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1. හැම 

ෙගව ආක වධනය ලඟා කර ග, එය පවවා ගැම සඳහා මව  වාහන 
පධය  අතවශ සාධකය. එය මැන අවෙබධ කර ග  වාහන හා  ව 
ෙසවා අමාතාංශය  වසර ළ ම වාහන පධය අඛඩව පවවා ගැම උෙදසා 
වැඩසටහ හා වාපෘ රාය යාවට නංවා සාථක ඵල ලඟා කරෙගන ඇත. 
 
ඒ අව, වාහන ෙසවා සංවධනය උෙදසා වාක අයවැය ම ෙව කර ලැ ල 
පාදන ඛ හා ඵලදා වාහන අංශ වල ආෙයජනය මට වසර ළ  අමාතාංශය 
යටෙ පවනා ෙදපාතෙ හා  සංස්ථාත ආයතනද දායක කර ග සැල කළ වාපෘ 
සඳහා ාධන ආෙයජන  දැමට කට කර ඇත. 
 
පවන ය මාග අවැයාව, නව ය මාග ඉම,   ලංකා ගමනාගමන මඩලය 
සඳහා නව බස ්එං 500 ල ගැම,  බස ්රථ සඳහා   තාෂණය  ෙකට ගැම,  
ලංකා ව ෙතෙපළ හා ව ෙසවා සමාගම ම බඩාරනායක වෙතෙපෙ ව 
ම පයත ෙගඩනැෙල  සංවධන කට ආරභ ම ආ වාපෘ ෙශ  වාපෘ 
ෙලස සැලය හැය. 
 
ෙගය පාසක තව වලට අලතාව දව   වාහන ෙසවාව  චත ම 
ධාන ෙකටග නාගක ය වාහනෙ කායෂමතාවය ඉහළ නැංම සඳහා වැඩසටහ 
රායද ඇළව ය වාහන ෙසවා සංවධනයට අවශ යාමාගද ආරභ කර ඇත. 
සදාක රාෙව බැහැරව නන තවයට නැව යහප අනාගතය සඳහා  වාහන 
ෙසවය ස්ථාත මට ය පාශ්ශව දායක කර ග  ලාංක ජනතාවෙ වාහන 
අවශතා හා අෙෂා ඉ කරමට යාකර . 
 
ෙමෙස ජාක වාහන පධය වඩා නන හා කායෂම කර  ලංකාව ඉහළ ආක 
ව කරා ෙගනයාමටද දායකවය ෙද ෙමම අමාතාංශෙ ය අංශ, ෙදපාතෙ හා 
සංස්ථාත ආයතන  වෂය ළ යාමක කරන ලද වැඩසටහ හා යාකාරක බඳ 
ෙතර ම ෙපළ ගැස්ෙ.  
 

2. ආයතන අංශය  ඉකරන ලද කායභාරය  

2.1   2017 වෂයළආයතනපාලනඅංශය ඉකරනලදකායය 
 

ආයතන පාලන අංශයට වෂය ළ  ,  පමණ ලැ ඇ අතර ඒ සබධෙය 
අදාළ ආයතනවලට ෙයකර අවශ කට කර ඇත. 
  
 ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව  
 

 ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙෙ ය බලප සඳහා  ෙටඩරය සබධෙය 
නැවත සපාදන යාවයකට එළම සඳහා හා දැනට පවන  කාලය තව වසර 
ඝ මට ෙහ නව සැපකව ෙතරා ගනා ෙත යන න ෙදෙක පළව එළෙඹන 
නය දවා ඝ කර ගැම සඳහා ඉප කරන ලද අමාත මඩල සංෙශයට  
නැව අමැය ලබා  ඇත.  
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 ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙෙ ෙමට වාහන පෂක තනර සඳහා වන බඳවා 
ගැෙ පපා සකස් කර  නැව රාජ ෙසවා ෙකෂ සභාෙ අමැව 
සඳහා ඉප කර ඇත. 

 
 වාහන අංක තහ සහ ස්කස් ණය මට පවන  කාලය මාස 06 ක කාලයකට 

( න දවා) ෙහ නව ෙකාකව ෙතරා ගනා ෙත යන න ෙදෙක 
පළව එළෙඹන නය දවා ඝ කර ගැම සඳහා ඉප කරන ලද අමාත මඩල 
සංෙශයට  නැව රණය ලබා  ඇත. 

 
 ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙෙ ෙසවය කරන ෙදපාතෙගත පලා යම 

ලධා ඒකාබධ ෙසවයට අතහණය ෙ කට කන කරන ෙලස ඒකාබධ 
ෙසවා අධෂ ජනරා ෙවත දැ ෙදන ල. 

 
 ෙරහැර නව ෙඛනාගාරය ඉකර ෙග මාලව ගබඩා මට අවශ කට කර 

ඇත. 
 
 ෙමට වාහන පනත යටෙ අයකර ලබන දඩ ද වැ ම සබධව පෂාකර වාතා 

මට අග ජනාපමා ප කළ කෙ වාතාව අමාත මඩල අමැය සඳහා 
ඉප කරන ලද අතර  නැව ඒ සඳහා රණය ලබා  ඇත. 

 
 වාහන වා ෙමචන භාරකාර මඩලෙ ෙසවක සංඛාව සඳහා  නැව 

කළමනාකරණ ෙසවා ෙදපාතෙෙ අමැය ලබා ෙගන ඇත. 
 
 ය බලප  මට අදාළ ාෙයක පෂණය බාර පාශ්ශව ෙව ඉකරවා 

ගැම සඳහා  පාශ්ශව හනාගැම සබධව ඉප කරන ලද අමාත මඩල 
සංෙශය සඳහා  නැව රණය ලද අතර ඒ සඳහා කව පෙකට ඉ 
කට ෙකෙර පව.  

 
 වා ෙමචන වාපෘෙ නව  සපාදන කට ම ෙව පව.  

 
  ලංකා ගමනාගමන මඩලය 
 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලය වහගත ෙ යාවය 
 ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ බඳවා ගැ පපාය අමැය සඳහා කළමනාකරණ ෙසවා 
ෙදපාතෙව ෙවත ඉප කර ඇ අතර, ෙ වන ට ජාක වැ හා ෙසවක සංඛා 
ෙකෂ සභාව සමඟ සාකඡා ෙකෙර පව. 
 

 ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ කාය මඩලය තන  ෙලස   
නැව අමත  ඇත. 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ ජනතා සතක බස් සමාග වල ෙසවා කයට  
කර ලැවා  ෙකටස් සබධෙය ව ද ෙගමට අදාළව අමාත මඩල 
සංෙශය ඉප කරන ලද අතර,  නැව අමාත මඩල රණය ලැ ඇත. 
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 ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙෙ ෙමට වාහන පෂක තනර සඳහා වන බඳවා 
ගැෙ පපා සකස් කර  නැව රාජ ෙසවා ෙකෂ සභාෙ අමැව 
සඳහා ඉප කර ඇත. 

 
 වාහන අංක තහ සහ ස්කස් ණය මට පවන  කාලය මාස 06 ක කාලයකට 

( න දවා) ෙහ නව ෙකාකව ෙතරා ගනා ෙත යන න ෙදෙක 
පළව එළෙඹන නය දවා ඝ කර ගැම සඳහා ඉප කරන ලද අමාත මඩල 
සංෙශයට  නැව රණය ලබා  ඇත. 

 
 ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙෙ ෙසවය කරන ෙදපාතෙගත පලා යම 

ලධා ඒකාබධ ෙසවයට අතහණය ෙ කට කන කරන ෙලස ඒකාබධ 
ෙසවා අධෂ ජනරා ෙවත දැ ෙදන ල. 

 
 ෙරහැර නව ෙඛනාගාරය ඉකර ෙග මාලව ගබඩා මට අවශ කට කර 

ඇත. 
 
 ෙමට වාහන පනත යටෙ අයකර ලබන දඩ ද වැ ම සබධව පෂාකර වාතා 

මට අග ජනාපමා ප කළ කෙ වාතාව අමාත මඩල අමැය සඳහා 
ඉප කරන ලද අතර  නැව ඒ සඳහා රණය ලබා  ඇත. 

 
 වාහන වා ෙමචන භාරකාර මඩලෙ ෙසවක සංඛාව සඳහා  නැව 

කළමනාකරණ ෙසවා ෙදපාතෙෙ අමැය ලබා ෙගන ඇත. 
 
 ය බලප  මට අදාළ ාෙයක පෂණය බාර පාශ්ශව ෙව ඉකරවා 

ගැම සඳහා  පාශ්ශව හනාගැම සබධව ඉප කරන ලද අමාත මඩල 
සංෙශය සඳහා  නැව රණය ලද අතර ඒ සඳහා කව පෙකට ඉ 
කට ෙකෙර පව.  

 
 වා ෙමචන වාපෘෙ නව  සපාදන කට ම ෙව පව.  

 
  ලංකා ගමනාගමන මඩලය 
 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලය වහගත ෙ යාවය 
 ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ බඳවා ගැ පපාය අමැය සඳහා කළමනාකරණ ෙසවා 
ෙදපාතෙව ෙවත ඉප කර ඇ අතර, ෙ වන ට ජාක වැ හා ෙසවක සංඛා 
ෙකෂ සභාව සමඟ සාකඡා ෙකෙර පව. 
 

 ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ කාය මඩලය තන  ෙලස   
නැව අමත  ඇත. 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ ජනතා සතක බස් සමාග වල ෙසවා කයට  
කර ලැවා  ෙකටස් සබධෙය ව ද ෙගමට අදාළව අමාත මඩල 
සංෙශය ඉප කරන ලද අතර,  නැව අමාත මඩල රණය ලැ ඇත. 

 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ මාක ග සමාෙලචන ස් සඳහා අමාතාංශ 
ෙයජනය ලබා ම. 

 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ ෙප වල අබ අමතර ෙකටස් ෙ කට සඳහා 
අමාතාංශෙ ෙයජනය ලබා ගැම. 

 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලය සබධෙය ලැෙබන පැ සහ ශන් බඳව අවශ  
ඉ යාමාග ගැම. 

 

  වැඩවජක සඳහා සහන ලබා මට කක හා වෘය සබඳතා අමාතාංශය හා 
මැහ  කට ම. 

 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලයට අදාළ ආයතක කට  ම සහ අවශ සබකරණ 
කට  ම. 

 
 ජාක වාහන ෛවද ආයතනය 
 

2017 වෂෙ ජාක වාහන ෛවද ආයතනයට අදාළ ආයතක කට හා සබකරණ 
කට  ප කරන ලද අතර පහත කායය ධාන වශෙය කරන ල. 
 
 මාවාක ව අවස කර ඇ ෛවදව ජාක වාහන ෛවද ආයතනෙ ෙසවය 

සඳහා ෙය කරගැම සඳහා අමාත මඩල සංෙශය ඉප කර ඇත. 
 

 ෙශෂඥ ෛවදවරෙය, වයස අ 60ට වැ ෛවදව සහ වයස අ 60ට වැ 
ෛවද රසායනාගාර තාෂක දාඥ ජාක වාහන ෛවද ආයතනෙ ෙසවයට 
ෙයදවා ගැම සබධෙය අමාත මඩල සංෙශය  නැව ෙය කර 
ඇත. 

 

 ජාක වාහන ෛවද ආයතනෙ කාය මඩලය  නැව කළමනාකරණ 
ෙසවා ෙදපාතෙව ම අමත කර ඇත. 

 

 ජාක වාහන ෛවද ආයතනෙ ගපහ, මහවර, අරාධර ශාඛා කායාල වල නව 
ෙගඩනැ ඉ කට සඳහා රාජ වාපාර ෙදපාතෙෙ අමැය සඳහා 
ඉප කර ඇත. අමාත මඩල සංෙශය සකස ්ෙකෙර පව. 

 

 ෙෙගඩ ධාන කායාල ෙගඩනැල අවැයා ම. 

 
 ලව ඉංෙ ගක සමාගම  

ලව ඉංෙ ගක සමාගමට අදාළ ආයතක කට හා සබකරණ කට  ප 
කරන ලද අතර පහත කායය ධාන වශෙය කරන ල. 
 /ස ලව ඉංෙ (ගක) සමාගෙ ාමල ෙසවක මහම මහෙ 78 

ෙදෙන සඳහා පාෙතක ද ෙගම සබධෙය ඉප කරන ලද අමාත මඩල 
සංෙශයට  නැව අමැය ලබා  ඇත. 
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 කළමනාකරණ ෙසවා ෙදපාතෙෙව ලද උපෙදස් මත ලව ඉංෙ සමාගමට අදාළ 

බඳවා ගැෙ පපා සකස් ෙ කට එම ආයතනය ම ෙකෙර පව. 
 
 /ස ලව ඉංෙ (ගක) සමාගෙ කට මව පවවා ෙගන යාම සඳහා 

රපාව පවන තන පය සඳහා ලධා බඳවා ගැමට කට කර ඇත. 
 
 /ස ලව ඉංෙ (ගක) සමාගෙ ග සමාෙලචන ස් සඳහා අමාතාංශ 

ෙයජනය ලබා ම. 
 

 ග සමාෙලචන ස්වල පැන නන ගැට වලට මැහ ම සහ ලව ඉංෙ 
ආයතනෙ පවව ලබන ග සමාෙලචන ස් සඳහා අමාතාංශ ෙයජනය ලබා 
ම. 

 
 අධෂ මඩල ස්වල පැන නන කවල අවශ සහය ලබා ම. 

 
 2017 වෂෙ මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාවට අදාළ ආයතක කට හා 
සබකරණ කට  ප කරන ලද අතර පහත කායය ධාන වශෙය 
කරන ල. 

 
 මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව ජාක මාග ආරෂණ ෙකෂ සභාව ෙලස වාහන 

අමාතාංශය යටෙ ස්ථාපනය ම සඳහා අමාත මඩල අමැය ලබා ගැම. 
 

 ෙ වනට අමාතාංශ හා ෙදපාතෙ ඇ ආයතන  සමත කව ම 
ජාක මාග ආරෂණ ෙකෂ සභාෙ පනත ෙකප ෙකෙර පව. 

 
 මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාෙ සභා පකා සඳහා ඉ යාමාග ගැෙ 

අමාතාංශෙ මැහම ලබා ම. 

 
මානව සප සංවධනය සඳහා කරන ලද කායය 
 

  වැඩසටහ ගණන සහභා  ලධා සංඛාව 

ෙය  

ෙය  
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 කළමනාකරණ ෙසවා ෙදපාතෙෙව ලද උපෙදස් මත ලව ඉංෙ සමාගමට අදාළ 

බඳවා ගැෙ පපා සකස් ෙ කට එම ආයතනය ම ෙකෙර පව. 
 
 /ස ලව ඉංෙ (ගක) සමාගෙ කට මව පවවා ෙගන යාම සඳහා 

රපාව පවන තන පය සඳහා ලධා බඳවා ගැමට කට කර ඇත. 
 
 /ස ලව ඉංෙ (ගක) සමාගෙ ග සමාෙලචන ස් සඳහා අමාතාංශ 

ෙයජනය ලබා ම. 
 

 ග සමාෙලචන ස්වල පැන නන ගැට වලට මැහ ම සහ ලව ඉංෙ 
ආයතනෙ පවව ලබන ග සමාෙලචන ස් සඳහා අමාතාංශ ෙයජනය ලබා 
ම. 

 
 අධෂ මඩල ස්වල පැන නන කවල අවශ සහය ලබා ම. 

 
 2017 වෂෙ මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාවට අදාළ ආයතක කට හා 
සබකරණ කට  ප කරන ලද අතර පහත කායය ධාන වශෙය 
කරන ල. 

 
 මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව ජාක මාග ආරෂණ ෙකෂ සභාව ෙලස වාහන 

අමාතාංශය යටෙ ස්ථාපනය ම සඳහා අමාත මඩල අමැය ලබා ගැම. 
 

 ෙ වනට අමාතාංශ හා ෙදපාතෙ ඇ ආයතන  සමත කව ම 
ජාක මාග ආරෂණ ෙකෂ සභාෙ පනත ෙකප ෙකෙර පව. 

 
 මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාෙ සභා පකා සඳහා ඉ යාමාග ගැෙ 

අමාතාංශෙ මැහම ලබා ම. 

 
මානව සප සංවධනය සඳහා කරන ලද කායය 
 

  වැඩසටහ ගණන සහභා  ලධා සංඛාව 

ෙය  

ෙය  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 අභතර පාලන අංශය  ඉ කරන ලද කායය 
 

වැඩ සටහන යාකාරක 

 
01.තැපෑල 

 

 
i. ලැෙබන හා යවන  භාරගැ  කරන ල. 

ii. ෛදක තැපෑල ෙබදා හැ  කරන ල. 
iii. දර යය නඩ  හා ඒ සබධ ෙග 

කට  කරන ල. 
 

