිපාෙන තුළින් 

සිදු තකතරන මුෙල් හා පරිපාෙන කටයුතු පිළිබඳ අභන්ෙර පාෙනයට සහභාගී 

අොෙ ප්රතිපාෙන මුෙල් තරගුොසි හා අොෙ චක්රතල්ඛ උපතෙස් ප්රකාරව උපතයෝජනය 

කර ඇති බව ෙහවුරු කිරීම හා එතසේ මුෙල් පරිහරණය තුළ ඇතිවන වැරදි හා වංචා 

වැළැේවීම හා අනාවරණය කර ගැනීමට අොළව,  

 මූෙ ගනුතෙනු සම්බන්ධතයන් සිදු විය හැකි වැරදි හා වංචා මඟහරවා 

ගැනීමට අවශ අභන්ෙර තසෝදිසි හා පාෙන ක්රමයන් හඳුන්වා දීම. 

 ගිණුම් හා තවනත් වාර්ොවන්හි විශ්වාසනීයත්වය ෙහවුරු වන අයුරින් 

නිවැරදි මූෙ ප්රකාශනයන් සකස් කිරීම සඳහා පවතින ගිණුම් පිළිතවත් 

පිළිබඳ සමාතෙෝචනයන් සිදු කිරීම. 

 වත්කම් සුරේෂිෙව ෙබා ගැනීම හා ඒවා ආරේෂා කර ගැනීම සඳහා සුදුසු 

පියවරයන් තගන ඇති බවට ෙහවුරු කිරීම. 

 රජය මඟින් නිකුත් කරනු ෙබන චක්රතල්ඛ හා උපතෙස් ප්රකාරව එකී 

නිතිරාමු තුළ විධිමත් හා සාර්ථක අභන්ෙර පාෙනයේ සිදුවන්තන් ෙැයි 

තසොයා බැලීම. 

 අමාොංශය යටතත් පවතින විතේශාධාර වාපෘති වෙ ප්රගතිය  තයෝජිෙ 

සැෙසුම් හා අනුකූෙ වන බව ෙහවුරු කිරීම හා අවශ අවස්ථා වෙදී විතශේෂ 

විමර්ෂණ සිදු කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි දුර්වෙො අවම කිරීමට කටයුතු 

කිරීම. 
 

 

 2018 අංක 19 ෙරණ 

විගණන පනෙ 

 මුෙල් තරගුොසි 

 ආයෙන සංග්රහය 

 කළමනාකරණ විගණන 

තෙපාර්ෙතම්න්තුතේ 

DMA/01/2019 ෙරණ 

චක්රතල්ඛය 

 

උක්  අණපනේ මඟින් ලබා දුන් 

හා අභිනිතයෝජනය කළ බල ල 

ප්රකාරව 

 

 2018 අංක 19 ෙරණ 

විගණන පනෙ 

 මුෙල් තරගුොසි 

 ආයෙන සංග්රහය 

 කළමනාකරණ 

විගණන 

තෙපාර්ෙතම්න්තුතේ 

DMA/01/2019 ෙරණ 

චක්රතල්ඛය 

 

උක්  අණපනේ වලට අදාළ 

විධිවිධාන යටතේ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

තමම අංශතේ කාර්යය භාරයන් ඉඩම් අංශය හා ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන අංශය 

තෙස මූලික තකොටස් තෙකකට තබො ෙැේවිය හැක. 

ඉඩම් අංශය -  
 නව වාපෘති ඉදිකිරීතම්දී හා පුනුරුත්ථාපනය කිරීතම්දී අවශ වන ඉඩම් 

අත්කරගැනීතම් හා ප්රතිසථ්ානගෙ කිරීතම් විතශේෂ කමිටුවේ පැවැත්වීම. 

 මහජන දුේ ගැනවිලි විසදීමට සහාය වීම. 

 ජනාධිපති තල්කම් කාර්යාෙය, පාර්ලිතම්න්තු කාරකා සභා, ඔම්බුඩ්ස්මන් 

 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීතම් 
පනෙ (460 වන අධිකාරිය) 

 2014 මැයි මස 30වන දින 
අංක 1864/54 ෙරණ අති 
විතශේෂ ගැසට් පත්රය 

 2016 තනොවැම්බර් මස 04 
වන දින අංක 1991/47 ෙරණ 
අති විතශේෂ ගැසට් පත්රය 

 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීතම් 
පනෙ (460 වන අධිකාරිය) 

 2014 මැයි මස 30වන දින 
අංක 1864/54 ෙරණ අති 
විතශේෂ ගැසට් පත්රය 

 2016 තනොවැම්බර් මස 04 
වන දින අංක 1991/47 
ෙරණ අති විතශේෂ ගැසට් 
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සංවර්ධන 
අංශය 

කාර්යාෙය වැනි ආයෙන වෙට තෙොරතුරු ෙබා දීම සහ එම ආයෙන සමඟ 

මනා සම්බන්ධීකරණයේ පවත්වාතගන යාම. 