 
02.ෙපගක  ෙග 

පවවා ෙගන යාම 
 මාඩක ලධා 
 භාෂා පවතක ලධා  
 සංවධන ලධා 
 රා.ක.ස. ලධා 
 යර 
 කා.ෙස.ෙස.ලධා 

 

 
i. වාක කාය සාධන වාතා ලබා ගැම, අමත 

  කරන ල. 
ii. වැ වධක ලබා ෙ කට  කරන ල. 

iii. ාම ගැම, ස්ථාන මා ම සබධ කට  
කරන ල. 

iv. ෙශ වා සබධ ආයතන කට  කරන 
ල. 

v. 03/2016 වැ පවතන, ෙසවා සහක ලබා ම 
වැ කට  කරන ල. 

vi. කඩඉ පෂණ සඳහා අය ප හා භාග සඳහා 
අයප අදාල බලධායා ෙවත යැම  කරන ල. 

vii. ය හා කා.කා.ස. ලධා සඳහා කායෂමතා 
කඩඉ භාග පැවැම. 

viii. ආත ලධා සංවධන ෙසවයට අතහණය 
ම කරන ල. 
 

 
03.ග අමාතමාෙ හා ග 

ෙයජ අමාතමාෙ 
කාය මඩලය සබධ 
ෙතර. 

 
i. ග අමාතමාෙ හා ග ෙයජ අමාතමාෙ 

කාය මඩලය ප , ෙසවය අවස , 
වැ පවතනය ම ආ කට  කරන ල.   

ii. රාජ ෙසවා අථසාධක අරද ලබා ගැම සඳහා 
අවශ ආයතක කට  ම.    
                                                              

04.අහාර රෂණ කට i. අමාතංශ ලධාෙ දායකව ලාභ ඉ 
ෙ අයප සහක කර රෂණ භාර අරදල 
ෙවත ඉප   කරන ල. 

ii. ද අහාර කාප ලබා ගැම සඳහා 
ලධාෙ අයප අහාර ඒකකය ෙවත යැම 
හා ලද ද අහාර කාප ලධාට ෙබදා  
 කරන ල 
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05.ප යෙ කට  i      ග ඇමමා හා ෙයජ ඇමමා සහභා  ල 
උසව වල ලබා ගනා ලද ඡායාප හා ෙය 
පටවලට අදාල ප යෙ කට 

      ග අමාතමා හා ෙයජ අමාතමා ඇ 
අමාතාංශ ෙක හා කාය මඩලෙ කායාල, 
වාස, ජංගම හා අතජාල රකථන ප ය 
 කරන ල. 

iii. ජල,  හා පතා කට වලට අදාළ ප 
ර ම  කරන ල. 

iv. වප ලබා ගැම සබධ කට හා ප 
ෙග සබධ කට  කරන ල. 
 

 
06.හැප සහ ය, බස් 

ගම බලප ලබා ම. 
 

 
i. හැප   පපාලන කට  කරන 

ල. 
ii. ය, බස් ගම බලප යාවය ආත කට  

කරන ල. 
 

 
07.බාර ආයතන හා සබඳතා 


     ධ ෙෂය සබධව බාර ආයතන හා 

සබකරණය  කරන ල. 
බාර ආයතනය දව ලබන ක සබධව 

අමාතාංශය දැව   කරන ල. 


 
08.වා සබධ කට 

  
i      අමාතාංශෙ කාය මඩල මාක පැෙ හා 

ටෙ වාතාව ලබා ගනා ල. 
    i     වා ෙඛණය යාව කාන   කරන   ල. 
   iii    අකාල, ගම යද, වා ය ගම බලප 

 ම සහ ය ගම ප යම  කරන 
ල. 

  iv    ෙශ වා, ත වා ෙඛන ගත ම සහ 
ෙග පවවා ෙගන යා  කරන ල. 


 

09.සංචාරක බංගලා  
 

i. ය ෙදපාතෙවට අය සංචාරක බංගලා ෙව 
ම හා ඊට අය ද ය  
ෙදපාතෙවට ණය  කරන                 
ල. 

ii. ඊට අය ෙඛණ පවවා ෙගන යන ල. 
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05.ප යෙ කට  i      ග ඇමමා හා ෙයජ ඇමමා සහභා  ල 
උසව වල ලබා ගනා ලද ඡායාප හා ෙය 
පටවලට අදාල ප යෙ කට 

      ග අමාතමා හා ෙයජ අමාතමා ඇ 
අමාතාංශ ෙක හා කාය මඩලෙ කායාල, 
වාස, ජංගම හා අතජාල රකථන ප ය 
 කරන ල. 

iii. ජල,  හා පතා කට වලට අදාළ ප 
ර ම  කරන ල. 

iv. වප ලබා ගැම සබධ කට හා ප 
ෙග සබධ කට  කරන ල. 
 

 
06.හැප සහ ය, බස් 

ගම බලප ලබා ම. 
 

 
i. හැප   පපාලන කට  කරන 

ල. 
ii. ය, බස් ගම බලප යාවය ආත කට  

කරන ල. 
 

 
07.බාර ආයතන හා සබඳතා 


     ධ ෙෂය සබධව බාර ආයතන හා 

සබකරණය  කරන ල. 
බාර ආයතනය දව ලබන ක සබධව 

අමාතාංශය දැව   කරන ල. 


 
08.වා සබධ කට 

  
i      අමාතාංශෙ කාය මඩල මාක පැෙ හා 

ටෙ වාතාව ලබා ගනා ල. 
    i     වා ෙඛණය යාව කාන   කරන   ල. 
   iii    අකාල, ගම යද, වා ය ගම බලප 

 ම සහ ය ගම ප යම  කරන 
ල. 

  iv    ෙශ වා, ත වා ෙඛන ගත ම සහ 
ෙග පවවා ෙගන යා  කරන ල. 


 

09.සංචාරක බංගලා  
 

i. ය ෙදපාතෙවට අය සංචාරක බංගලා ෙව 
ම හා ඊට අය ද ය  
ෙදපාතෙවට ණය  කරන                 
ල. 

ii. ඊට අය ෙඛණ පවවා ෙගන යන ල. 
 

 
10.සහනදා ෙමට රථ බලප 

ලබා ම 

             
          අමාතාංශය හා ඒ යටෙ ඇ ආයතන වල ක 

ඇ ලධා සඳහා සහනදා ෙමට රථ බලප 
  කරන ල. 

 

 
11.ල ෙමෙහවර ජනප ජනතා 

ෙසවය ජාක වැඩසටහෙන 
සබකරණ කට 

               
              ෙමම වැඩසටහන සබධෙය අමාතාංශය යටෙ 

ඇ ආයතන සබකරණ කට  කරන ල. 

 
12.ස් හා උසව සංධානය 

ම 

 
i. මාඩක ලධා සඳහා ස් සංධානය  

කරන ල. 
ii. අභතර පාලන අංශෙ ෂය ක සඳහා අදාළ 

වන ප ස් සංධානය ම. 
iii. නව වසර ආරභය, අ අද සැමම සඳහා 

උසව සංධානය ම. 
 

 
13.ජාක ගමනාගමන 

ෙකෂ සභාවට අදාළ 
කට. 

   .බස් ගාස් පය සංෙශධන සබධ  
           කට  ම. 
 ii.    ෙක මාෙ උපෙදස් ප කව පකර ජාක 

ගමනාගමන ෙකෂ සභා පනත යටෙ වග 
වතමානයට ගැලෙපන ප සංෙශධනය ම. 

iii.     ග ඇමමා හා ෙක ෙවත ෙය කරන ඉ, 
පැ හා අයාචනා සබධෙය කට ම. 

iv.  ම ෙසවා අවසර ප අවලං  වලට අදාල අයාචනා 
සබධෙය කට ම 

v.     ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාෙ අමාතාංශෙය 
 කළ  ය ආයතක කට  කර ඇත. 

14.ෙතර පනතට අදාළ 
යම කට  

අංක දරණ ෙතර පනතට අව ඉ කරන 
ලද ෙතර, අදාල ගලය ෙවත ලබා ම ඇ 
ෙතර පනතට අදාල කට  කරන ල. 

15.අමාතාංශෙ කාය 
මඩල ෙතර 
යාවකාන ම හා ඒ 
සබධ කට  

කාය මඩල ෙතර යාවකාන ම හා .ෙර.  
අයප කළමනාකරණ ෙසවා ෙදපාතෙව ෙවත 
ෙය කර අමත කර ගැම ආ කට  කරන ල. 

 
16.මැවරණ කට  

මැවරණ ෙකෂ සභාව  ෙය කරන ලද චෙඛ 
ආය බඳව යට ආයතන හා ය අංශ දැව ම, 
මැවරණ සංගණන කායය ම ආ කට  ම. 

 
17.ණය ලබාම සබධ 

ආයතක කට 

 අමාතාංශෙ ය ලධාට අවශ ණය පහක  
(උසව අකාර, ආපදා ණය, ෙපල ණය, ෙශෂ 
අකාර ) ලබා ම සබධව අදාළ ආයතක කට  
ම. 
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18. ෙග අපහරණය 


      මරදාන පෙ  ෙඛනාගාර  ෙග 

           අපහරණය  කරන ල. 
  ii  ෙඛනාගාරයට අවශ රාක සකස්   කරන ල. 
 


2.2.1 වාහන අංශය  ඉ කරන ලද කායය 
 

  වෂෙ  වාහන හා  වෙසවා අමාතාංශයට වාහන 86  ත රථ 
ඇය පැව. 
 

 එම රථ ඇෙය වෂෙ වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශය යටෙ පැව 
වාහන පහත දවා ඇ ආකාරයට ධ ආයතනවල ඉම ප එම ආයතනවලට අය 
පවරා ඇත. 
 

අ 
අංකය 

පවරා ෙදන ලද ආයතනය මාණය 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලය 
 ය ෙදපාතෙව 
 ජාක ගමනා ගමන ෙකෂ සභාව 
 ජනාප ෙක කායාලය 
එකව 

 
 වාහන  ක අය පැවෙම ප අමාතාංශෙ රථ ඇය වෂය සඳහා වාහන   

 ෙ. 
 

  වෂය ළ අමාතාංශය ස වාහන 09  හ අන ආපදාවට ලව 
අවැයා කරන ල.  වෂෙ ට හ අන සබධව .ෙර. පෂණ 
පහත දවා ඇ අ  කර ඇත. 
 

අ 
අංකය 

වෂය 

අන 
  
වාහන 

සංඛාව 

මශන 
කට 

අවස කර 
ඇ 

මාණය 

මශන 
කට 

අවස කර 
ෙනමැ 
මාණය 

ෙවන 

    
අන සබධ යම මශන 
කට අවස කර ඇත. 

    

අන  ක මශන කට  
මට අවශ ෙතර  
ෙගවල ෙනමැ බැ අවශ 
ඉ යාමාග ගැමට කට 
කර පව. 
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18. ෙග අපහරණය 


      මරදාන පෙ  ෙඛනාගාර  ෙග 

           අපහරණය  කරන ල. 
  ii  ෙඛනාගාරයට අවශ රාක සකස්   කරන ල. 
 


2.2.1 වාහන අංශය  ඉ කරන ලද කායය 
 

  වෂෙ  වාහන හා  වෙසවා අමාතාංශයට වාහන 86  ත රථ 
ඇය පැව. 
 

 එම රථ ඇෙය වෂෙ වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශය යටෙ පැව 
වාහන පහත දවා ඇ ආකාරයට ධ ආයතනවල ඉම ප එම ආයතනවලට අය 
පවරා ඇත. 
 

අ 
අංකය 

පවරා ෙදන ලද ආයතනය මාණය 

  ලංකා ගමනාගමන මඩලය 
 ය ෙදපාතෙව 
 ජාක ගමනා ගමන ෙකෂ සභාව 
 ජනාප ෙක කායාලය 
එකව 

 
 වාහන  ක අය පැවෙම ප අමාතාංශෙ රථ ඇය වෂය සඳහා වාහන   

 ෙ. 
 

  වෂය ළ අමාතාංශය ස වාහන 09  හ අන ආපදාවට ලව 
අවැයා කරන ල.  වෂෙ ට හ අන සබධව .ෙර. පෂණ 
පහත දවා ඇ අ  කර ඇත. 
 

අ 
අංකය 

වෂය 

අන 
  
වාහන 

සංඛාව 

මශන 
කට 

අවස කර 
ඇ 

මාණය 

මශන 
කට 

අවස කර 
ෙනමැ 
මාණය 

ෙවන 

    
අන සබධ යම මශන 
කට අවස කර ඇත. 

    

අන  ක මශන කට  
මට අවශ ෙතර  
ෙගවල ෙනමැ බැ අවශ 
ඉ යාමාග ගැමට කට 
කර පව. 

    
අන සබධ යම මශන 
කට අවස කර ඇත. 

    
අන සබධ යම මශන 
කට අවස කර ඇත. 

    
මශන කට අවස ෙනකළ 
 ෙග කව ෙවත ලබා  ඇත. 

    
අන සබධ යම මශන 
කට අවස කර ඇත. 





   

මශන  මට  ෙග 03 
කව ෙවත ලබා  ඇත. අන 
06ක කට තවම වන බැ 
කව ෙවත ඉප කර ෙනමැත. 

 
2.3  2017 වෂය ළ ඉඩ අංශය  ඉකරන ලද කායය 
 

1. 2017 ජනවා 01 ට 2017 ෙදසැබ 31 දවා  කාලය ළ ඉඩ බඳ කට වලට 
අදාළව   1,450  පමණ ලැ ඇ අතර එම යම  සඳහා අදාළ ප කට 
ෙකට ඇ අතර සාකඡා වට පය ද පවවා  ස ලබා ගැමට කට කර 
ඇත. 

2. ට අමතරව අමාත මඩල අමැය ලබා ගැම සඳහා  ලංකා ගමනාගමන මඩලය 
සබධෙය අමාත මඩල පකා 01 හා ය ෙදපාතෙව සබධෙය 
අමාත මඩල පකා 07 සඳහා අමාත මඩල අමැය ලබාෙගන ඇත. 

3. ය ෙදපාතෙව ස ඉඩ බ මට අදාළ පපාලන කට අමාත මඩල 
රණය ම තාවකාකව වාහන හා  වෙසවා අමාතාංශයට පවරා  
බැ ය ඉඩ බ , පවරා හා  රජෙ සංවධන කට සඳහා ඉඩ දහස් ම 
ආ ය ෙදපාතෙව   කරන ලද ය ඉඩ සබධ ය කායය 
වලට අදාළ කට අංක අ.ම.ප.17/2051/709/075 දරණ නැ අමාත 
මඩල රණය ම නැවත ය ෙදපාතෙවට පවරා ෙදන ෙත අප   
කරන ල.  

 

ය රත ඉඩ වල අනවසර පහරණ යමාල ම සඳහා පවවන ලද  
වැඩසටහ 
 
ෙපෙළනව ස්කය  
 

 අමාත මඩල රණ අංක අ.ම.ප./16/0512/709/028 හා 2016.05.18 නැ රණය 
ම ය ෙදපාතෙව ස ය රත ඉඩ වල පහරණකව හනා 
ගැමට, ම මට ලද අමැය මත ෙපෙලනව හා බල යන 
ස්කයට අදාළව ාෙය ෙක ෙකඨාශය ළ  ය රත 
පහරණකව හනාගැෙ වැඩසටහ පවවන ලද අතර එම වැඩසටහෙ  ය 
රත පහරණකවෙග දැනට වසර 10 කට වැ පං කව 1,073  හා වසර 
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10 ට අ පං කව 1,957  හනා ගනා ලද අතර අමාත මඩල රණය අව 
කට කළ  වෙ වසර 10 ඉම පහරණ කව බඳව පම. ඒ අව 
හනාග 1,073 ෙවෙව කට කළ ආකාරය පහත ප ෙ. 

 
 

  
යාකාරකම 

ෙභක ගය 
එකව බ  

සත 
අනවසර 

 මැ කරන ලද සංඛාව   

02. 
වැඩසටහනට ඉප  හනාග 
පහරණකවෙග අයප 
සමග ගළපන ලද සංඛාව 

  

03. තෙසවට යවන ලද සංඛාව   

 
උප ෙදපාතෙ ෙශ 
ෙනලද ගණන 

  

 සකස් කරන ලද ප ගණන   

04. 
සංෙශධන සතව සකස ් කරන ලද 
ප සංඛාව (50% ෙගෙ මය 
ඇළව) 

  

05.  ලැ ඇ තෙස සංඛාව   
 
හනා ගනා ලද පහරණකව  සඳහා ප සකස් කරන ලද අතර ඔෙග අය ය 
ව   දල . .  න පවවන ලද ජංගම වැඩසටහෙ 
දැනට බ  සත පහරණකවෙග . 675,943.28  ද අනවසර 
පහරණකවෙග .   ද අය කර ගනා ල. 
 
පව සංෙශධනය කර සකස් කරන ලද ප 97ට අදාළව අයය ව   දල 
. .ඒ අත න පැව ජංගම වැඩසටහෙ පහරණකව හ 
ෙදෙන   දල () ෙගවන ලද අතර පහරණකව හය ෙදෙන  
 ද 50% ෙකටස (.  ෙගවන ල.  
 

ඒ අව පවවන ලද සමස්ත වැඩසටහවල  සත පහරණකවෙග අය කරගනා 
ලද  දල .   හා අනවසර පහරණකවෙග අය කර ගනා ලද  දල 
.  ෙ. 
 