 අොෙ වාපෘතිය, ඉඩම් අමාොංශය, රජතේ මුද්රණාෙය, ෙේතසේරු 

තෙපාර්ෙතම්න්තුව, ප්රාතේශීය තල්කම් කාර්යාෙ වැනි වාපෘති වෙට අොෙ 

ආයෙන සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණේ පවත්වා තගන යාම. 

 

මගනැගුම අංශය -  

 වඩා ඵෙොයී වූ ග්රාමීය ප්රතේශ මාර්ග පේධතියේ ඇති කිරීමටත්, ආර්ථික හා 

සාමාජයීය සංවර්ධනයටත් මනා පිටුවහෙේ තවමින් ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන 

වාපෘති ක්රියාත්මක කරනු ෙබන අෙර ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා 

ආතයෝජන ඉහළ නංවමින් වඩාත් ශේතිමත් මාර්ග ජාෙයේ ඉදි කිරීම 

තුළින් ග්රාමීය ප්රජාවතේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ොයකත්වයේ 

සැපයීම. 

 වාර්ෂික වැඩ සැෙැස්ම හා චක්රතල්ඛ සකස් කිරීම. 

 අොෙ සැෙැස්ම හා චක්රතල්ඛ අනුව ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා 
තයෝජනා කැඳවීම. 

 සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ නිර්තේශ ෙබා ගැනීම හා ඇස්ෙතම්න්තු 
සකස් කිරීම. 

 ක්රියාත්මක ආයෙන තවෙ ප්රමාණවත් ප්රතිපාෙන නිෙහස් කිරීම හා උපතෙස ්
ෙබා දීම. 

 ප්රාතේශීය මට්ටම්වෙ සමිති හා එහි ක්රියාකාරී නිෙධාරින් ෙැනුවත් කිරීතම් 
වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

 ේතෂේත්ර පරීේෂණ / නිරීේෂණ පැවැත්වීම. 

 2016 තනොවැම්බර් මස 18 
වන දින අංක 1993/26 ෙරණ 
අති විතශේෂ ගැසට් පත්රය 

 මහාමාර්ග හා උසස් 
අධාපන අමාොංශය 
මඟින් නිකුත් කරන ෙෙ 
2017.08.24 දිනැති 
මාර්තගෝපතේශය 

 2016 අංක 12 ෙරන 
තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනෙ 

 ආයෙන සංග්රහය 

 වරින් වරට නිකුත් කරන ෙෙ 
පරිපාෙන, මුෙල් අමාොංශ 
හා තවනත් චක්රතල්ඛ 
 

 

උක්  අණපනේ මඟින් ලබා දුන් 

හා අභිනිතයෝජනය කළ බල ල 

ප්රකාරව 

පත්රය 

 2016 තනොවැම්බර් මස 18 
වන දින අංක 1993/26 
ෙරණ අති විතශේෂ ගැසට් 
පත්රය 

 මහාමාර්ග හා උසස ්
අධාපන අමාෙයාංශය 
මඟින් නිකුත් කරන ෙෙ 
2017.08.24 දිනැති 
මාර්තගෝපතේශය 

 ආයෙන සංග්රහය 

 වරින් වරට නිකුත් කරන 
ෙෙ පරිපාෙන, මුෙල් 
අමාොංශ හා තවනත් 
චක්රතල්ඛ 

 
 
 

 

උක්  අණපනේ වලට අදාළ 

විධිවිධාන යටතේ 
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සැෙසුම් හා 
තමතහයුම් 
අංශය 
 

 වාපෘති සඳහා සම්බන්ධවන සියලු පාර්ශවයන්තේ උපතෙස් අනුව 

මහාමාර්ග අංශතේ ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම. 

 මහාමාර්ග අංශතේ වාපෘති සඳහා සැෙසුම් සකස ්කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම 

හා අධීේෂණය කිරීම. 

 රජතේ ප්රමුඛො හා අයවැය ප්රතිපාෙන අනුව වාර්ෂික කාර්යසාධන 

ක්රියාවලිය සකස් කිරීම. 