බල ස්කය 

බල ස්කෙ ය රත පහරණ කවෙග දැනට වසර  කට වැ පං කව 
490  හා වසර ට අ පං කව   හනා ගනා ල.  අමා ය මඩල රණය අව 
කට කළ  වෙ වසර  ඉම පහරණ කව බඳව බැ ඒ අව හනාග 
490 ෙවෙව කට කළ ආකාරය පහත ප ෙ. 
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10 ට අ පං කව 1,957  හනා ගනා ලද අතර අමාත මඩල රණය අව 
කට කළ  වෙ වසර 10 ඉම පහරණ කව බඳව පම. ඒ අව 
හනාග 1,073 ෙවෙව කට කළ ආකාරය පහත ප ෙ. 

 
 

  
යාකාරකම 

ෙභක ගය 
එකව බ  

සත 
අනවසර 

 මැ කරන ලද සංඛාව   

02. 
වැඩසටහනට ඉප  හනාග 
පහරණකවෙග අයප 
සමග ගළපන ලද සංඛාව 

  

03. තෙසවට යවන ලද සංඛාව   

 
උප ෙදපාතෙ ෙශ 
ෙනලද ගණන 

  

 සකස් කරන ලද ප ගණන   

04. 
සංෙශධන සතව සකස ් කරන ලද 
ප සංඛාව (50% ෙගෙ මය 
ඇළව) 

  

05.  ලැ ඇ තෙස සංඛාව   
 
හනා ගනා ලද පහරණකව  සඳහා ප සකස් කරන ලද අතර ඔෙග අය ය 
ව   දල . .  න පවවන ලද ජංගම වැඩසටහෙ 
දැනට බ  සත පහරණකවෙග . 675,943.28  ද අනවසර 
පහරණකවෙග .   ද අය කර ගනා ල. 
 
පව සංෙශධනය කර සකස් කරන ලද ප 97ට අදාළව අයය ව   දල 
. .ඒ අත න පැව ජංගම වැඩසටහෙ පහරණකව හ 
ෙදෙන   දල () ෙගවන ලද අතර පහරණකව හය ෙදෙන  
 ද 50% ෙකටස (.  ෙගවන ල.  
 

ඒ අව පවවන ලද සමස්ත වැඩසටහවල  සත පහරණකවෙග අය කරගනා 
ලද  දල .   හා අනවසර පහරණකවෙග අය කර ගනා ලද  දල 
.  ෙ. 
 
බල ස්කය 

බල ස්කෙ ය රත පහරණ කවෙග දැනට වසර  කට වැ පං කව 
490  හා වසර ට අ පං කව   හනා ගනා ල.  අමා ය මඩල රණය අව 
කට කළ  වෙ වසර  ඉම පහරණ කව බඳව බැ ඒ අව හනාග 
490 ෙවෙව කට කළ ආකාරය පහත ප ෙ. 
 

අ 
අංකය 

යාකාරකම ෙභක ගය 

01. මැ කරන ලද සංඛාව 143 

02. 
වැඩසටහනට ඉප  හනාග පහරණ 
කවෙග අයප සමඟ ගළපන ලද සංඛාව 

65 

03. තෙසවට යවන ලද සංඛාව 65 

          
 අමප හා  නැ අමාත මඩල රණය ම 

තාවකාකව වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශයට පවරා  බලතල 
අමපදරණ නැ අමාත මඩල රණය ම නැවත 
ය ෙදපාතෙව ෙවත පැව බැ උත වැඩසටහ යාමක ම සඳහා 
ය ෙදපාතෙව ෙවත බාර ෙදන ල. 

 
 ෙසවක අථසාධක අරදල සඳහා  ලංකා ගමනාගමන මඩලය  ෙගය  

සත ඟ දායක ද ෙගමට අදාළව  ලංකා ගමනා ගමන මඩලය  ව හා 
ෙප ද ෙගවා ය  අය පැව ෙනමැ ඉඩ සඳහා බලය පැවෙ සහක ලබා 
ගැමට ද අමාත මඩල අමැය ලද ඉඩ ෙකටස් පය සඳහා දහස් මනා ප 
ලබා ගැමට කට ඉතාම කන  ම සඳහා සාකඡා පවවා ස්ථාය පෂා 
 කර අදාළ ආයතන සබකරණය කර අවශ කට කරන ල.  

 
2.4  2017 වෂය ළ ය පාලන අංශය  ඉකරන ලද කායය 
 
 ය ෙදපාතෙවට අය යම මාඩක තන හා ෙසවාවට අය ප ෙ 

ට ාමයාම දවා  මා , නය රාජකා, ෙකා පදනම මත බඳවා ගැමට 
අදාළ රාජකා කට ම හා නැවත ෙසවෙ මට අදාළ රාජකා කට අමාතාංශය 
ම, අදාළ ෙවන ආයතන හා රාජ ෙසවා ෙකෂ සභාව ම ඉ ම.


 ෙශ වා, හ අන වා, හ අන ව බඳව රාජකා ඉ ම.

 වෘය ස කට සඳහා ෙසවෙය දහස් ම, වෘය ස ඉ හා ෙවන 
පැ සබධෙය කට ම.


 භාතෙය ඉව කළ ෙ, පර ෙකට ඇ අ ව සහන ලට ගැම සඳහා 

ධ පාශ්ශවය  කර ලබන ඉ සබධෙය කට ම.

 ය ෙදපාතෙෙ ෙසවෙ තව  ෙශපාලන පගැ වලට හා  වැඩ 

වජනයට ලව තවරට කර ලබන ඉ සබධ අදාළ රාජකා ඉම.

 ය ෙදපාතෙවට අදාළව නව කාය මඩලය කළමනාකරණ ෙසවා අධෂ ජනරා 
  න අමත කර ඇ අතර, එයට අදාළව බඳවා ගැෙ පපා හා  වැ 
පමාණ සබධව තවරට සංෙශධනය ෙකෙර පව. ෙම ඇ  ඇ ගැට 
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සබධෙය අමාත මඩලය  අ කව වා නව වැ වහය සකස් 
මට කට ෙකෙර පව.


 පහත සඳහ තන සඳහා නව බඳවා ගැ පපා ෙ වන ට අමත කර ඇත.     

  ලධා තනර 
 ය ස්ථානාප අ පය 
 අකා, ෙයජ අකා, සහකාර අකා (ය ආරෂක) 
 සහකාර වාහන අකා (බලශ සංරෂණ) හා සහකාර අකා (යාක) 
 ය සහායක 
 තාෂණ කළමනාකරණ සහකාර තන 
 ක තාෂණ ෙසවයට අදාළ තන 
 ය ස්ථානාප ෙසවය (අතකාන ධාන යටෙ) 
 සැල  (111, 11, 1 ෙ) 
 උපෙශක තනර 
 සැල  / පෙෂණ සහකාර (අ පය) 
 පෙෂණ සහකාර(111, 11, 1 ෙ) 
 ෙයජ සාමානාකා (ගමනාගමන) 
 වා ක, වා පපාලක, ෙශප සංාහක, සැරය, දන මැ ෙසවක, 

බල, ෂට, සංඥාක, බ පෂක, සංචාරක ෙශප භාගක, නඩ 
පපාලක, සංචාරක ෙශප පෂක තන අය කළමනාකරණ සහකාර 
තාෂණ ෙනවන ඛාඩ  ගණෙ බඳවාගැෙ පපාය 

 ෂ ය 
 

පහත සඳහ තන සඳහා රා.ප.ච.  අව ෙ වන ට නව බඳවා ගැෙ පපා සකස් 

කර අමත කරවා ෙගන ඇත, එම පපා තවරට සංෙශධනය ෙව පව. 

 ය ස්ථානාප ෙසවය 
 ය අෂණ කළමනාකරණ ෙසවය 
 ය ය ෙසවය 
 ය යාමක ෙසවය 

 
 

 ෙ වන ට පහත සඳහ තන වල බඳවා ගැ පපා රාජ ෙසවා ෙකෂ සභාව ෙවත 
අමැයට ෙය කර ඇත. 

 ාථක ෙය ය ෙනවන තන 
 සපාදන ලධා/ගමනාගමන වැය ලධා 
 අකා,ෙයජසාමානාකා, සහකාර අකා (සපාදන) 
 ය තාෂණ  සහායක, ය ෙමෙහ සහයක (ෙපස්ම, 

ෙපස්ම, බංගලා භාරක) 
 ධාන ආරෂක ලධා 

 

 අෙන තන ව තන 06  සඳහා බඳවා ගැෙ පපා ෙකප කර ආයතන 
අධෂ ජනරාෙ හා වැ ෙකෂ සභා ෙකෙ ෙශ ලබා ෙගන ඇත. තව 
තන 03  සඳහා ජාක වැ ෙකෂ සභා ෙකෙ හා ආයතන අධෂ ජනරාෙ 
ද ෙශ ලබා ගැමට ෙය කර ඇත. 
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සබධෙය අමාත මඩලය  අ කව වා නව වැ වහය සකස් 
මට කට ෙකෙර පව.


 පහත සඳහ තන සඳහා නව බඳවා ගැ පපා ෙ වන ට අමත කර ඇත.     

  ලධා තනර 
 ය ස්ථානාප අ පය 
 අකා, ෙයජ අකා, සහකාර අකා (ය ආරෂක) 
 සහකාර වාහන අකා (බලශ සංරෂණ) හා සහකාර අකා (යාක) 
 ය සහායක 
 තාෂණ කළමනාකරණ සහකාර තන 
 ක තාෂණ ෙසවයට අදාළ තන 
 ය ස්ථානාප ෙසවය (අතකාන ධාන යටෙ) 
 සැල  (111, 11, 1 ෙ) 
 උපෙශක තනර 
 සැල  / පෙෂණ සහකාර (අ පය) 
 පෙෂණ සහකාර(111, 11, 1 ෙ) 
 ෙයජ සාමානාකා (ගමනාගමන) 
 වා ක, වා පපාලක, ෙශප සංාහක, සැරය, දන මැ ෙසවක, 

බල, ෂට, සංඥාක, බ පෂක, සංචාරක ෙශප භාගක, නඩ 
පපාලක, සංචාරක ෙශප පෂක තන අය කළමනාකරණ සහකාර 
තාෂණ ෙනවන ඛාඩ  ගණෙ බඳවාගැෙ පපාය 

 ෂ ය 
 

පහත සඳහ තන සඳහා රා.ප.ච.  අව ෙ වන ට නව බඳවා ගැෙ පපා සකස් 

කර අමත කරවා ෙගන ඇත, එම පපා තවරට සංෙශධනය ෙව පව. 

 ය ස්ථානාප ෙසවය 
 ය අෂණ කළමනාකරණ ෙසවය 
 ය ය ෙසවය 
 ය යාමක ෙසවය 

 
 

 ෙ වන ට පහත සඳහ තන වල බඳවා ගැ පපා රාජ ෙසවා ෙකෂ සභාව ෙවත 
අමැයට ෙය කර ඇත. 

 ාථක ෙය ය ෙනවන තන 
 සපාදන ලධා/ගමනාගමන වැය ලධා 
 අකා,ෙයජසාමානාකා, සහකාර අකා (සපාදන) 
 ය තාෂණ  සහායක, ය ෙමෙහ සහයක (ෙපස්ම, 

ෙපස්ම, බංගලා භාරක) 
 ධාන ආරෂක ලධා 

 

 අෙන තන ව තන 06  සඳහා බඳවා ගැෙ පපා ෙකප කර ආයතන 
අධෂ ජනරාෙ හා වැ ෙකෂ සභා ෙකෙ ෙශ ලබා ෙගන ඇත. තව 
තන 03  සඳහා ජාක වැ ෙකෂ සභා ෙකෙ හා ආයතන අධෂ ජනරාෙ 
ද ෙශ ලබා ගැමට ෙය කර ඇත. 

 
 බඳවා ගැෙ පපා අමත  ඇ තන පය සඳහා අ බඳවා ගැම සඳහා 

අවශ කට ෙකෙර පව. 
 

 ය ෙදපාතෙෙ අෙන තන සඳහා බඳවා ගැ පපා සකස් කර පව. 
 
 ය ෙදපාතෙෙ ලධා 50 ෙදෙනෙ ඇප ද දහස්  ද, ඇෙට 

කාලය අවලං    ද  කර ඇත. 
 
 ය ෙදපාතෙවට අදාලව පහත සඳහ වාපෘ සඳහා සහ  ලංකා ගමනාගමන 

මඩලෙ කටවලට අදාලව ෙක සඳහා පහත ප සා බලප  කර ඇත. 

   
     
    
  
 
     
   
  
 
     
  
 
     
    
  


   
     
    
  
    
   
    
     
    


2.5  අංශය  ඉ කරන ලද කායය 

 
 2017 වසෙ කට කරන ලද නව න සංඛාව     44 
 නව මානව ක පැ සංඛාව                              05 
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     සමත මට කට කරන ලද පන   02 
 2017 අංක 18 දරණ ෙමට වාහන (සංෙශධන) පනත 
 2017 අංක 06 දරණ ජාක ගමනාගමන (සංෙශධන) පනත 

 
ෙමට රථ වාහන පනත යටෙ පනවන ලව, කාශයට ප කරන ලද ෙරලා සංඛාව    05 
 

 ෙමට වාහන (ෙමට ක) ෙයග  (අංක දරණ නැ ගැස 
ෙදනය) 

 ෙමට වාහන (ෙමට ක) ෙයග  (අංක දරණ නැ  
ගැස ෙදනය ම සංෙශත අංක  දරණ   නැ ගැස 
ෙදනය 

 ෙමට වාහන (ධ) ෙයග  අංක දරණ නැ ගැස ෙදනය 

 ෙමට වාහන (සල, සංඥා හා මාග ල  ෙයග)  දරණ
නැ ගැස ෙදනය 

 
ෙමට රථ වාහන පනත යටෙ ක ෙකප සකසා   ෙකප සපාදක ෙවත ෙය 
කර ඇ  පන ෙකප සහ ෙරලා සංඛාව   08 
 

 බරපතල වැර 07  සඳහා දඩ සංෙශධනය ම ස ෙමට වාහන පනත 
සංෙශධන ම සඳහා  පන ෙකපත 

 ෙමට වාහන (ස්ථාය දඩ )  ෙයග 
 ෙමට වාහන (ගාස්) ෙයග 
 ෙමට වාහන (හ අන වාතා ෙ ) ෙයග 
 ෙමට වාහන (ෙක සක)  ෙයග 
 ෙමට වාහන (අෙ මාග) ෙයග 
 ෙමට වාහන (ෙරද රථ ම ෙසවා අවසර ප)  ෙයග 
 ෙමට වාහන (ආරෂක ස් වැ) ෙයග 

 

2.6 2017 වසෙ කැන අංශය  ඉ කරන ලද කායය  
 

 පාෙ ශ්න හා පාෙව ක තැෙ ෙයජනා 
 වෂය ළ පාෙ වාක ශ්න  හා පාෙව ක තැෙ ෙයජනා    
සඳහා  ලබා  ඇ අතර පන හා ෙරලා බඳ වාද  පවවා ඇත. 
 
 
 මහජන ෙපස කාරක සභා 
2017 වෂෙ මහජන ෙපස කාරක සභා ස්   පාෙෙ පවවා ඇත. ඊට 
අමතරව  වෂෙ නව මහජන ෙපස   පමණ ලැ ඇ අතර ට ෙපර ලැ කට 
අවස ෙන පවන ෙපසද ඇව අදාල ය මහජන ෙපස සබධෙය වන වාතා 
අදාළ ආයතන ෙවත ෙය ම හා ඒ  සබධෙය වන වාතා කැඳම සබකරණය  
 කරන ල. 
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     සමත මට කට කරන ලද පන   02 
 2017 අංක 18 දරණ ෙමට වාහන (සංෙශධන) පනත 
 2017 අංක 06 දරණ ජාක ගමනාගමන (සංෙශධන) පනත 

 
ෙමට රථ වාහන පනත යටෙ පනවන ලව, කාශයට ප කරන ලද ෙරලා සංඛාව    05 
 

 ෙමට වාහන (ෙමට ක) ෙයග  (අංක දරණ නැ ගැස 
ෙදනය) 

 ෙමට වාහන (ෙමට ක) ෙයග  (අංක දරණ නැ  
ගැස ෙදනය ම සංෙශත අංක  දරණ   නැ ගැස 
ෙදනය 

 ෙමට වාහන (ධ) ෙයග  අංක දරණ නැ ගැස ෙදනය 

 ෙමට වාහන (සල, සංඥා හා මාග ල  ෙයග)  දරණ
නැ ගැස ෙදනය 

 
ෙමට රථ වාහන පනත යටෙ ක ෙකප සකසා   ෙකප සපාදක ෙවත ෙය 
කර ඇ  පන ෙකප සහ ෙරලා සංඛාව   08 
 

 බරපතල වැර 07  සඳහා දඩ සංෙශධනය ම ස ෙමට වාහන පනත 
සංෙශධන ම සඳහා  පන ෙකපත 

 ෙමට වාහන (ස්ථාය දඩ )  ෙයග 
 ෙමට වාහන (ගාස්) ෙයග 
 ෙමට වාහන (හ අන වාතා ෙ ) ෙයග 
 ෙමට වාහන (ෙක සක)  ෙයග 
 ෙමට වාහන (අෙ මාග) ෙයග 
 ෙමට වාහන (ෙරද රථ ම ෙසවා අවසර ප)  ෙයග 
 ෙමට වාහන (ආරෂක ස් වැ) ෙයග 

 

2.6 2017 වසෙ කැන අංශය  ඉ කරන ලද කායය  
 

 පාෙ ශ්න හා පාෙව ක තැෙ ෙයජනා 
 වෂය ළ පාෙ වාක ශ්න  හා පාෙව ක තැෙ ෙයජනා    
සඳහා  ලබා  ඇ අතර පන හා ෙරලා බඳ වාද  පවවා ඇත. 
 
 
 මහජන ෙපස කාරක සභා 
2017 වෂෙ මහජන ෙපස කාරක සභා ස්   පාෙෙ පවවා ඇත. ඊට 
අමතරව  වෂෙ නව මහජන ෙපස   පමණ ලැ ඇ අතර ට ෙපර ලැ කට 
අවස ෙන පවන ෙපසද ඇව අදාල ය මහජන ෙපස සබධෙය වන වාතා 
අදාළ ආයතන ෙවත ෙය ම හා ඒ  සබධෙය වන වාතා කැඳම සබකරණය  
 කරන ල. 

 ආංක අෂණ කාරක සභා 
පාෙ මව  අමාතාංශ ෂයය පථයට අදාළව ඉප කර ලබන 
මහජනතාවෙ ගැට හා ෙප ශ්න සබධෙය අමාතාංශය යටෙ ඇ ආයතන 
සබධකර ග  ලබා ම  කරන ල. 
 
 අයවැය සබකරණ කට 
 අයවැය වාදය හා සබධ කට සබකරණය ම  කරන ල. 
 
අමාත මඩල සංෙශ 
 වෂය ළ අමාත මඩල සංෙශ  අමාත මඩල කායාලය ෙවත ෙය කර 
ඇ අතර එම සංෙශය සබධෙය ලද රණය අදාළ ආයතන/ අංශය ෙවත ෙය 
ෙ කට  කර ඇත. 

 
 අමාත මඩල ෂණ 
 වෂෙ, අෙන අමාතාංශ  ඉප කරන ලද අමාත මඩල සංෙශ 30  
සබධෙය ෂණය ලබා  ඇත. 
 

 

 3. 2017 වෂයළසැලඅංශයඉ කරනලදකායය 

 
1. ය ෙදපාතෙව,  ලංගම, ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව, ජාක ගමනාගමන 

ෙකෂ සභාව, ජාක වාහන ෛවද ආයතනය, මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව, 
 ව ෙසවා අකාය, මාසත ව ෙතෙපළ හා ව ෙසවා ( ලංකා) සමාගම 
හා ලව ඉංෙ ගක සමාගම යන ආයතන සමඟ සංවධන කට බඳ 
සබකරණ ස් පැවැම හා ඊට අදාළ කට ම 
 

2. 2017 වෂය සඳහා අමාතාංශය සහ අදාළ ආයතන සමඟ යාකා සැලැස්ම සකස් ම සඳහා 
ව වැඩ පැවැම හා එම කට සබකරණය. 
 

# ආයතනය /අංශය 
අමාත මඩල සංෙශ 

ගණන 
  ලංකා ය ෙදපාතෙව 
 /ස ව ෙතෙපළ හා වෙසවා සමාගම 
  ලංකා ගමනාගමන මඩලය 
 ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව 
 ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව 
  ව ෙසවා අකාය 
 ජාක වාහන ෛවද ආයතනය 
 මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව 
 අමාතාංශය 
එකව 
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3.  වෂය සඳහා වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශ කායාලෙ යාමක සැලැස්ම 
සකස් ම හා අමාතාංශය යටෙ පවන අදාළ ආයතනවල සංත සැලැස්ම සකස ්ම 
සබධව දායකවය සැපම හා අදාළ සබකරණ කට  ම. 

 
4. අමාතාංශය හා අමාතාංශය යටෙ පවන ආයතනවල මාක, කාමය හා වාක ග 

සමාෙලචන ස් පැවැම, වාතා සැකම හා ග සමාෙලචන කට ම. 
 
5. ආක කළමනාකරණය බඳ අමාත මඩල කව ම සාකඡා කරන ක බඳ 

ස ෙදකකට වර  ගය, වාපෘ කළමනාකරණ හා අෂණ ෙදපාතෙව ෙවත 
වාතා කර එම ආයතන සමඟ සබකරණ කට  ම.  

 
6.  වෂය සඳහා අයවැය ඇස්තෙ ෙයල ම සඳහා ආයතන සබකරණය සහ 

එම සාකඡාවලට සබධ ෙව  අංශය සමඟ කට ම. 
 
7. වාහන අමාතාංශයට සබධ වාපෘ වල ගය අෂණය ම, වාතා ෙයල ම 

හා ද අමාතාංශය, ජනාප කායාලය හා අගමැ කායාලය ෙවත ඉප ම.  
 
8. පාෙ අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවට ඉප ම සඳහා අමාතාංශය යටෙ ඇ  

ය ආයතන වලට අදාළව ග වාතා සකස් ම හා පාෙවට ඉප ම. 
 
9.  වසර අමාතාංශෙ කාය සාධන වාතාව සකස් කර ඉප ම. 
 
10. කම  දැම යන වැඩසටහන යටෙ ජනාප ෙක කායාලය සමඟ එව 

වැඩසටහ යාමක ම.  
 
11.ජනාප කායාලය ම සබකරණය කර ලබන වාපෘ ග සමාෙලචන ස් 

සඳහා අවශ වාතා හා ඉප  (presentation) සකස් ම හා ඉප ම. 
 

12.2017 වෂය සඳහා යාකා සැලැස්ම / සපාදන සැලැස්ම සකස් කර ගැම උෙදසා 
අමාතාංශ ලධා හා ආයතන ෙයතෙ සහභාවෙය වැඩව පැවැම. 
 

13.ජාක වාහන පය යාවකාන  ම සඳහා වාහන හා ෙතර තාෂණය බඳ 
පාෙ ආංක අෂණ කෙ උපෙදස් ප යාමක ම හා ජාක වාහන 
පය මහජන අදහස් ලබා ගැම දවා ෙකප ම. 

 
14.අමාතාංශ මටෙ සහ ෙදපාතෙමය මටෙ සපාදන කට වලට දායකම.  
 
15. ෙශ සප ෙදපාතෙව ම තාෂක සහෙයතා පදනම යටෙ අමාතාංශය 

ෙවත ලබා ෙදන ෙශෂ අධයනය හා අමාතාංශය  හනා ග ලබන ෙශෂ වාපෘ 
සැල ම හා සබකරණය ම. 

16.වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශයට අය ල ෙව අඩය ෛදකව යාවකාන 
කර පවවාෙගන යාම (අමාතාංශෙ ෙශෂ උසව, වාත  වැ අවස්ථාව බඳ 
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3.  වෂය සඳහා වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශ කායාලෙ යාමක සැලැස්ම 
සකස් ම හා අමාතාංශය යටෙ පවන අදාළ ආයතනවල සංත සැලැස්ම සකස ්ම 
සබධව දායකවය සැපම හා අදාළ සබකරණ කට  ම. 

 
4. අමාතාංශය හා අමාතාංශය යටෙ පවන ආයතනවල මාක, කාමය හා වාක ග 

සමාෙලචන ස් පැවැම, වාතා සැකම හා ග සමාෙලචන කට ම. 
 
5. ආක කළමනාකරණය බඳ අමාත මඩල කව ම සාකඡා කරන ක බඳ 

ස ෙදකකට වර  ගය, වාපෘ කළමනාකරණ හා අෂණ ෙදපාතෙව ෙවත 
වාතා කර එම ආයතන සමඟ සබකරණ කට  ම.  

 
6.  වෂය සඳහා අයවැය ඇස්තෙ ෙයල ම සඳහා ආයතන සබකරණය සහ 

එම සාකඡාවලට සබධ ෙව  අංශය සමඟ කට ම. 
 
7. වාහන අමාතාංශයට සබධ වාපෘ වල ගය අෂණය ම, වාතා ෙයල ම 

හා ද අමාතාංශය, ජනාප කායාලය හා අගමැ කායාලය ෙවත ඉප ම.  
 
8. පාෙ අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවට ඉප ම සඳහා අමාතාංශය යටෙ ඇ  

ය ආයතන වලට අදාළව ග වාතා සකස් ම හා පාෙවට ඉප ම. 
 
9.  වසර අමාතාංශෙ කාය සාධන වාතාව සකස් කර ඉප ම. 
 
10. කම  දැම යන වැඩසටහන යටෙ ජනාප ෙක කායාලය සමඟ එව 

වැඩසටහ යාමක ම.  
 
11.ජනාප කායාලය ම සබකරණය කර ලබන වාපෘ ග සමාෙලචන ස් 

සඳහා අවශ වාතා හා ඉප  (presentation) සකස් ම හා ඉප ම. 
 

12.2017 වෂය සඳහා යාකා සැලැස්ම / සපාදන සැලැස්ම සකස් කර ගැම උෙදසා 
අමාතාංශ ලධා හා ආයතන ෙයතෙ සහභාවෙය වැඩව පැවැම. 
 

13.ජාක වාහන පය යාවකාන  ම සඳහා වාහන හා ෙතර තාෂණය බඳ 
පාෙ ආංක අෂණ කෙ උපෙදස් ප යාමක ම හා ජාක වාහන 
පය මහජන අදහස් ලබා ගැම දවා ෙකප ම. 

 
14.අමාතාංශ මටෙ සහ ෙදපාතෙමය මටෙ සපාදන කට වලට දායකම.  
 
15. ෙශ සප ෙදපාතෙව ම තාෂක සහෙයතා පදනම යටෙ අමාතාංශය 

ෙවත ලබා ෙදන ෙශෂ අධයනය හා අමාතාංශය  හනා ග ලබන ෙශෂ වාපෘ 
සැල ම හා සබකරණය ම. 

16.වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශයට අය ල ෙව අඩය ෛදකව යාවකාන 
කර පවවාෙගන යාම (අමාතාංශෙ ෙශෂ උසව, වාත  වැ අවස්ථාව බඳ 

වාතා දැ, ඡායාප, ෙයපට පල ම හා  සපාදන, ගැස ෙදන හා ෙසවක 
බඳවා ගැ බඳ ෙදන පල ම.) 

 

17.ජාකෙතරෙය සමඟ සබකරණෙය අමාතාංශය හා ඒ හා 

සබධ ආයතන වල ෙතරලබාම 


18. ලංකා ෙතර තාෂණ ෙයත ආයතනය සමඟ සබකරණෙය රාජ 

ජාලය LGN – 2 පහක ලබා ගැම.

19.මහවැ සංවධන හා පසර අමාතාංශය සමඟ එව වාහන ෙෂයට අදාළව පසර 
වැඩසටහ සඳහා අමාතාංශෙ දායකවය ලබා ම. 

 
20. අෙන ෙය අමාතාංශ හා ධ ආයතන  ෙමෙහය ව ලබන සංවධන කට 

වල අදාළ ස් හා වැඩ සඳහා සහභා ෙව අවශ සබකරණ කට  ම.  
 
21. ජනාපකායාලය මෙයකරලබනමහජනගැනඅවශආයතන

වලටෙයමහාඒවාටලබාම 

 
22.කායාය පැර ෙග ෙලජරය මවව සැකම හා ෙග නකරණ ම. 
 
23.මාතර කතරගම ය මාගය ඉෙ වාපෘයට අදාළ වාපෘ කායාල හා 

සබකරණය කර එම වාපෘ යාමක ෙ කායය බඳ පපර 
කට ම. 
 

24.දණ අෙ මාගය ෙකළඹ ශාවට ෙ මහාමාග අමාතාංශෙ වාපෘ 
ෙමෙහ කව ෙයජනය ම. 
 

25.ලංකාව  අහය දව ලබන වාහන ෙෂයට අදාළ වැඩසටහ 
සබකරණය ම.  

 SAARC/UNESCAP/BIMSTEC/ACD වැ ජාතතර සවලට 
අදාළව වාහන ෙෂෙ  ලංකාෙ ෙයජනයට අදාළ කායය ම. 

 
26. ආයතනය හා එව ෙශ රටවල ෙයතය සමඟ SUIT වැඩව 

පැවැම. 
 

27.අමාතාංශය හා අමාතාංශය යටෙ පවන ආයතනවලට අදාළ ගණන හා කළමනාකරණ 
ක ස් වලට සහභාම හා රණ යාමක ෙ ප පර කට  ම. 

 
28.සැල අංශයට අදාළ අමාත මඩල සංෙශ සැකම හා අෙන ෙය අමාතාංශ ම 

ඉප කර ලබන අමාත මඩල සංෙශ සඳහා ෂණ ෙකප ම.  
29.බස් නැවෙපළ සංවධනයට අදාළ කට ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව සමඟ එව 

සංධානය කරම හා එම වාපෘ යාමනය. 
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30.අමාතාංශයට අය ආයතනවල දත ලබා ගැම, එම ෙතර ම අමාතාංශ ෙව 
අඩෙ සංඛා ෙඛණ ෙමව යාවකාන ම හා සංඛා ෙඛණ ඇළ ඩා 
වාතාව සකස් ම. 

 
31.ෙමම අමාතාංශය හා අමාතාංශයට අය ආයතන ම යාමක කර ලබන වාපෘ 

බඳ වාතා, ඉ මත ස් සබකරණ ක  ෙවත ෙය ම. 
 
32.මහ නගර හා බස්නාර සංවධන අමාතාංශය ම යාමක කර ලබන වාපෘ සඳහා 

ෙමම අමාතාංශෙ හා එයට අය ආයතනවල  ලධාෙ  දායකවය ලබා ම. 
 
33.ආපදා කළමනාකරණ අමාතාංශෙ ජාක ආපදා කළමනාකරණ සබකරණ කව 

සඳහා අමාතාංශය ෙයජනය ම. 
 
34.මාග සංවධන අකායට අය උ මාග සබධතා වාපෘෙ පාශ්ශවාකාර 

ආයතනයෙ සබකරණ ග සමාෙලචන ස්ම සඳහා  අමාතාංශය ෙයජනය 
ම. 

 
35.ජනාප කායාලෙ සබකරණෙය බඩාරනායක අස්මරණ ජාතතර සමණ 

ශාලා පෙ  මා මස  හා අෙ මස  න වල පැව රසර ගය දශනය 
හා අ ෙපළ වැඩසටහන සඳහා අමාතාංශය හා එයට අය ආයතනවල සය දායකවෙය 
ආකශය දශන  ඉකර ජනතාව දැව ම. 

 
36.ෙකළඹ ෙකව ට බතරල දවා බස් ඛව මං ව (Bus Priority Lane) සකස ්

මට අදාළව ජාක මසපදාන ෙදපාතෙව, ෙකළඹ මහ නගර සභාව, 
 ලංකා ෙපය හා මාග සංවධන අකාය සමඟ සබකරණ කට ම, ක 
හා ස් වලට සහභා ම.  

 
37.පාෙෙව පැවැෙවන ආංක අෂණ ක ස් (Sectoral Oversight Committee 

Meeting) සඳහා සංවධන වාපෘ සබධ වාතා සකස් ම. 
 
38.ෙශෂ ඉම ෙතරව බාර පාශවය  ඉප කර ලබන වෘපෘ (Unsolicited) 

යාමක ම සබධෙය ආක කළමනාකරණය බඳ අමාත මඩල කව සමඟ 
සබකරණ කට  ම. 

 
39.ෙතර හා සෙදන තාෂණ ෙයත ආයතනෙ කට සඳහා ධාන නෙවපාදන 

ලධා (Chief Innovation Officer) වශෙය අමාතාංශය ෙයජනය කර ක 
ස් වලට සහභා ම.  

 
40.අයවැය කතාව මත පදනව ජාක අයවැය ෙදපාතෙව  ෙයජනා කරන වාපෘ 

යාමක ම බඳ සබකරණ කට. 
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30.අමාතාංශයට අය ආයතනවල දත ලබා ගැම, එම ෙතර ම අමාතාංශ ෙව 
අඩෙ සංඛා ෙඛණ ෙමව යාවකාන ම හා සංඛා ෙඛණ ඇළ ඩා 
වාතාව සකස් ම. 

 
31.ෙමම අමාතාංශය හා අමාතාංශයට අය ආයතන ම යාමක කර ලබන වාපෘ 

බඳ වාතා, ඉ මත ස් සබකරණ ක  ෙවත ෙය ම. 
 
32.මහ නගර හා බස්නාර සංවධන අමාතාංශය ම යාමක කර ලබන වාපෘ සඳහා 

ෙමම අමාතාංශෙ හා එයට අය ආයතනවල  ලධාෙ  දායකවය ලබා ම. 
 
33.ආපදා කළමනාකරණ අමාතාංශෙ ජාක ආපදා කළමනාකරණ සබකරණ කව 

සඳහා අමාතාංශය ෙයජනය ම. 
 
34.මාග සංවධන අකායට අය උ මාග සබධතා වාපෘෙ පාශ්ශවාකාර 

ආයතනයෙ සබකරණ ග සමාෙලචන ස්ම සඳහා  අමාතාංශය ෙයජනය 
ම. 

 
35.ජනාප කායාලෙ සබකරණෙය බඩාරනායක අස්මරණ ජාතතර සමණ 

ශාලා පෙ  මා මස  හා අෙ මස  න වල පැව රසර ගය දශනය 
හා අ ෙපළ වැඩසටහන සඳහා අමාතාංශය හා එයට අය ආයතනවල සය දායකවෙය 
ආකශය දශන  ඉකර ජනතාව දැව ම. 