 වාර්ෂික අයවැය සාකච්ඡා සඳහා වාර්ෂික කාර්යය සාධන වාර්ො හා ප්රගති 

වාර්ො සැකසීම. 

 මහාමාර්ග අංශයට අොෙ ෙත්ෙ රැස් කිරීම හා විචෙනයන්ට අනුව 

යාවත්කාලීන කර ෙත්ෙ පේධතියේ සැකසීම. 

 අමාොංශයට අනුබේධිෙ ප්රමුඛ වාපෘති සඳහා වාපෘති සමිබන්ධීකරණ 

කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

 රජතේ මූොධාර ෙබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ෙෙ වාපෘති වාර්ො 

විශ්තල්ෂණය කර එම වාපෘති වාර්ොවෙට අොෙ සංකල්ප වාර්ො අොෙ 

අනුමැතිය සඳහා ජාතික ක්රමසම්පාෙන තෙපාර්ෙතම්න්තුව හා විතේශ සම්පත් 

තෙපාර්ෙතම්න්තුව තවෙ ඉදිරිපත් කිරීම. 

 විවිධ ජාෙන්ෙර ආධාර ෙබා තෙන සංවිධානයන් මඟින් ඉදිරිපත් කරනු 

ෙබන රාජකාරී ලිපි තල්ඛන සඳහා අමාොංශ තල්කම් නිතයෝජනය 

කරමින් අෙහස් ෙැේවීම, පුනරීේෂණය කිරීම , රැස්වීම් සඳහා සහභාගී වීම, 

සටහන් ෙැබීම හා එකඟොවයන්ට එළඹීම. 

 අමාොංශතේ ඉෙේක, අරමුණු, ක්රියාවලින්, සංවර්ධන ප්රමුඛොවයන් 

අනුව විවිධ අධිකාරින් මඟින් තමතහයවන රැස්වීම්, වැඩමුළු හා සම්මන්ත්රණ 

සඳහා සහභාගී වීම. 

 මුෙල් අමාොංශතේ 
චක්රතල්ඛ 

 ආයෙන සංග්රහය 

 රාජ පරිපාෙන 
චක්රතල්ඛ 

 2016 අංක 12 ෙරන 

තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

පනෙ 

 
 
උක්  අණපනේ මඟින් ලබා දුන් 

හා අභිනිතයෝජනය කළ බල ල 

ප්රකාරව 

 මුෙල් අමාොංශතේ 
චක්රතල්ඛ 

 ආයෙන සංග්රහය 

 රාජ පරිපාෙන 
චක්රතල්ඛ 

 2016 අංක 12 ෙරන 

තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

පනෙ 

 
 
උක්  අණපනේ වලට අදාළ 

විධිවිධාන යටතේ 
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ප්රසම්පාෙන 
අංශය 
 

 

 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටතත් පවතින වාපෘති මඟින් සකස් කර 

තමම අංශය තවෙ තයොමු කරන වාර්ෂික ප්රසම්පාෙන සැෙසුම්හි සියලු ෙත්ෙ 

සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම මඟින් වාර්ෂික ප්රසම්පාෙන සැෙස්ම 

පිළිතයෙ කිරීම. 

 එතසේ පිළිතයෙ කරනු ෙබන සමස්ෙ වාර්ෂික ප්රසම්පාෙන සැෙැස්ම මුෙල් 

අමාොංශතේ රාජ මුෙල් තෙපාර්ෙතම්න්තුව තවෙ තයොමු කිරීමට කටයුතු 

කිරීම සහ අවශ අවසථ්ා වෙදී තවනත් තර්ඛීය අමාොංශ, ජාතික 

ප්රසම්පාෙන තකොමිෂන් සභාව, ප්රසම්පාෙන අභියාචනා මණ්ඩෙය වැනි 

ආයෙන තවෙ තයොමු කිරීමට ෙ කටයුතු කිරීම. 

 