 
36.ෙකළඹ ෙකව ට බතරල දවා බස් ඛව මං ව (Bus Priority Lane) සකස ්

මට අදාළව ජාක මසපදාන ෙදපාතෙව, ෙකළඹ මහ නගර සභාව, 
 ලංකා ෙපය හා මාග සංවධන අකාය සමඟ සබකරණ කට ම, ක 
හා ස් වලට සහභා ම.  

 
37.පාෙෙව පැවැෙවන ආංක අෂණ ක ස් (Sectoral Oversight Committee 

Meeting) සඳහා සංවධන වාපෘ සබධ වාතා සකස් ම. 
 
38.ෙශෂ ඉම ෙතරව බාර පාශවය  ඉප කර ලබන වෘපෘ (Unsolicited) 

යාමක ම සබධෙය ආක කළමනාකරණය බඳ අමාත මඩල කව සමඟ 
සබකරණ කට  ම. 

 
39.ෙතර හා සෙදන තාෂණ ෙයත ආයතනෙ කට සඳහා ධාන නෙවපාදන 

ලධා (Chief Innovation Officer) වශෙය අමාතාංශය ෙයජනය කර ක 
ස් වලට සහභා ම.  

 
40.අයවැය කතාව මත පදනව ජාක අයවැය ෙදපාතෙව  ෙයජනා කරන වාපෘ 

යාමක ම බඳ සබකරණ කට. 
 

41.ග අමාතමා හා ග ෙයජ අමාතමා සහභා වන වැඩසටහ සඳහා ඉප  හා 
කතා සැකම.  

 
42.ෙවරළ සංරෂණය හා සංචාරක කමාතයට අදාල ගැට රාකරණය සඳහා වන ලද 

පාෙ අකාරක සභාවට, ය ෙදපාතෙවට අදාළ ක සාකඡාවට ල ම 
 කරන ල. 

 
43.අන හා මාග තදබදය වළවා ගැම සඳහා CCTV Operation System හවා ෙ     ICTA 

වැඩසටහන යටෙ පාෙෙ සභා ස් පැවැ අතර, එ ෙශ පාෙව 
ෙවත ඉප කරන ල. 

 
44.නාක හදාව, ධ හදාව හා ෙපයට ලබා ෙදන දහස් ගම බලප ගාස් අයම 

මාදම සබධෙය නව මෙදය   හවා ෙ කට සබකරණය ම. 
 
45.මහනගර හා බස්නාර සහ මහනගර සංවධන අමාතාංශය යටෙ යාමක ම සැල 

ෙකෙරන වාහන වාපෘ වලට අදාළ දායකවය සැපම. 

 
4. ලකළමනාකරණයහාගය 

4.1 සපාදන ක 

  
2017 වෂෙ 

යාමක සපාදන 
ගණන 

2017 වෂෙ  අවස 
  සපාදන ගණන 

01 
අමාත මඩලය  පකරන 
ලද සපාදන ක 

20 17 

02 අමාතාංශ සපාදන ක 25 16 

 
4.2 ල කළමනාකරණය 

01 
 වසරට ෙව කර ඇ පාදන 
සහ සත යදම 

අදාළ වාතා ෙ වන ට ඉප කර 
ඇත.  

02 
පාදන ඉමවා යද කළ වැය 
ෂ 

නැත 

03 
කායෂමතාවය වැ මට කළ 
කායය 

ලධා කායෂමතාවෙය ව 
රාජකා කට කරන අතර,  
අවශ වන ලධා ඒ සඳහා ෙය 
කර ලබ. 

04 
2017 වෂෙ  වාතා සකස් 
ම හා භාඩාගාරය සමඟ සැසම 

යම වාතා සකස් කර, භාඩාගාර 
ෙප සමඟ සසඳා ඇත. 
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5. 2017 වෂයළවෙසවා අංශයඉකරනලදකායය 

1.ව ෙසවා කමාතෙ ගමනය සඳහා ෙෂයට අදාළ ය කායය කායෂමව හා 
ඵලදාව (අතජාක ගැම සඳහා) ඉ ෙ  අවශ  ෙරලා සැකම‚ 
යාවකාන ම හා යාමක මට අවශ දායකවය ලබා ම. 
 

2.වාකව පවව ලබන ජාතතර  ව ෙසවා සංධානෙ ව ෙසවා ගෙද 
බඳ වන සමණය  ෙදසැබ  ට  දවා ෙමවර  ලංකාෙ පවවන ල. 
රාජය   ෙදෙන ෙමවර සමණය සඳහා සහභා  අතර පාශ්ක ස් 
 පවවන ල. 
 ලංකාව  අවෙබධතා  සතව ව ෙසවා  සඳහා ෙකස තබන ලද 
රටව ෙ, තාලතය, බහාමාස්, කටා රාජය, බාෙ, , ඇෆ්ගසථ්ානය, 
ෙඩක රාජ, ය (ෙහල ප) සහ ඉතාය . අවෙබධතා  පමණ 
අස කරන ලද රටව ෙ ඉයාව, ය ෙපඩෙෂ, ඕමානය, කසකසථ්ානය, 
එස අරා එ රාජය, ද අකාව, එස රාජධාය සහ ෙච ප ය. ය 
සහ ෙෂස් යන රාජය සදහා අස තබන ල. ටැසායාව 
සමඟ ෙදපාශවය  අස කරන ල.
තවද ට ෙපර ජැෙමකාව, එස ජනපදය, ය, වඩාව සහ ලය සමඟ ෙක 
අස තබන ලද  සඳහා ෙදරෙ බලයල ෙයත  අස කර එ  
බලාමක මට අවශ යවර ගනා ල.


3.  ලංකාව ෙවෙව  ජාක  ව ෙසවා  පය භාෂාෙය ෙකප කර 
මහජන අදහස් මම සඳහා වප පළ ෙම අන සකසන ලද අවස ෙකපත 
 න අමාත මඩල පකාව ම අමාත මඩලය ෙවත ඉප කරන ල. 
පව  ඔෙතබ මස  න පැවැ අමාත මඩල ස්ෙ පහත 
ලධාෙග සමත ලධා කව ම ෙකපත තවරට අධයනය කර 
වාතාව ඉප මට උපෙදස් ලබා  ඇත. 

 වාහන හා  වෙසවා අමාතාංශෙ ෙක (සභාප)  
 රාජ වාපාර ෙදපාෙෙ අධෂ ජනරා  
 ෙවළඳ හා ආෙයජන ප ෙදපාෙෙ අධෂ ජනරා 
 රාජ ල ප ෙදපාෙෙ අධෂ ජනරා  
  වෙසවා අකාෙ අධෂ ජනරා 
 වාහන හා  වෙසවා අමාතාංශෙ ෙක  රණය  කර  

ලබන  අෙන අදාළ පාශවකවෙග එ ෙයතෙය බැ 
 

ඒ අව, එ පළ ස්ම  ෙනවැබ න පවවන ල. එ ද හා ජනමාධ 
අමාතමාෙ ෂණ ම ෙපවා   ප බකරණය වැ ක සබධ 
පමය මඟ ෙපම ල  රප වැ රෙට සාව ආක ප සමඟ පැහැ 
සබධතාවය ඇ බැ එ පමය මඟ ෙප වඩා සස්තරාමකව අධයනය 
කර ක ඉප කළ  බවට සාකඡා  බැ, ඒ සබධ එ එ ෙදපාෙවල 
ෂණය නැවත ලබා ෙගන නැවත වර ස්ම පවවා අවස වාතාව සකසා ඉප 
මට රණය ය. 
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4. අමාතාංශය යටෙ ඇ ආයතන  කර ලබන ධ කායය ළ ඒවා බලාමක 
මට අදාල , ෙරලාමය කට සඳහා මැහව අකා බලය ලබාමට කට ම. 

 
5. මඩකලව අභතර ව ෙතෙපල වාපෘෙය ව ධාවන පථය, බැහැ පථය සහ 

ගඟන යාාංගනෙය ඉ වැඩ කට  ලංකා ව හදාව ලවා  කර ඒ සඳහා වැය දල 
 වෙසවා අකාෙය  ලංකා ව හදාව ෙවත ලබා මට අවශ සබකරණ 
කට  කරන ල. 

 
6. අංක දරණ  ව ෙසවා පනෙ වන වගයට ඉව  (අ) අ 

වගය හවා  එ අදාළ සංෙශධනය සත අවස ෙකපත රජෙ ගැස පෙ 
පළ ම සඳහා ඉ අනව එ පන ෙකපත පාෙව ෙවත ඉප ම 
සඳහා අමාත මඩල අමැය ය. ඉප ෙමම පන ෙකපත ගැස පෙ පළම 
සඳහා රජෙ ණාලයාප ෙවත  න ෙය කර ඇත. 

 
6. 2017 වෂෙඅයතරගණනඅංශයඉකරනලදමශනරාජකාබඳ
ස්තරසාරාංශය 

 
ආයතනය     කරන ලද පෂණ සංඛාව 

1. වාහන අමාතාංශය      
2. ෙකළඹ තදාසන ය මාග වාපෘය   0 
3. ය ෙදපාතෙව      
 ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව   
5.  ලංකා ගමනාගමන මඩලය     
 ලව ඉංය ගක සමාගම   
7. ලව ඉංය ගක සමාගෙ  

පාෙතක පෂාව     ෙග 87 
8. මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව    
9.  ව ෙසවා අකාය     
10.ෙප වාපාර බද කාරක සභාව සඳහා ව    

දාන ස්      
11.රාජ  කාරක සභාව සඳහා ව දාන            සාකඡා      

ස්           සටහ සමඟ 
12.ගණන කළමනාකරණ ක ස්                 

 

7. නවයමාගසංවධනඅංශය 

ෙප ජනතාවට කායම හා ලාභදා වාහන ෙසවාව ලබා ම ස රසාර  පය 
වන වාහන ෙෂය ෙගඩනැෙ අවශතාව හනා ග හා ෙප වාහන ෙසවාවට 
ඛතාවය ලබා ෙද වැ වශෙය මහා මාග පධය හරහා ෙකෙරන ම හා භාඩ 
වාහනය, ය ෙසවාව ෙවත ආකෂණය කරෙ අොව ඇව, පවනා ය මාග 
පධය වැ  කරන අතරම නව ය මාග සංවධනය මට  රජය සැල කර ඇත. 
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4. අමාතාංශය යටෙ ඇ ආයතන  කර ලබන ධ කායය ළ ඒවා බලාමක 
මට අදාල , ෙරලාමය කට සඳහා මැහව අකා බලය ලබාමට කට ම. 

 
5. මඩකලව අභතර ව ෙතෙපල වාපෘෙය ව ධාවන පථය, බැහැ පථය සහ 

ගඟන යාාංගනෙය ඉ වැඩ කට  ලංකා ව හදාව ලවා  කර ඒ සඳහා වැය දල 
 වෙසවා අකාෙය  ලංකා ව හදාව ෙවත ලබා මට අවශ සබකරණ 
කට  කරන ල. 

 
6. අංක දරණ  ව ෙසවා පනෙ වන වගයට ඉව  (අ) අ 

වගය හවා  එ අදාළ සංෙශධනය සත අවස ෙකපත රජෙ ගැස පෙ 
පළ ම සඳහා ඉ අනව එ පන ෙකපත පාෙව ෙවත ඉප ම 
සඳහා අමාත මඩල අමැය ය. ඉප ෙමම පන ෙකපත ගැස පෙ පළම 
සඳහා රජෙ ණාලයාප ෙවත  න ෙය කර ඇත. 

 
6. 2017 වෂෙඅයතරගණනඅංශයඉකරනලදමශනරාජකාබඳ
ස්තරසාරාංශය 

 
ආයතනය     කරන ලද පෂණ සංඛාව 

1. වාහන අමාතාංශය      
2. ෙකළඹ තදාසන ය මාග වාපෘය   0 
3. ය ෙදපාතෙව      
 ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව   
5.  ලංකා ගමනාගමන මඩලය     
 ලව ඉංය ගක සමාගම   
7. ලව ඉංය ගක සමාගෙ  

පාෙතක පෂාව     ෙග 87 
8. මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව    
9.  ව ෙසවා අකාය     
10.ෙප වාපාර බද කාරක සභාව සඳහා ව    

දාන ස්      
11.රාජ  කාරක සභාව සඳහා ව දාන            සාකඡා      

ස්           සටහ සමඟ 
12.ගණන කළමනාකරණ ක ස්                 

 

7. නවයමාගසංවධනඅංශය 

ෙප ජනතාවට කායම හා ලාභදා වාහන ෙසවාව ලබා ම ස රසාර  පය 
වන වාහන ෙෂය ෙගඩනැෙ අවශතාව හනා ග හා ෙප වාහන ෙසවාවට 
ඛතාවය ලබා ෙද වැ වශෙය මහා මාග පධය හරහා ෙකෙරන ම හා භාඩ 
වාහනය, ය ෙසවාව ෙවත ආකෂණය කරෙ අොව ඇව, පවනා ය මාග 
පධය වැ  කරන අතරම නව ය මාග සංවධනය මට  රජය සැල කර ඇත. 
 

ඒ අව  ෙයත නව ය මාග බඳ ෙතර පහත දැෙ. 

 
 

වාපෘය 
ඇස්තෙ ගත 

යදම 
(ඇ.ෙඩ.යන) 

වාපෘ කාලය 





 
මාතර ෙබඅත  කතරගම  
නව ය මාගය (..) 

 
278.2 

 


(වාපෘය 

යාමක) 




ණෑගල  හබරණ  
නව ය මාගය (..80) 

980 

(වාපෘය 

යාමක) 
 ෙකළඹ තදාසන  ය වාපෘය 

(ආයා සංවධන බැංෙ ආධාර යටෙ) 600 
වාපෘය 

යාමක 

 
ට අමතරව ය මාග ජාලය ශම ම ස දැනට පවන ය මාග සංවධන 
සැලම ෙයල මට අවශ  කට ද  ෙකෙර පව.  

 

7.1  මාතර  කතරගම නව ය මාගය 
 

පහත දැෙවන ප අයර න යටෙ ඉෙ කට ම මට ෙයත ෙමම මාගෙ 
සණ ග .. . 

 
අයර ර මාණය .. 

 

I. මාතර ට ෙබඅත දවා  
 

 (දැනට % ක වැඩ අවස ෙකට ඇත.) 
 

II.ෙබඅත ට හබෙතට දවා  
 

 

 (ඉම, ධාවනය, ආප භාරම පදනම මත 
ඉ ම සඳහා කැන අමැයට 
ඉප ෙකට ඇත.) 

 
III.හබෙතට ට කතරගම දවා  

 
 (ෙ දවා රණය ෙගන නැත.) 

 
7.1.1 ය මාගය ඉම ම ලැෙබන සමාය හා ආක ලාභ 

 මාතර කතරගම නව ය මාගය ඉම ම වෙ ය වාහන ෙෂෙ ඇ 
වන වධනය  ෙකළඹ, ගාල, මාතර වැ නාගක ෙශ සමඟ ඉම 
සබධ ෙ හැයාව හබෙතට හා ෙමණරාගල ස්කෙ ජනතාවට සහන 
ලැම හා එම එම ෙශවල කන ආක වධනය ලඟා කරම. 

 පැයට සැත  ෙගය  අෙ ය මාගය ඉමට අෙත ෙහ 
ෙමම නාගක හා ාය  ෙශ අතර සෘ හා ඉම සබධතාවය ඇම. 

 කෘකාක ෙශය  වන හබෙතට, ෙමණරාගල වැ ස්කය ආවරණය වන 
ප ෙමම ය මාගය ඉෙම එම ෙශය  කෘ, වර හා  ෂ්පාදන ඉතා 
පහෙව ෙකළඔ, ගාල, මාතර වැ නාගක ෙශවල  වාහනය ෙ හා නාගක 
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ෙශවල ට මාතර හබෙතට, ෙමණරාගල ෙශවලට පහෙව ය , 
ෙපෙහර හා ඛජ ෙත වාහනය ෙ මාධය ම.  

 අෙන වාහන මාධය හා සැසෙ ය ම ඉධන මැස්ම සත පසර 
තකා ෙමම ඉතාම අ වැය යටෙ වාහන ෙසවය ජනතාවට ලබාමට 
හැෙ. එම පාෙභක භාඩවල ල වැම සා ඇවන ගැටවලට යම 
ෙයය හැම. 

 හබෙතට වරාය, මතල ජාතතර වෙතෙපල, හබෙතට ෙත  පහ 
මධස්ථානය, ජාතතර කෙන බහා මධස්ථානය, ජල කමාත නගරය 
සහ හබෙතට පපාලන සංණයට ය වාහන පහක සැපම  ෙශෙ 
ආක සංවධන යාවෙ ෙය වාහන ජාලය බවට ය වාහනය පම. 

 ජය ස්ථාන, වෙනදාන, සංචාරක ස්ථාන ශාල මාණය ස්ථාත  ඇ ෙමම ෙශ 
කරා ෙදස් ෙදස් සංචාරකට ය වාහන පහක ම ඉම ළගාමට 
හැම සා ෙශවල කමාත නංවාමට හැම. 
 