 ප්රසම්පාෙන මාර්තගෝපතේශ 
සංග්රහය 2006 භාණ්ඩ හා 
වැඩ 

 ප්රසම්පාෙන මාර්තගෝපතේශ 
සංග්රහය 2007 උපතේශන 
තසේවා 

 ප්රසම්පාෙන අත්තපොෙ හා ඒ 
සම්බන්ධව කාලීනව 
නිකුත් කරන ෙෙ පරිපූරක 
ලියවිලි 

 භාණ්ඩාගාරය විසින් 
කලින් කෙට නිකුත් කරනු 
ෙැබූ චක්රතල්ඛ 

 මූෙ තරගුොසි 

 ආයෙන සංග්රහය 

 2016 අංක 12 ෙරන 

තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

පනෙ 

 
උක්  අණපනේ මඟින් ලබා 

දුන් හා අභිනිතයෝජනය කළ 

බල ල ප්රකාරව 
 

 ප්රසම්පාෙන 
මාර්තගෝපතේශ සංග්රහය 
2006 භාණ්ඩ හා වැඩ 

 ප්රසම්පාෙන 
මාර්තගෝපතේශ සංග්රහය 
2007 උපතේශන තසේවා 

 ප්රසම්පාෙන අත්තපොෙ 
හා ඒ සම්බන්ධව 
කාලීනව නිකුත් කරන 
ෙෙ පරිපූරක ලියවිලි 

 භාණ්ඩාගාරය විසින් 
කලින් කෙට නිකුත් 
කරනු ෙැබූ චක්රතල්ඛ 

 මූෙ තරගුොසි 

 ආයෙන සංග්රහය 

 2016 අංක 12 ෙරන 

තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

පනෙ 

 

උක්  අණපනේ වලට අදාළ 

විධිවිධාන යටතේ 
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ඉංජිතන්රු 
අංශය 
 

 මහාමාර්ග ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව සියලු ඉංජිතන්රුමය කටයුතු අධීේෂණය 

කිරීම හා අොෙ ොේෂණික විගණනයන් සිදු කිරීම. 

 තේශීය හා විතේශිය අරමුෙල් යටතත් ක්රියාත්මක වන වාපෘති වෙ ප්රගතිය 

හා ෙත්ත්වය අධීේෂණය කිරීම. 

 වාර්ෂික මාර්ගගෙ මිෙගණන් තල්ඛනය සැකසීම. 

 මාර්ග උත්තශ්රේණිගෙ කිරීම් සිදු කිරීම. 

 බිටුමන් මිෙදී ගැනීම් වෙදී ගැනුම්කරුවන්තේ අනනොවය ෙහවුරු 

කිරීම. 

 සියලු වාපෘති වෙට අොෙ “වාපෘති සම්බන්ධිකරණ කමිටු” සඳහා 

සහභාගී වීම හා ඒවාතේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

 සියලු වාපෘති වෙට අොෙ කාර්යය සාධන වාර්ො පරීේෂා කිරීම. 

 අමාොංශ ප්රසම්පාෙන කමිටුතේ සහභාගීත්වය ෙැරීම. 

 අමාොංශ තවබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කර පවත්වාතගන යාම. 

 

 ප්රසම්පාෙන 
මාර්තගෝපතේශ සංග්රහය 
2006 භාණ්ඩ හා වැඩ 

 2008 අංක 40 ෙරණ 

ජාතික මංමාවත් පනෙ 

 Highway Schedule of 

Rates (HSR) 

 මූෙ තරගුොසි 

 2018 අංක 19 ෙරන 

විගණන පනෙ 

 ආයෙන සංග්රහය 

 මූෙ තරගුොසි 

 2016 අංක 12 ෙරන 

තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

පනෙ 

උක්  අණපනේ මඟින් ලබා 

දුන් හා අභිනිතයෝජනය කළ 

බල ල ප්රකාරව 

 ප්රසම්පාෙන 
මාර්තගෝපතේශ සංග්රහය 
2006 භාණ්ඩ හා වැඩ 

 2008 අංක 40 ෙරණ 

ජාතික මංමාවත් පනෙ 

 Highway Schedule of 

Rates (HSR) 

 මූෙ තරගුොසි 

 2018 අංක 19 ෙරන 

විගණන පනෙ 

 ආයෙන සංග්රහය 

 මූෙ තරගුොසි 

 2016 අංක 12 ෙරන 

තෙොරතුරු ෙැනගැනීතම් 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

පනෙ 

උක්  අණපනේ වලට අදාළ 

විධිවිධාන යටතේ 



11 
 

 

4. එක් එක් අංශ සඳහා වගකිව යුතු නිලධාරින් 

 

අංශය නම  නතුර දුරකථන අංකය 

 
 
 
 
 
 

පාෙන අංශය 

පී.ඩී.එස්.විතේරත්න 
මහො (ශ්රී.ෙං.ප.තසේ) 
 

අතිතර්ක තල්කම් (පාෙන) 2862712/2862746 

ඩබ්.එල්.ඩී.එන්.කුමාර 
(ශ්රී.ෙං.ප.තසේ) 
 

තජෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 2887473 

එන්.එස්.අතුතකෝරෙ මිය 
(ශ්රී.ෙං.ප.තසේ) 
 

අධේෂ (වාපෘති 
කළමනාකරණ හා ප්රසම්පාෙන) 

2050518 

චානක පී. තවල්ගම 
මහො (ශ්රී.ෙං..ප.තසේ) 
 

සහකාර තල්කම් (පාෙන) 2871039 

ඊ.එන්.ෙයාරත්න මහො 
(ශ්රී.ෙං.ප.තසේ) 
 

සහකාර තල්කම් (වාපෘති 
කළමනාකරණ හා ප්රසම්පාෙන) 

2887472 

 
 
 
 
 ගිණුම් අංශය 

තේ.තේ.එන්.එස්.තපතර්රා 
මහො (ශ්රී.ෙං.ග.තසේ) 
 

ප්රධාන මූෙ නිෙධාරි  2862765 

ටී.ඒ.ඩී.සී.එන්.වීරේතකොඩි 
මිය (ශ්රී.ෙං.ග.තසේ) 
 

ප්රධාන ගණකාධිකාරි 2862765 

පී.තේ.ඩී.එම්.ගුණතසේන 
මයා (ශ්රී.ෙං..ග.තසේ) 

ගණකාධිකාරි (වාපෘති)  2872292 

එම්.ටී.එස්.එස්.පියතසේන 
මිය (ශ්රී.ෙං.ග.තසේ) 

ගණකාධිකාරි (ගිණුම්) 2887465 

ඊ. පී. පී. මතහේෂිකා මිය 
(ශ්රී.ෙං.ග.තසේ) 

ගණකාධිකාරි (තගවීම්) 2050513 

අභන්ෙර 
විගණන අංශය 

ඩී.තේ.ටී.සමන්මලී මිය 
(ශ්රී.ෙං.ග.තසේ) 

ප්රධාන අභන්ෙර විගණක 2050531 

 
 
 
 
සංවර්ධන 
අංශය 

බී.රණවීර මහො 

(ශ්රී.ෙං.ප.තසේ. විතශේෂ) 

අතිතර්ක තල්කම් (සංවර්ධන) 2865310 

එම්. ඩී. වයි. ධර්මතසේකර 

මිය (ශ්රී.ෙං.ප.තසේ) 

තජෂ්ඨ සහකාර තල්කම් 
(සංවර්ධන) 

2862686 

අයි. එම්. පී. ගුණරත්න 

මහො (ශ්රී.ෙං.ප.තසේ) 

අධේෂ (මගනැගුම) 2865315 

ඩබ්. පී. කොණි මහො 

(ශ්රී.ෙ.ප.තසේ) 

සහකාර අධේෂ (මගනැගුම) 2871099 

එස්. එම්. ඩී. එල්. 

තසේනාරත්න මහො 

(ශ්රී.ෙං.ප.තසේ) 

ඉංජිතන්රු (මගනැගුම) 2887461 
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ඉංජිතන්රු 
අංශය 
 
 
 

එච්. සී. එස්. ගුණතිෙක 
මහො (ශ්රී.ෙං.ඉ.තසේ) 
 

අතිතර්ක තල්කම් (ඉංජිතන්රු) 2868703 

ඩී. එම්. තේ. එස්. 
දිසානායක මහො 
(ශ්රී.ෙ.ඉ.තසේ) 

අධේෂ (ඉංජිතන්රු) 2887463 

ටී. එම්. ඒ. ඩී. සමරවීර 
මහො (ශ්රී.ෙං..ඉ.තසේ) 
 

සහකාර අධේෂ (ඉංජිතන්රු) 2887543 

පී. පී. ජයතසේකර මිය 
(ශ්රී.ෙං.ඉ.තසේ) 
 

සහකාර අධේෂ (ඉංජිතන්රු)  

ටී. එම්. සී. එච්. මැණිතේ 
මහත්මිය (ශ්රී.ෙං.ඉ.තසේ) 

සහකාර අධේෂ (ඉංජිතන්රු)  

 
 
 
සැෙසුම් හා 
තමතහයුම් 
අංශය 

ඩී.ඩී.මාෙරආරච්චි මහො 
(ශ්රී.ෙං.ක්ර.තසේ) (විතශේෂ) 
 

තජෂ්ඨ වැඩසටහන් අධේෂ 2864726 

ඩබ්.එච්.තේ.ඩී.බී. 
රත්නායක මහො 
(ශ්රී.ෙං.ක්ර.තසේ) 
 

අධේෂ (සැෙසුම් හා 
තමතහයුම්) 

2050581 

පුෂ්පානි අමරතුංග මිය 
(ශ්රී.ෙං.ක්ර.තසේ) 
 