 7.1.2 වාපෘෙ වතමාන ගය 

 පළ අයර ෙලස මාතර ට ෙබ අත දවා ෙකටස ඉම සදහා න සමාගම සමඟ  
ම අස කර ඇ අතර ඒ සඳහා අවශ ද න එ බැංෙව වරය ණය 
මය යටෙ ලබා ෙගන ඒ අව ඉ කට  කර. පළ අයරට (මාතර ට 
ෙබඅත දවා) අදාළ ඉඩ යල පවරාෙගන ඇ අතර ව ෙගෙ කට ද 
අවස කර ඇත. 

 ය මාගෙ ග  .. (මාතර ට ෙබඅත දවා) 
 ෙකාක  .එ..සමාගම  නය 
 උපෙශන ෙසවාව  මධම ඉංෙ ෙසවා උපෙශන කායාංශය 
 වාපෘ කාලය   ට 
 වාපෘෙ  යදම  ෙඩල යන 
 ය ස්ථාන   කැකණර, බඹද, වැකනල, ෙබඅත 
 උප ය ස්ථාන   ලව, ෙවෙහරෙහන 
 පාල සණ ග  ට  
 ෙප ෙබ ගණන    
  ෙගව   ටසහට


7.1.3  වාපෘය යටෙ ෙකා සමාගම  දැනට අවස කර ඇ වැඩ 

කට  

ෙ වන ට සණ වැඩව 93%  අවස කර ඇ අතර සංඥා හා  සංෙශ පධයද 

එකව  වාපෘ කට   වසර අවස වන ට ම මට යතය. ඒ අව, පහත 

සඳහ ඉ වැඩකට අවස අයෙ පව.  

1. පාල  
2. උමංමාග  
3.  වැඩ සහ ෙබ ඉ 
4. ය මාගය එම සඳහා කෙ ඉ කට 
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ෙශවල ට මාතර හබෙතට, ෙමණරාගල ෙශවලට පහෙව ය , 
ෙපෙහර හා ඛජ ෙත වාහනය ෙ මාධය ම.  

 අෙන වාහන මාධය හා සැසෙ ය ම ඉධන මැස්ම සත පසර 
තකා ෙමම ඉතාම අ වැය යටෙ වාහන ෙසවය ජනතාවට ලබාමට 
හැෙ. එම පාෙභක භාඩවල ල වැම සා ඇවන ගැටවලට යම 
ෙයය හැම. 

 හබෙතට වරාය, මතල ජාතතර වෙතෙපල, හබෙතට ෙත  පහ 
මධස්ථානය, ජාතතර කෙන බහා මධස්ථානය, ජල කමාත නගරය 
සහ හබෙතට පපාලන සංණයට ය වාහන පහක සැපම  ෙශෙ 
ආක සංවධන යාවෙ ෙය වාහන ජාලය බවට ය වාහනය පම. 

 ජය ස්ථාන, වෙනදාන, සංචාරක ස්ථාන ශාල මාණය ස්ථාත  ඇ ෙමම ෙශ 
කරා ෙදස් ෙදස් සංචාරකට ය වාහන පහක ම ඉම ළගාමට 
හැම සා ෙශවල කමාත නංවාමට හැම. 
 

 7.1.2 වාපෘෙ වතමාන ගය 

 පළ අයර ෙලස මාතර ට ෙබ අත දවා ෙකටස ඉම සදහා න සමාගම සමඟ  
ම අස කර ඇ අතර ඒ සඳහා අවශ ද න එ බැංෙව වරය ණය 
මය යටෙ ලබා ෙගන ඒ අව ඉ කට  කර. පළ අයරට (මාතර ට 
ෙබඅත දවා) අදාළ ඉඩ යල පවරාෙගන ඇ අතර ව ෙගෙ කට ද 
අවස කර ඇත. 

 ය මාගෙ ග  .. (මාතර ට ෙබඅත දවා) 
 ෙකාක  .එ..සමාගම  නය 
 උපෙශන ෙසවාව  මධම ඉංෙ ෙසවා උපෙශන කායාංශය 
 වාපෘ කාලය   ට 
 වාපෘෙ  යදම  ෙඩල යන 
 ය ස්ථාන   කැකණර, බඹද, වැකනල, ෙබඅත 
 උප ය ස්ථාන   ලව, ෙවෙහරෙහන 
 පාල සණ ග  ට  
 ෙප ෙබ ගණන    
  ෙගව   ටසහට


7.1.3  වාපෘය යටෙ ෙකා සමාගම  දැනට අවස කර ඇ වැඩ 

කට  

ෙ වන ට සණ වැඩව 93%  අවස කර ඇ අතර සංඥා හා  සංෙශ පධයද 

එකව  වාපෘ කට   වසර අවස වන ට ම මට යතය. ඒ අව, පහත 

සඳහ ඉ වැඩකට අවස අයෙ පව.  

1. පාල  
2. උමංමාග  
3.  වැඩ සහ ෙබ ඉ 
4. ය මාගය එම සඳහා කෙ ඉ කට 

ෙමම ෙකඨාශෙ සංඥා හා  සංෙශ පධ ඉෙ කට ද මට යවර ෙගන 
ඇත. ය සථ්ාන ඉම, ය මාගය ඉෙ කට ෙ වන ට ආරභ කර ඇත. 
 
7.1.4 ෙය අරදව වාපෘය ළ කළ වැඩ කට 
 
 වෂය සඳහා ෙව කර දල . යන . 

පවරාගඉඩවවෙගවාඅවසකරඇත
වසඳහාදැනටෙගවාඇදල
මාතරවලාගඟහරහාටකපාලමඉකරඅවසකරඇත
වැයකළදල
පළඅයෙපවරාගඉඩවලයභාරගැමඅවසකරඇත
කපපංහාඉඩසංවධනයඅවසකරඇත
 ෙ වන ට ඉ කට 82% අවස කර ඇත. 

 
7.1.5 වාපෘය යටෙ දැනට  කර පවන කට 

ය ධාවනය සඳහා සංඥා පධයද ඇව ෙමම කයමාගයජනවාඅයර
භාරමටඅසකරඇතෙඅවමාතරටකැණරදවා.කවැඩ
කටඔෙතබමාසෙඅවසමටයතය 

ෙයත කායය ඉකර ඇ මාණය% 

ය පාල ඉම 
ය උමං මාග 
Earth Work 
Underpass (ය මාග) 
Culvert  
ය ස්ථාන 
ය මාගෙ වැඩ 
සංඥා හා  


7.1.6 ල ගය 

ෙමම වාපෘය සඳහා  වෂෙ ෙව කර ඇ ෙය ද මාණය 
 ෙය වශෙය ෙව කර ඇ මාණය . 3068 
වනටෙයවශෙයෙවකරඇදයද
ඇඅතරඑයෙයෙවවපමණෙෙවකරනලදෙයදව
වනටයදකරඇදලඑයශතයවශෙය


මාතර කතරගම නව ය මාගය ඉමට අමතරව ෙමම අංශය ම ඉෙ යාමක 
මට හනා ෙගන ඇ නව ය මාග සහ එ වතමාන ගය පහත ප දව ලැෙ. 
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7.2  ණෑගල  හබරණ නව ය මාගය 
 
ෙමම මාගෙ සණ ග .. . නව ය මාගය සඳහා ශකතා අධයනය ඉංෙ 
කායය බද මධම උපෙශක කායාංශය   කර ඇත. ෙ වන ට පාසක 
අධයනය වාතාව මධම පසර අකාය ෙවත ඉප කර ඇත. වාපෘය යාමක කරෙගන 
යාම සඳහා අවශ කායය මඩලය බඳවා ගැම, වාපෘ කළමනාකරණ ඒකකය ආරභ ම 
සහ වාපෘය සදහා ඉඩ අප කර ගැම සඳහා අමාත මඩල අමැය ලැ ඇත. 
අෙන කායය මඩලය බඳවා ගැම සඳහා අවශ කට කර පව.  කට හා 
ය පෂා ෙ කට අවස කර ඇත.  
 
වතමාන ගය 

ෙමම ය මාග වාපෘෙ ක  කට ද, පස් පෂා ෙ කට සහ ජල 
දාමක අධයන කට දැනට අවස කර ඇ අතර පසර අධයන කට අවස කර 
මධම පසර අකායට ඉ කට සඳහා භාර  ඇත. තවද ඉඩ පවරා ගැෙ කටද 
ආරභ ෙකට ඇත. කැන මඩල අමැය ප ඉප ෙකට ඇ වාපෘ ෙයජනාව හා 
ල මනාව ෙ වන ට ශ්ෙෂණය කර (තාෂණ හා ලමය) අවස අයෙ පව. ෙමම 
වාපෘය සඳහා ෙය අරද ව වෂය සඳහා ..70 ෙව කර . 
ෙදසැබ වන ට ෙමම අරද ව % භාතා කර . එය .. 
 
ෙමම වාපෘය සඳහා න එ (Exim) බැංෙව ද පාදන ලැමට යතය. 

 
7.3. ෙකළඔ තදාසන ය කරණය ෙ වාපෘය(CSRP) 
 
ෙමම වාපෘය, වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශෙ ෙමෙහයෙම  ලංකා ය 
ෙසවය හා එව  ආයා සංවධන බැං ණය ආධාර යටෙ  යාමක ෙ. ෙ වනට  
වාපෘෙ ක අධයනය අවස ෙකට එ ස්තරාමක සැල සැකම ආරභ කර ඇත. 
 
වාපෘ සැල සකස් ම  

 ඉෙ  ය ධාවනය ද අර කරෙගන නව සමාතර ය මාග ඉමට හා 
පවනා ය මාග නකරණය මට අවශ ස්තරාමක සැල සකස් ම හා ඒ 
අව මාග පථයට අය  ශ්චය ම. 

 වාපෘෙ බලපෑමට ලවන ෙශවල ව ෙවන යම පංකවෙ සමාජ හා 
ආක තවය හා පවනා ෙපල බඳ සෂණය  ම. 

 වාපෘෙ බලපෑමට ලවන නැවත පං මට හා ව ලබාමට සැල සකස ්
ම. 

 වාපෘයට අය ෙශ ළ පාසක ඇග ම. 
 
ඉඩ අප කරගැෙ යාවය 

සමාතර ය මාග ඉම හා පවන ය මාග නකරණය ම ය 
ෙදපාතෙවට අය මාග රතය ළම මට සැල සකස් කරන අතර අතවශ 
අවස්ථාවල පමණ ෙපගක ඉඩ අප කරගැම සදහා කට කර ඇත. 
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7.2  ණෑගල  හබරණ නව ය මාගය 
 
ෙමම මාගෙ සණ ග .. . නව ය මාගය සඳහා ශකතා අධයනය ඉංෙ 
කායය බද මධම උපෙශක කායාංශය   කර ඇත. ෙ වන ට පාසක 
අධයනය වාතාව මධම පසර අකාය ෙවත ඉප කර ඇත. වාපෘය යාමක කරෙගන 
යාම සඳහා අවශ කායය මඩලය බඳවා ගැම, වාපෘ කළමනාකරණ ඒකකය ආරභ ම 
සහ වාපෘය සදහා ඉඩ අප කර ගැම සඳහා අමාත මඩල අමැය ලැ ඇත. 
අෙන කායය මඩලය බඳවා ගැම සඳහා අවශ කට කර පව.  කට හා 
ය පෂා ෙ කට අවස කර ඇත.  
 
වතමාන ගය 

ෙමම ය මාග වාපෘෙ ක  කට ද, පස් පෂා ෙ කට සහ ජල 
දාමක අධයන කට දැනට අවස කර ඇ අතර පසර අධයන කට අවස කර 
මධම පසර අකායට ඉ කට සඳහා භාර  ඇත. තවද ඉඩ පවරා ගැෙ කටද 
ආරභ ෙකට ඇත. කැන මඩල අමැය ප ඉප ෙකට ඇ වාපෘ ෙයජනාව හා 
ල මනාව ෙ වන ට ශ්ෙෂණය කර (තාෂණ හා ලමය) අවස අයෙ පව. ෙමම 
වාපෘය සඳහා ෙය අරද ව වෂය සඳහා ..70 ෙව කර . 
ෙදසැබ වන ට ෙමම අරද ව % භාතා කර . එය .. 
 
ෙමම වාපෘය සඳහා න එ (Exim) බැංෙව ද පාදන ලැමට යතය. 

 
7.3. ෙකළඔ තදාසන ය කරණය ෙ වාපෘය(CSRP) 
 
ෙමම වාපෘය, වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශෙ ෙමෙහයෙම  ලංකා ය 
ෙසවය හා එව  ආයා සංවධන බැං ණය ආධාර යටෙ  යාමක ෙ. ෙ වනට  
වාපෘෙ ක අධයනය අවස ෙකට එ ස්තරාමක සැල සැකම ආරභ කර ඇත. 
 
වාපෘ සැල සකස් ම  

 ඉෙ  ය ධාවනය ද අර කරෙගන නව සමාතර ය මාග ඉමට හා 
පවනා ය මාග නකරණය මට අවශ ස්තරාමක සැල සකස් ම හා ඒ 
අව මාග පථයට අය  ශ්චය ම. 

 වාපෘෙ බලපෑමට ලවන ෙශවල ව ෙවන යම පංකවෙ සමාජ හා 
ආක තවය හා පවනා ෙපල බඳ සෂණය  ම. 

 වාපෘෙ බලපෑමට ලවන නැවත පං මට හා ව ලබාමට සැල සකස ්
ම. 

 වාපෘයට අය ෙශ ළ පාසක ඇග ම. 
 
ඉඩ අප කරගැෙ යාවය 

සමාතර ය මාග ඉම හා පවන ය මාග නකරණය ම ය 
ෙදපාතෙවට අය මාග රතය ළම මට සැල සකස් කරන අතර අතවශ 
අවස්ථාවල පමණ ෙපගක ඉඩ අප කරගැම සදහා කට කර ඇත. 

ව ලබාෙ හා නැවත පං ෙ මෙදය  

 ය මාග රතය හා ඒ ආත ය ෙදපාතෙවට අය ඉඩවල පංකව 
ස්ර ක සත වාස ඒකක වල පං ම ෙහ ව ලබාම  ඉහල වන 
තවය ලබාමට කට කර ඇත. 

 බලපෑ වලට ලවන ෙපල  සඳහා ෙවළදෙපල වනාකම මත පදනව අදාල පාශව 
ෙවත ව ලබාමට කට කර ඇත. 

 නැවත පංෙ යාවෙ බලපෑමට ලවන පාශවයෙ අදහස් හා ෙයජනා 
සැලලට ෙගන අවශ සැල සකස් කර ඇත. 

 
වාපෘ යාකාරක  

 ය ධාවනය ද අර කරෙගන පවනා ය මාග නකරණය, සමාතර නව 
ය මාග ඉම හා ඒ ආත ය ස්ථාන නකරණය පහත ප යතව ඇත. 

1. කැළවැ ය මාගය මරදාන ට පාක දවා ව ය මාගය ෙලස 
ඉකර පාක ට අස්සාෙල දවා පවන ය මාගය නකරණය ම. 

2. ධාන මාගෙය මරදාන ට රාගම දවා පවන ව මාගය, මාග 4  තව 
ද රාගම ට ෙයෙගඩ දවා පවන ව මාගය, මාග 3  තවද 
ඉකරන අතර ෙයෙගඩ ට රකන දවා පවන ව මාගය නකරණය 
ම. 

3. බඩ මාගෙය ෙකළඹ ෙකව ට පානර දවා පවන ව මාගය මාග 3 
 ත මාගය ෙලස ඉකරන අතර පානර ට කතර දවා පවන ව 
මාගය නකරණය ම. 

4. තලම මාගෙ රාගම ට ගව දවා පවන ව මාගය සංවධනය ම 
සහ කනායක ජා යතර වෙතෙපල සමඟ ය මාගය සබධ ම 

 
ඉහත නව ඉ හා නකරණයට අදාළ මාණ හා සැල සැකම කරන අතරර 
පහත දැෙවන ෙක කාන වාපෘ යාකාරක ඛ කායය ෙස සලකා කන 
යාමක  මට යතව ඇත. 
 

1.නව ය  සංෙශ පධය ස්ථාත  ම. 
2.මරදාන හා මාගාවත අතර අමතර මාග ඉම 
3.නන ෙශ ප  ෙ මෙදය ස්ථාත ම.  
4.රමලාෙ  ය තාෂක  මධසථ්ානය වාපෘය හරහා හවා ෙද 

ලබන නව තාෂණය  කරන මධස්ථානය බවට සංවධනය ම 
 

වාපෘ ලාභ  

 කායෂම හා අවම වැය  වාහන ෙසවාව සැකම  ම සදහා ය 
වාහනෙ වැ අවස්ථා සැලම. 

 ෙකළඹට නපතා පැෙණන රථ වාහන මාණය අ ම  වාහන තදබදයට  
ය සැලම. 

 ය හරස් මාග ෙහෙව වන අන හා රථවාහන මාග තදබදය අවම ම. 
 නකරණය කරන ය ස්ථානවල මට වැ පහක ලැම හා ඒ යටෙ   

කාතාවට හා ෙශෂ අවශතා සත ගලය සඳහා යත පහක සැපම. 



44

ld¾h idOk jd¾;dj 2017

m%jdyk yd isú,a .=jkafiajd wud;HdxYh

 ය මෙ ආරෂාව තහ ම. 
 ෙය යහැ අන අවම ම. 