සහකාර අධේෂ (සැෙසුම් හා 
තමතහයුම්) 

2888011 

ප්රසම්පාෙන 
අංශය 

ගාමිණී රත්නායක මහො ප්රසම්පාෙන විතශේෂඥ 2050597 

 

5. අමා ාංශතේ මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අංශය සඳහා අනුම  කළ  නතුරු සහ 

2019.06.30 දිනට පවතින  නතුරු (ඇමුණුේ අංක 02 මඟින් ඉදිරිපේ තකතර්) 

 

6. අමා ාංශතේ බල ල (මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාොංශයට අොළව) 

                      (අ). 2008 අංක 40 ෙරන ජාතික මංමාවත් පනෙ  

                     (ආ).1981 අංක 73 ෙරන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි පනෙ  
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7. අමා ාංශතේ කාර්යයන් හා කර් වයන් 

 තුලිෙ සංවර්ධනයේ ඇතිවන තෙස උසස් ෙත්වතයන් යුේෙ වන පරිදි ජාතික මහාමාර්ග 

පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීම හා ප්රශස්ථ ෙත්වතයන් පවත්වාතගන යාම සඳහා අවශ පියවර 

ගැනීම. 

 අධිතේගී මාර්ග පරිහරණ ගාස්තු නියම කිරීම, රැස් කිරීම හා නියාමනය කිරීම. 

 රජය මඟින් ක්රියාත්මක කිරීමට අතප්ේෂිෙ ජාතික ප්රතිපත්තීන් මෙ පිහිටා මහාමාර්ග, අධීතේගී 

මාර්ග හා පහෙ සඳහන් තෙපාර්ෙතම්න්තු හා වවස්ථාපිෙ ආයෙනයන්හි සියලු විෂයයන්ට අොළ 

ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ වාපෘති සම්පාෙනය කිරීම. 

i. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ එහි පාලිෙ සමාගම් හා ආශ්රීෙ සමාගම් 

ii. මාර්ග සංවර්ධන අරමුෙෙ 

 අොළ අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ජාතික සැෙසුම් බෙධාරීන් සමඟ එකඟත්වයට පැමිණි 

කාෙසීමාව හා අයවැයගෙ සම්පත් ප්රමාණය තුළ ඉහෙ ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ වාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීම හා තමතහයවීම. 

 අමාොංශ විෂයය පථයට අයත්වන මහජන තසේවාවන් කාර්යේෂමව හා මහජන හිෙකාමී 

අයුරින් ෙබාදීම. 

 නාස්තිය හා දූෂණය පිටුෙකිමින් අමාොංශතේ කාර්යභාරය ඉටුකිරීම සහතික කිරීමට 

ඉවහල්වන ආකාරයට නවීන කළමනාකරණ ොේෂණික ශිල්පීය ක්රම තයොො ගනිමින් සියලුම 

ක්රම සහ විධි ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 

 උසස් ෙත්වතයන් යුේෙ වූ ජාතික මහාමාර්ග සහ අතනකුත් ප්රධාන මාර්ගයන්තගන් සමන්විෙ 

මාර්ග ජාෙයේ සැපයීම සහ ප්රශස්ථ ෙත්වතයන් පවත්වාතගන යාම. 

 මග නැඟුම අංශය මඟින් ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම.  

 ජාතික ප්රතිපත්තියට අනුකූෙවන පරිදි, මාර්ග පරිහරණ ගාසත්ු රැස්කිරීම සහ ඒකාබේධ 

සංවර්ධනය සඳහා මාර්ග වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීතම් සියලුම නිතයෝජිොයෙන අෙර පැහැදිලි 

සම්බන්ධීකරණ ක්රියාොමයේ වර්ධනය කිරීම. 

 පළාත් සභා සහ පළාත්පාෙන ආයෙනවෙට අයත් මාර්ග පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති පෙනම් 

තකොටගත් වැඩසටහන් හා වාපෘති සකස්කිරීම සහ එම වැඩසටහන් සහ වාපෘති 

සම්බන්ධීකරණය හා තමතහයවීම
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8. අමා ාංශය යටතේ වන තපොදු අධිකාරීන් පිළිබඳ විස් ර 

 

තපොදු අධිකාරිය බල ල කාර්යයන් හා කර් වයන් 

 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

සහ එහි පාලිෙ සමාගම් 

(මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිතේ අධේෂ 

ජනරාල්තේ අධීේෂණය 

යටතත් ක්රියාත්මක තේ) 

 

 1981 අංක 73 මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරි 

පනෙ  

 2008 අංක 40 ජාතික 

මංමාවත් පනෙ   

 ජාතික මහාමාර්ග පේධතිය සතු මාර්ග හා පාෙම් සංවර්ධනය කිරීම හා නඩත්තු කිරීම. 