 
ෙ වාපෘය සදහා ආයා සංවධන බැංව ලබාෙදන අරද පහත දැෙ 

1. ශකතා අධයනය සඳහා උපෙශාමක ෙසවා සඳහා ෙඩ. යනක ආධාර  
2. සැල සහ සපාදන උපෙශාමක ෙසවා සඳහා ඇ.ෙඩ. යන  
3. වාපෘය යාමක ම සඳහා ඇ.ෙඩ.යන 300  (පළ අයර) 
4. වාපෘය යාමක ම සඳහා ඇ.ෙඩ.යන 300  (ෙදවන අයර) 

 
 

8.   මාගආරෂාවබඳජාකසභාව 

 
8.1  හැම 

 
 අංක 05 දරණ ෙමට වාහන සංෙශධන පනත ම ස්ථාත කර වාහන අමාතාංශය 
යටෙ මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව යාමක ෙ. සැමට රත මාග පධය 
ඇ ම යන ෙමාව යටෙ යාමක වන එකම රාජ ආයතනය වෙ මාග ආරෂාව 
බඳ ජාක සභාව. ෙමම සභාව සභාපවරෙයෙ ධානවෙය රාජ ආයතන  සහ 
රාජ ෙනවන ආයතනයක ෙයතයෙග සමත වන අතර, ෙමට රථ වාහන පනෙ 
 “අ” වගෙය ෙමම සභාෙ කාය භාරය දවා ඇ අතර, එම සභාවට අරද සැපම 
සඳහා මාග ආරෂණ අරදල වා ඇත. ෙමම අරදල සඳහා වන පාශවෙ යම රථ 
වාහන රෂණ ද ක මාග ආරෂණ බද අයකරන අතර එම අයකරන බ දල 
මාකව ෙමම අරදලට අදාල රෂණ ආයතනය  බැර ෙකෙ.  
 
දැම 
සැමට රත මාග පධය 

ෙමෙහවර
රසර සංවධනය උෙදසා මාග අන ව ෙතර සමාජය  ම

8.2 මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාෙ අර 

 

නය ගක හා  ගක යර  ම  ඉහළ ණාමක ය ෙසවාව  
ම සඳහා අවශ පම සකස් ම. 

හපා පලා යෑම සා ත  ප සඳහා ලාධාර ලබා ම සහ එවැ අන අවම මට 
යා ම. 

මාගය සහ එය භාතා කරන වාහන හා ගම ගනා ම ඇ පකෙ ආරෂාව සඳහා 
ගත හැ යාමාග හනා ගැම සහ යාමක ම. 

මාග ආරෂාව බඳ දත එ ස ් ම, සෂණ හා පෙෂණ පැවැම සහ අත 
ජාක සබකරණය වධනය කර ගැම. 
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 ය මෙ ආරෂාව තහ ම. 
 ෙය යහැ අන අවම ම. 

 
ෙ වාපෘය සදහා ආයා සංවධන බැංව ලබාෙදන අරද පහත දැෙ 

1. ශකතා අධයනය සඳහා උපෙශාමක ෙසවා සඳහා ෙඩ. යනක ආධාර  
2. සැල සහ සපාදන උපෙශාමක ෙසවා සඳහා ඇ.ෙඩ. යන  
3. වාපෘය යාමක ම සඳහා ඇ.ෙඩ.යන 300  (පළ අයර) 
4. වාපෘය යාමක ම සඳහා ඇ.ෙඩ.යන 300  (ෙදවන අයර) 

 
 

8.   මාගආරෂාවබඳජාකසභාව 

 
8.1  හැම 

 
 අංක 05 දරණ ෙමට වාහන සංෙශධන පනත ම ස්ථාත කර වාහන අමාතාංශය 
යටෙ මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව යාමක ෙ. සැමට රත මාග පධය 
ඇ ම යන ෙමාව යටෙ යාමක වන එකම රාජ ආයතනය වෙ මාග ආරෂාව 
බඳ ජාක සභාව. ෙමම සභාව සභාපවරෙයෙ ධානවෙය රාජ ආයතන  සහ 
රාජ ෙනවන ආයතනයක ෙයතයෙග සමත වන අතර, ෙමට රථ වාහන පනෙ 
 “අ” වගෙය ෙමම සභාෙ කාය භාරය දවා ඇ අතර, එම සභාවට අරද සැපම 
සඳහා මාග ආරෂණ අරදල වා ඇත. ෙමම අරදල සඳහා වන පාශවෙ යම රථ 
වාහන රෂණ ද ක මාග ආරෂණ බද අයකරන අතර එම අයකරන බ දල 
මාකව ෙමම අරදලට අදාල රෂණ ආයතනය  බැර ෙකෙ.  
 
දැම 
සැමට රත මාග පධය 

ෙමෙහවර
රසර සංවධනය උෙදසා මාග අන ව ෙතර සමාජය  ම

8.2 මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාෙ අර 

 

නය ගක හා  ගක යර  ම  ඉහළ ණාමක ය ෙසවාව  
ම සඳහා අවශ පම සකස් ම. 

හපා පලා යෑම සා ත  ප සඳහා ලාධාර ලබා ම සහ එවැ අන අවම මට 
යා ම. 

මාගය සහ එය භාතා කරන වාහන හා ගම ගනා ම ඇ පකෙ ආරෂාව සඳහා 
ගත හැ යාමාග හනා ගැම සහ යාමක ම. 

මාග ආරෂාව බඳ දත එ ස ් ම, සෂණ හා පෙෂණ පැවැම සහ අත 
ජාක සබකරණය වධනය කර ගැම. 

රාජ අංශය‚ රාජ ෙනවන සංධාන හා ෙපගක ආයතන සමඟ එව ජාක මාග 
ආරෂණ  ප යාවට නැංම හා පැන නැෙගන වලතා අවම කර ගැම. 

මාග අන සා ආබාත තවයට පවන ගල නථාපනය මට අවශ 
කට ම. 

ආක තාෂක සහ සමාය වශෙය යාමක කළ හැ යාකාරක සහ පසර තකා 
ආරත යවර අගමනය ම සඳහා ලාධාර සහ උපෙදස් ලබාම.  

ජාක වාහන පය සැකමට හා එ යාකාවයට දායකවය ලබා ම. 

මාග ආරෂාවට අදාළ  සැකම, සංෙශධනය වැ යාකාරක සඳහා අවශ දායකවය 
ලබා ම. 

 
 

8.3. මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාෙ කතවය හා බලතල 
 

ෙමට වාහන පනෙත  (අ) වගය යටෙ ව ලැ මාග ආරෂාව බද ජාක 
සභාෙව කතව පහත ප ය ය. 

 
 පහත දැෙවන දෑ බඳ මධ දත ගබඩාව ස්ථාපනය ම හා එම රථ වාහන මාණය 

සහ ඒවාෙ ලෂණ ෙමම සංය බඳ ෙතර එස් ම සහ යාවකාන ම. 
 මාග අන/මරණ/බරපතල වාල හා ඊට ෙහ පගණක ගත ම 
 මාග ආරෂාව බඳ ෙය හා ජාතතර සංඛා ෙඛන එ ස් ම. 
 මාග ආරෂාව සඳහා අත ජාක වශෙය ග ලබන යා මාග බඳ 

ෙතර ඇළ ම. 
 මාග ආරෂාව ෂය බඳ අතජාල පගණක පහක සත ස්තකාලය 

පවවාෙගන යෑම. 
 සබත ෂය බඳව පෙෂණ හා සෂණ වලට අවශතාවට ගැලෙපන ප 

ආධාර ම. 
 

 ෂය පථයට අදාලව යාකරන ජාතතර ආයතන සමඟ සබඳතා පැවැම සහ ඔෙ 
පළද හා දැම වමා කර ගැම. 
 

 මාග ආරෂාව සහ සබත ෂයාබධ වාපෘ ෙකෙර වගම දරණ රාජ සහ රාජ 
ෙනවන ආයතන වලට දැම හා ෙතර ලබාම. 
 

 මාග ආරෂාව බඳ වාපෘ සැකම හා යාවට නැංම. 
 

 රාජ සහ රාජ ෙනවන සංධාන ළ මාග ආරෂාව හා සබත කායය 
සබකරණය ම. 
 

 හනා ෙනග වාහන ව අනරට ප තැනැතට ව ෙගම. 
 

 මාග ආරෂාව බඳ කට සඳහා ලමය හා ෙවන සහාය ලබා ගැම. 
 

 මාග ආරෂාව හා සබත ප සහ වාපෘ බඳව රජයට උපෙදස් ම. 
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මාග අන අවම කර වඩා ආරෂාකා මාග පධය සහ මග අන අවම සමාජය   
කරම සඳහා 2017 යාකා සැලැස්ම සකස් කරන ලද අතර මාග අන අවම ම සඳහා 
පහත යාකා ෙශය අඩං කර ඇත. 

1.  දැව භාවය  ආකපමය ෙවනස ඇ ම 
2. ය බලාමක ම  වරදට ෙපළෙ ඇ ඉඩකඩ අවම ම 
3. තාෂක යාකාරක  අන අවම මට ඇ හැයාව බඳ ෙසයා බලා 

යාවට නැංම 
4. වාහනවල ෙවනස් කළ හා ඇළ කළ  උපාංග හනාගැම හා ඒවා යාමක 

මට අදාල ප සැකම  
5. පකෙ ආරෂාව තහ මට ම මෙදය ය ම 
6. ඉහත ය ක යාවට නැංම  2020 ෙදසැබ 31 වන ට එස 

ජාෙ සංධානෙ ඉලකය  වාහන අනව ය යන සංඛාව 50% දවා 
අ කරමට කට ම. 
 

8.4  2017 වෂය ළ මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාෙ යාකාරක. 
 
 ය බලාමක ම හා මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව ෙකසම බවට 

ප ම. 
ෙ වන ට  මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව ෙකෂ සභාව බවට ප මට අවශ 
ය කට අවස කර ඇ අතර සංෙශධන  ෙකප ෙදපාතෙවට යැම පමණ 
කළ ය. 
 
 රෂණාවරණ ෙනලබන මාග අන වලට ලවන සඳහා ව ලබාම. 
මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාෙ ෙමෙහයෙම ස්ථාවර කෙ සහ ජාක සභාෙ 
අමැය ලද ත සඳහා 2017 වෂයට අදාලව   ව ෙසවා අමාත ග ම 
පාල ද වා මැමාෙ ධානවෙය ෙමම ව දාෙනසව පවවන ල. 
 

නය ස්ථානය 
ත 
මාණය 

ෙගවන ලද ව දල 
(.) 


 වාහන හා  ව ෙසවා   
අමාතාංශ වණාගාරය 

 




  වාහන හා  ව  ෙසවා 
අමාතාංශ වණාගාරය 

 

(2017 වෂයට 
අදාළ අයකව 
සඳහා 2018.01.18 
ද පතාග කරන 
ල. 

  වාහන හා  ව ෙසවා 
අමාතාංශ වණාගාරය 

 

 යදම    12,350,000.00 

 
 පෙෂණ හා සෂණ  
ෙම ෙරද රථ අන වලට බලපාන ෙහ, ය පැ අන වලට බලපාන ෙහ, ය 
අන  සහ  ප  ඉර ස්ථාපනය ෙනකර ම බඳ සෂණ  කර ඇ අතර, ඒ 
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මාග අන අවම කර වඩා ආරෂාකා මාග පධය සහ මග අන අවම සමාජය   
කරම සඳහා 2017 යාකා සැලැස්ම සකස් කරන ලද අතර මාග අන අවම ම සඳහා 
පහත යාකා ෙශය අඩං කර ඇත. 

1.  දැව භාවය  ආකපමය ෙවනස ඇ ම 
2. ය බලාමක ම  වරදට ෙපළෙ ඇ ඉඩකඩ අවම ම 
3. තාෂක යාකාරක  අන අවම මට ඇ හැයාව බඳ ෙසයා බලා 

යාවට නැංම 
4. වාහනවල ෙවනස් කළ හා ඇළ කළ  උපාංග හනාගැම හා ඒවා යාමක 

මට අදාල ප සැකම  
5. පකෙ ආරෂාව තහ මට ම මෙදය ය ම 
6. ඉහත ය ක යාවට නැංම  2020 ෙදසැබ 31 වන ට එස 

ජාෙ සංධානෙ ඉලකය  වාහන අනව ය යන සංඛාව 50% දවා 
අ කරමට කට ම. 
 

8.4  2017 වෂය ළ මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාෙ යාකාරක. 
 
 ය බලාමක ම හා මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව ෙකසම බවට 

ප ම. 
ෙ වන ට  මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව ෙකෂ සභාව බවට ප මට අවශ 
ය කට අවස කර ඇ අතර සංෙශධන  ෙකප ෙදපාතෙවට යැම පමණ 
කළ ය. 
 
 රෂණාවරණ ෙනලබන මාග අන වලට ලවන සඳහා ව ලබාම. 
මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාෙ ෙමෙහයෙම ස්ථාවර කෙ සහ ජාක සභාෙ 
අමැය ලද ත සඳහා 2017 වෂයට අදාලව   ව ෙසවා අමාත ග ම 
පාල ද වා මැමාෙ ධානවෙය ෙමම ව දාෙනසව පවවන ල. 
 

නය ස්ථානය 
ත 
මාණය 

ෙගවන ලද ව දල 
(.) 


 වාහන හා  ව ෙසවා   
අමාතාංශ වණාගාරය 

 




  වාහන හා  ව  ෙසවා 
අමාතාංශ වණාගාරය 

 

(2017 වෂයට 
අදාළ අයකව 
සඳහා 2018.01.18 
ද පතාග කරන 
ල. 

  වාහන හා  ව ෙසවා 
අමාතාංශ වණාගාරය 

 

 යදම    12,350,000.00 

 
 පෙෂණ හා සෂණ  
ෙම ෙරද රථ අන වලට බලපාන ෙහ, ය පැ අන වලට බලපාන ෙහ, ය 
අන  සහ  ප  ඉර ස්ථාපනය ෙනකර ම බඳ සෂණ  කර ඇ අතර, ඒ 

සඳහා ද ෙකළඹ ෂණ ෙරහල,  ලංකා  ආයතනය, පාෙභක අකාය හා  
ලංකා  කායාලය ද සබධ ය. 
 
 අනාරත ය හරස් මාග සඳහා දැව ෙ ව ස ෙ වාපෘය 
ෙමම වාපෘය  වාහන හා  ව ෙසවා අමාත ග ම පාල ද වා මැමාෙ 
ධානවෙය  න නාරාෙහට ය ස්ථානෙ ය හරස් මඟට සබධ 
මාගෙ දැව ෙ ව 07  ස කර ආරභ කරන ල. ෙමම වාපෘෙය  
අයර ෙලස ෙමවැ දැව ෙ ව ස්ථාපනය ම ස්ථාන  ක  ෙකෙර පව. ඒ 
අව පය ය ස්ථානය ෙ කර ග  වන න එම ය ස්ථානෙ හා 
ධාන පාර ෙදපස මහජනතාව දැව ෙ ව ස්ථාත ෙ ජාක වැඩසටහන වාහන 
හා  ව ෙසවා ෙයජ අමාතමාෙ ධානවෙය පැවැ. 
 
 ජාක මට ෂ  වැඩසටහ යාමක ම දැව ම හා ය 

යාමක වැඩසටහන 
අවට පාස 10 ක ෂ ෂාවෙ සහභාවෙය ජාක පාස ෂ ය යාමක වැඩසටහන 
  න ෙකළඔ ආනද දාලෙ ලරන ශාලාෙ පවවන ල. ඉ අනව 
සෑම පාසලකම මා.ආ..ජා. සභාව ම ෂ සමාජ ම ආරභ කර වෙ ස්ක 05  
ආවරණය වන ප ක යාකාරක ආරභ කරන ල. 
 
ජාක මට ෂ  වැඩසටහ යාමක ම හා දැව ම 

 ස්කය පවවන ලද න 

1. යාපනය නටදවා
2. 

ණෑගල 


ට දවා

3. මහවර 
4. 

ෙකළඹ 




5. ගපහ 

 
  MBC මාධ ජාලය හා NCRS ආයතනය හා එව කළ දැව ෙ 

වැඩසටහන 
 
යාපනය ස්කය ළ  ෙතරාග පාසැ පය යාමක වැඩසටහෙ සාමාක පාසැ 
ෙලස හනා ගැ. ඊට අමතරව ෙමම නගරය, පාපැකව, යපැකව, පක හා 
බස්රථ යර හට අපකා ෙබදා ම හා ව දෘශ මාධ ම මග අන ව  වැළම 
සබධව දැව ම ද  කරන ල. තවද පාපැවල පරාවක ස්ක ඇලම ද ෙම ෙශෂ 
අවස්ථාව ය. ඉ අනව, සෑම පාසලකම මා.ආ.. ජාක සභාව   ෂ සමාජ ම 
ආරභ කර වෙ ස්ක 05  ආවරණය වන ප ක යාකාරක ආරභ ය. ෙ 
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සඳහා  මා.ආ..ජා. සභාව ම වැය කරන ලද දල .  වන අතර  BC මාධ ජාලය 
ම වැය කරන ලද දල . 500,000.00. ඒ අව  යදම .  . 
 