 පවතින මහාමාර්ග පේධතිය වැඩි දියුණු කිරීතම් අරමුණින් නව මහාමාර්ග, පාෙම් හා අධිතේගී 

මාර්ග සැෙසුම් කිරීම, නිර්මාණය කිරීම හා ඉදි කිරීම. 

 අනාගෙ ගමනාගමන හා ප්රවාහන ඉල්ලුම පුතරෝකථනය කිරීම තුළින් අනාගෙ මාර්ග පේධති 

සැෙසුම් කිරීම හා එකී ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා අවශ වාපෘති තයෝජනා සැකසීම. 

 ගමනාගමනය හා ආරේෂාව පිළිබඳ සාමාජීය අභිොෂයන් ෙහවුරු කළ හැකි පරිදි මාර්ග 

පේධතිය ඉදි කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම. 

 සම්මෙ පිරිවිෙරයන්ට අනුකූෙව මාර්ග පේධති ඉදි කිරීම හා නඩත්තු කිරීම තුළින් 

මහජනයාතේ ප්රවාහන අවශො වෙට බාධාකාරී තනොවන ආකාරතේ මාර්ග පේධතියේ ඇති 

කිරීම. 

 මහජන මුෙල් වැය කරමින් ඉදි කරන මාර්ග පේධති තුළින් ප්රමාණවත් ආර්ථික ප්රතිොභ 

නැවෙ මහජනයා තවෙටම ෙැතබන බව ෙහවුරු කිරීම සඳහා අොළ වාපෘති වෙට අොළව 

ශකො අධයන කටයුතු  සිදු කිරීම හා අොළ වාපෘති පිළීබඳ පශ්චාත් අගය කිරීම් සිදු කිරීම. 

 

මාර්ග නඩත්තු භාර 
අරමුෙෙ 

  මාර්ග ජාෙතේ පිරීහීම වෙේවා ගැනීම සඳහා ජාතික මාර්ගවෙ සාමාන හා කාලීන මාර්ග නඩත්තු 

වැඩසටහන් සඳහා මූෙනය කිරීම. 

 මාර්ග නඩත්තු කටයුතු සඳහා වහාම අවශ තනොවන අරමුෙල් තහෝ තකොටසේ සුදුසු ආකාරයට 

ආතයොජන කළඹක හා සුරැකුම්වෙ විචේෂණව හා සුපරීේෂාකාරීව ආතයොජනය කිරීම, රඳවා 

ගැනීම, විකිණීම තහෝ තවනත් ආකාරයට අපහරණය කිරීම තුළින් එම ආතයෝජන හා සුරැතුම්වෙට 

ඉහළම ප්රතිොභයන් සහතික කිරීම මඟින් භාර අරමුෙෙ කළමනාකරණය හා සංවර්ධනය කිරීම. 

 භාරතේ අරමුණු සඳහා පාෙක වන සහ තහෝ අවශ වන පරිදි රතට් පවත්නා නීතියට අනුව රජතේ 

තහෝ තවනත් අධිකාරියකින්, අයිතියකින්, වරප්රසාෙයකින්, බෙපත්ර සහ සහන ෙබා ගැනීම.  
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9. අමා ාංශතේ එක් එක් අංශ හා වාපෘති සඳහා 2019.06.30 දිනට ප්රතිපාදන සහ වියදම 

(ඇමුණුම් අංක 03 මඟින් ඉදිරිපත් තකතර්.) 

 

10. 2019 වර්ෂය සඳහා අමා ාංශතේ ප්රසේපාදන සැලැස්ම (ඇමුණුම් අංක 04 මඟින් ඉදිරිපත් තකතර්) 

 

11. ත ොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පුරවැසියන්ට ලබා ග  හැකි පහසුකේ 

 

 අමාොංශ තවබ් අඩවිය    - www.mohsl.gov.lk 

 අමාොංශ විෙුත් ෙැපෑෙ  - hwyadmin@mohsl.gov.lk 

 

12. පේ කළ ත ොරතුරු නිළධාරි පිළිබඳ විස් ර (මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අංශයට අදාළව) 

 

 තෙොරතුරු නිෙධාරි - පී ඩී එස් විතේරත්න මයා 

ෙනතුර                  - අතිතර්ක තල්කම් (පාෙන) 

දුරකථන අංක        - 2862712 / 2862746 

විෙුත් ෙැපෑෙ        - adds@mohsl.gov.lk 

 

 නම් කළ නිෙධාරි - තේ. ඩබ්. ටී. එන්. අමරතුංග මිය 

ෙනතුර               - මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ අමාොංශතේ තල්කම් 

     දුරකථන අංකය   - 3355627 

 

 

mailto:hwyadmin@mohsl.gov.lk


Address   : "Maganeguma Mahamedura", 8th Floor, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,Koswatta,Battaramulla. 
Senior Level

Grade/ Salary Service Approved Operational 

Class Code Level Cadre Cadre
Secretary to the Ministry SL-4 2016 1 1 0
Secretary to the State Ministry SLAS Spl SL-4 2016 Senior 1 1 0

Additional Secretary(Admin & Finance) SLAS Spl SL-3 2016 Senior 1 1 0

Additional Secretary (Development) SLAS Spl SL-3 2016 Senior 1 1 0

Additional Secretary (Engineering) SLES Spl SL-3 2016 Senior 1 1 0

Senior Programming Director SLPS Spl SL-3 2016 Senior 1 1 0

Chief Financial Officer SLAcS Spl SL-3 2016 Senior 1 1 0

Senior Assistant Secretary SLAS I SL-1 2016 Senior 1 1 0

Senior Assistant Secretary (Development) SLAS I SL-1 2016 Senior 1 1 0

Chief Accountant SLAcS I SL-1 2016 Senior 1 1 0

Chief Internal Auditor SLAcS I SL-1 2016 Senior 1 1 0

Director (Project Mgt & Procurement) SLAS I SL-1 2016 Senior 1 1 0

Director ( Engineering) SLES I SL-1 2016 Senior 1 1 0

Director ( Maga Neguma) SLPS I SL-1 2016 Senior 1 1 0

Director (Planning) SLPS I SL-1 2016 Senior 1 1 0

Accountant (Project) SLAcS I SL-1 2016 Senior 1 1 0

Assistant Secretary SLAS III SL-1 2016 Senior 3 2 1

Accountant SLAcS III SL-1 2016 Senior 3 3 0

Assistant Director (Maga Neguma) SLPS III SL-1 2016 Senior 1 1 0

Assistant Director (Planning) SLPS III SL-1 2016 Senior 2 1 1
Assistant Director (Engineering) SLES III SL-1 2016 Senior 3 3 0

Engineer (Maga Negma) SLES III SL-1 2016 Senior 1 1 0

Coordinating Secretary to the Secretary Temp 1 1 0

Senior Level Total 30 28 2

Tertiary Level

Grade/ Salary Service Approved Operational 
Class Code Level Cadre Cadre

Administrative Officer PMAS Supra MN-7 2016 Tertiary 1 0 1

Translator TS II/I MN-6 2016 Tertiary 2 1 1

Tertiary Level Total 3 1 2

Secondry Level
Grade/ Salary Service Approved Operational 

Class Code Level Cadre Cadre

Development  Assistant Asso.Officer III/II/I MN-4 2016 Secondry 14 3 11

Development Officer DOS III/II/I MN-4 2016 Secondry 220 156 64

Technical Officer SLTS III/II/I MN-4 2016 Secondry 2 0 2

Transport Officer SLTS III/II/I MN-4 2016 Secondry 1 0 1

Public Management Assistant PMAS I MN-2 2016 Secondry 2

Public Management Assistant PMAS II MN-2 2016 Secondry 4

Public Management Assistant PMAS III MN-2 2016 Secondry 31

Still Photographer Temp III/II/I/spl MT-1 2016 Secondry 1 0 1

Camera Operator Temp III/II/I/spl MT-1 2016 Secondry 1 0 1

Secondry Level Total 282 196 86

Primary Level

Grade/ Salary Service Approved Operational 
Class Code Level Cadre Cadre

Driver DS III/II/I/spl PL-3 2016 Primary 20 17 3

KKS OES Special/1 PL-3 2016 Primary 3

KKS OES II PL-3 2016 Primary 1

KKS OES III PL-3 2016 Primary 8

Camera Operator Assistant Temp III/II/I/spl PL-1 2016 Primary 1 0 1

Primary Level Total 39 29 10

Grand Total 354 254 100

18 6

Designation Service Vacancy

43 6

Designation Service Vacancy

Designation Service Vacancy

Cadre Information as at 2019.06.30
Ministry   : Ministry of Highways  & Road Development and Petroleum Resources Development (Highways Division)

Designation Service Vacancy
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