 
 

නය ස්ථානය යාකාරක 

2017.01.16. ෙවබ කාතා දාලය. 
මග අන බඳ දැව ම, ෙය පට 
ෙපම, අ පකා ෙබදා ම 

2017.01.17 
 

මදන මඩ කාතා 
දාලය. 

අන ව  වැළම සබධව දැව 
ම 

2017.01.18 චාවකෙ  දාලය 
අපකා ෙබදා ම හා ව දෘශ මාධ ම 
මග අන ව  වැළම සබධව දැව 
ම 

2017.01.19 ෙනඅ දාලය ය යාමක  වැඩසටහ පැවැම. 
2017.01.20 යාපනය මධ මහා දාලය ෂ දැව ම, ෙය පට ෙපම. 

2017.01.21 
යාපනය නගරය   ෙරද 
රථ යර දැව ම 

පාපැවල පරාවක ස්ක ඇලම, ය 
පැකව, පක හා බස් රථ යර හට 
අපකා ෙබදා ම. 

 
 නව ය බලප අයකවට මාග ආරෂාව බඳ දැව ෙ 

වැඩසටහ යාමක ම 
 
 

බලප අෙත ෙරද රථ යර සඳහා පවවන අවාය  වැඩ මාලාෙ 
සමාරභක වැඩසටහන  න ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙ වණාගාරෙ  
පවවන ල.  ඒ අව  සෑම සයකට වර ෙමම අවාය  වැඩ පැවැ අතර,  2017 
වෂයට අදාළව ෙමවැ  වැඩ 11  පවවන ල. ෙමම වැඩසටහෙ  එ ය බලප  
අෙෂක අයකව සඳහා මාග අන සබධෙය ව දෘෂ මාධ ම ෙය පට 
දශනය ම  ක දැව ම  ෙක. සෑම අයකවටම මාග සංඥා, රථ 
වාහන   හා නය ගක යර මට යා කළ ෙ ෙකෙසද යන බඳව එ එ 
ෂයට අදාල ෙශෂඥ දැම ඇ ව ම දැව ම  කරන ල.  
 
 පළා මාග ආරෂණ ඒකක ම හා යාව කාන ම 

 
උ මැද, වයඹ, මධම, බස්නාර, දණ, ඌව යන පළා සභාවලට අදාළ පළා ධාන ෙක 
කායාලය, පළා ධාන ෙකෙ ධානවෙය හා අමාතංශ ෙකවෙ 
සහභාවෙය පළා මාග ආරෂණ ඒකකය වන ල. උර, නැෙගනර සහ සබරගව 
යන පළා මාග ආරෂණ ඒකක ම  ෙ කට ෙ වන ට ආරභ කර ඇත.    
 
 ෙහම භාතය බඳ ය 2017 වසර ළ   ලංකා  කායාංශය  සමඟ 

එව යාවට නැංම 
 
යම ෙහම ෂ්පාදනය SLS යට අගත කරම ෙම  ෙක. ෙමම ෙහම 
SLS යට අලව ෂ්පාදනය ම ආරභ කර ඇ අතර, ෙහම භාතය බඳ අදාළ 
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සඳහා  මා.ආ..ජා. සභාව ම වැය කරන ලද දල .  වන අතර  BC මාධ ජාලය 
ම වැය කරන ලද දල . 500,000.00. ඒ අව  යදම .  . 
 

 
 

නය ස්ථානය යාකාරක 

2017.01.16. ෙවබ කාතා දාලය. 
මග අන බඳ දැව ම, ෙය පට 
ෙපම, අ පකා ෙබදා ම 

2017.01.17 
 

මදන මඩ කාතා 
දාලය. 

අන ව  වැළම සබධව දැව 
ම 

2017.01.18 චාවකෙ  දාලය 
අපකා ෙබදා ම හා ව දෘශ මාධ ම 
මග අන ව  වැළම සබධව දැව 
ම 

2017.01.19 ෙනඅ දාලය ය යාමක  වැඩසටහ පැවැම. 
2017.01.20 යාපනය මධ මහා දාලය ෂ දැව ම, ෙය පට ෙපම. 

2017.01.21 
යාපනය නගරය   ෙරද 
රථ යර දැව ම 

පාපැවල පරාවක ස්ක ඇලම, ය 
පැකව, පක හා බස් රථ යර හට 
අපකා ෙබදා ම. 

 
 නව ය බලප අයකවට මාග ආරෂාව බඳ දැව ෙ 

වැඩසටහ යාමක ම 
 
 

බලප අෙත ෙරද රථ යර සඳහා පවවන අවාය  වැඩ මාලාෙ 
සමාරභක වැඩසටහන  න ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙ වණාගාරෙ  
පවවන ල.  ඒ අව  සෑම සයකට වර ෙමම අවාය  වැඩ පැවැ අතර,  2017 
වෂයට අදාළව ෙමවැ  වැඩ 11  පවවන ල. ෙමම වැඩසටහෙ  එ ය බලප  
අෙෂක අයකව සඳහා මාග අන සබධෙය ව දෘෂ මාධ ම ෙය පට 
දශනය ම  ක දැව ම  ෙක. සෑම අයකවටම මාග සංඥා, රථ 
වාහන   හා නය ගක යර මට යා කළ ෙ ෙකෙසද යන බඳව එ එ 
ෂයට අදාල ෙශෂඥ දැම ඇ ව ම දැව ම  කරන ල.  
 
 පළා මාග ආරෂණ ඒකක ම හා යාව කාන ම 

 
උ මැද, වයඹ, මධම, බස්නාර, දණ, ඌව යන පළා සභාවලට අදාළ පළා ධාන ෙක 
කායාලය, පළා ධාන ෙකෙ ධානවෙය හා අමාතංශ ෙකවෙ 
සහභාවෙය පළා මාග ආරෂණ ඒකකය වන ල. උර, නැෙගනර සහ සබරගව 
යන පළා මාග ආරෂණ ඒකක ම  ෙ කට ෙ වන ට ආරභ කර ඇත.    
 
 ෙහම භාතය බඳ ය 2017 වසර ළ   ලංකා  කායාංශය  සමඟ 

එව යාවට නැංම 
 
යම ෙහම ෂ්පාදනය SLS යට අගත කරම ෙම  ෙක. ෙමම ෙහම 
SLS යට අලව ෂ්පාදනය ම ආරභ කර ඇ අතර, ෙහම භාතය බඳ අදාළ 

ගැස පය  කරන ල.  ෙරද රථ ෙග මාව, ආසන බඳපය, ගාස් ටරය බඳව 
ගැස ෙදනය කන  මට අවශ යවර ෙගන ඇත.  න ෙරද රථ 
නව ගැස පය හා යපැ ෙහමටය ගත ම සබධව සාකඡාව ග අමාතමාෙ 
ධානවෙය සහ ෙකමාෙ සහභාවෙය පවවන ල.  
 
 රථ වාහන දඩ පනත සංෙශධනය කර ජනාප ෙක කායාලය, වාහන හා 

 ව ෙසවා අමාතාංශය හා අෙන අදාළ ආයතන සමඟ එව යාවට 
නැංම. 

 න රථ වාහන දඩ පනත බඳ සාකඡාව  වාහන හා  ව ෙසවා අමාත 
ග ම පාල ද වා මැමාෙ  ධානවෙය පවවන ල. 
 
 පාස වෑ රථ සඳහා   හවාම හා  පාස ළ රත ෙලස 

වාහනය ම සඳහා අවශ  සපාදනය ම හා ඒවා යාමක ම සඳහා 
යරෙ ආකපමය ෙවනස ඇ ෙ දැව ෙ වැඩසටහ 
යාමක ම 
 

පාස ළ වාහන ෙසවය ෙයජනය කළ  ආකාරය සහ මාග ආරෂාව සබධෙය 
එම ෙයත දැව ම  වන න සමාරභක වැඩසටහන බල ස්තකාල 
වණාගාරෙ  පවවන ල. ඒ අව  වෂෙ  ණාමක ය ෙසවාව ඇ ෙ 
අරණ ඇව, පළා  ක වැඩසටහ පවවා කට ආසන ෙදෙන පමණ  
දැව ෙ කට  කරන ල. 
 
 රසර ගය  දශනය    
 

නට දවා රසර සංවධන දශනය සඳහා ය මාණය ම 
ෙම  කළ අතර, දශන ය නැරමට පැෙණන නරඹන හට මාග අන බඳ 
ෙය පට දශනය ම  හා අ පකා ෙබදා ෙද මාග ආරෂාව බඳ දැව 
ම  කළ අතර, ඔෙ අදහස් හා ෙයජනා තව ලබා ගැම ෙම   කළ එ 
කායය ය. ෙ සඳහා වැය  දල  . එය මා.ආ..ජාක සභාව ම වැය 
කරන ල. 
 
   හා වාරණ කට 

 ජාක මට යාවට නංවන   හා වාරණ කායය 
සහ ෙදන ළ මහවර මහ ෙරහෙ සහ ඇය යන ෙරහ වල 
ෛවදව කාය මඩලය හා එ යර මාග ආරෂාව බඳ දැව ෙ 
වැඩසටහන එ ෙරහ වණාගාරය  පවවන ල. මහවර වැඩසටහන, මහවර මහ 
ෙරහෙ අධෂමාෙ හා වයඹ පළාෙ ෙජෂ්ඨ ෙයජ ෙපස්පමාෙ ධානවෙය 
පැවැ  අතර, මා.ආ..ජා.සභාෙ සභාපමාෙ සහභාවෙය පවවන ල. ෙමම 
වැඩසටහ ළ ෙශක  අනර ප වැ ෙලස කම කළ  ආකාරය සහ 
මග අන වළවා ගනා ආකාරය ෙකෙසද යන වැරට පැහැ කරන ල. වැඩසටහ 
ෙදක සඳහා සහභා  ෙරහ කාය මඩලෙ සංඛාව  .  ලංකා ෛවද සංගමය සමඟ 
එව ෛවදව, ෙහය හා අදාල කාය මඩල ලධා දැව ෙ වැඩසටහන 
W.H.O. අහෙය පැවැ. එම ෙරද රථ යර ණාමක ෙරද රථ ෙසවාවට 
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ෙය කර, නායාමක හා ාෙයක  වැඩසටහ   වෙ ධ ෙශ වල 
පවවන ල. ස් ෙක කායාල මට රාජ ෙසවයට අය ය යපැ ලා 
සඳහා ද වැඩසටහ පැවැ.  
 

  අභාස දාලවල ව ලබන ව හා ෙහද හවල ෂ ෙහය සඳහා 
මාග ආරෂාව බඳ  ම 

 

හාගම දාඨෙ  ෂණලා මාග ආරෂාව බඳව දැව ෙ වැඩසටහන  
 න හාගම දාඨෙ පවව ලැ අතර, ඒ සඳහා සහභා  ගණන  . 
ෙම අන සබධ ෙය පට ෙපම, ය අන අවම ම, මාග  පැම, 
රථය පණගැමට ෙපර යා කළ  ආකාරය හා කාක ෙදෂ, අනරක  ථමාධාර 
ලබාය  ආකාරය බඳව ෙශන පැවැම  කළ අතර ෙශනවලට අදාලව ශ්න අසා 
තාග ලබාම ද ෙම ෙශෂ අවස්ථාව ය. ෙ සඳහා මා.ආ..ජා. සභාව යද කළ දල . 
  වන අතර ජාක අධාපන ආයතනය ම .  ක දල වැය කර ඇත.  
 

 මහා පමාණ මටෙ ෙපගක ආයතනවල වාහන ෙසවාව ණාමක තවයට 
ෙගන ඒමට අවශ උපෙදස් හා ව ලබාම 

 
මාග ආරෂාව බඳව රථය පණගැමට ෙපර යා කළ  ආකාරය හා කාක 
ෙදෂය ඇ  අවස්ථාවක ෙමම අනරක  ථමාධාර ලබාය  අකාරය බඳව 
වවල, වැසර, කෑගල  හා  ජාඇල  ැෙඩස් ආයතනෙ යර හා කාය මඩලය 
ලධා සඳහා වැඩසටහ පැවැ අතර ෙදසැබ මස 21 වන න  වාහන හා  
වෙසවා අමාතමාෙ ධානවෙය අනවලට භාජනය   ලංගම යර සඳහා  
ලංගම ධාන කායාල වණාගාරෙ   වැඩසටහන පවවන ල.  
   

 මාධ හා ද ආවරණ කට  ෙලස බල ගැම 
 

 ව දෘෂ මාධ ම මාග අන වැළැම සඳහා මහජනතාව දැව ෙ ෙය පට 
  සකසා ජාක පවාය හා ව  සංස්ථාව ම  න ට අ අද 
ෙත  ව දෘෂ මාධ ම චාරය ම  කරන ල. ෙ සඳහා යද  දල . 
 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ෙය කර, නායාමක හා ාෙයක  වැඩසටහ   වෙ ධ ෙශ වල 
පවවන ල. ස් ෙක කායාල මට රාජ ෙසවයට අය ය යපැ ලා 
සඳහා ද වැඩසටහ පැවැ.  
 

  අභාස දාලවල ව ලබන ව හා ෙහද හවල ෂ ෙහය සඳහා 
මාග ආරෂාව බඳ  ම 

 

හාගම දාඨෙ  ෂණලා මාග ආරෂාව බඳව දැව ෙ වැඩසටහන  
 න හාගම දාඨෙ පවව ලැ අතර, ඒ සඳහා සහභා  ගණන  . 
ෙම අන සබධ ෙය පට ෙපම, ය අන අවම ම, මාග  පැම, 
රථය පණගැමට ෙපර යා කළ  ආකාරය හා කාක ෙදෂ, අනරක  ථමාධාර 
ලබාය  ආකාරය බඳව ෙශන පැවැම  කළ අතර ෙශනවලට අදාලව ශ්න අසා 
තාග ලබාම ද ෙම ෙශෂ අවස්ථාව ය. ෙ සඳහා මා.ආ..ජා. සභාව යද කළ දල . 
  වන අතර ජාක අධාපන ආයතනය ම .  ක දල වැය කර ඇත.  
 

 මහා පමාණ මටෙ ෙපගක ආයතනවල වාහන ෙසවාව ණාමක තවයට 
ෙගන ඒමට අවශ උපෙදස් හා ව ලබාම 

 
මාග ආරෂාව බඳව රථය පණගැමට ෙපර යා කළ  ආකාරය හා කාක 
ෙදෂය ඇ  අවස්ථාවක ෙමම අනරක  ථමාධාර ලබාය  අකාරය බඳව 
වවල, වැසර, කෑගල  හා  ජාඇල  ැෙඩස් ආයතනෙ යර හා කාය මඩලය 
ලධා සඳහා වැඩසටහ පැවැ අතර ෙදසැබ මස 21 වන න  වාහන හා  
වෙසවා අමාතමාෙ ධානවෙය අනවලට භාජනය   ලංගම යර සඳහා  
ලංගම ධාන කායාල වණාගාරෙ   වැඩසටහන පවවන ල.  
   

 මාධ හා ද ආවරණ කට  ෙලස බල ගැම 
 

 ව දෘෂ මාධ ම මාග අන වැළැම සඳහා මහජනතාව දැව ෙ ෙය පට 
  සකසා ජාක පවාය හා ව  සංස්ථාව ම  න ට අ අද 
ෙත  ව දෘෂ මාධ ම චාරය ම  කරන ල. ෙ සඳහා යද  දල . 
 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
අමාතාංශය යටෙ ඇ 

ආයතනය කාය සාධනය 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    ෙකටස 
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 ලංකා ය ෙදපාතෙව 

1.1 හැම 

2017 වෂෙ  ලංකා ය ෙසවය ජාක වාහන පධය ළ ම හා භාඩ වාහනෙයලා 
අඛඩව වාහන ෙසවා සපය ය ෙසවෙ යහප වනතාවය සඳහා දායකවය ලබා 
ෙද සදායක ෙමෙහවරක ය. වඩා මැකා කායෂම ව පහ හා පසර 
තකා වාහන මාධය ෙස  ගැෙණන ය වාහනය වැ ම හා භාඩ මාණය 
එකවර වාහනය කර මාග වාහනෙ අවාදායක තවය අවම කර ග ධ 
අෙයගය හෙ වද ෛදකව උපම ෙසවය ලබා ම සඳහා දායකවය ලබා ෙද . 

දැම 

“ද ආයාෙ වඩා කායෂම ය වාහන සැපක බවට පම” 

 

ෙමෙහවර 

“ම හා භාඩ වාහනය සඳහා ආරත, ශ්වාසදා, යත ෙලාවට ධාවනය වන , 

සකව හා කායෂම ය වාහන ෙසවාව සැපම”. 

 

1.2 සමස්ථ හය 

ධාන වාහන ෙසවා  සැප කෙව ෙලස  ලංකා ය ෙසවය  වෂෙ ද ම හා 
භාඩ වාහන කටවල යැෙල  ලංකා ආක ෙෂෙ අඛඩ දායකවය ලබා 
. ෙ සඳහා ය ඇය, ය මාග  ප නඩ ම, ය ෙමෙහ කට 
කායෂමව පවවා ෙගන යෑම, සංඥා හා  සංෙශ පධෙ නඩව සහ යතල පහක 
වැ ම වෂෙ ද අඛඩව යාමක කරන ල.  වෂෙ අප කර ග 
ධාන කාය සාධනය අතර නව ය ඇය ල  ගැෙ කට අඛඩව යාමක ම, 
ද කතර ට ද පයාගල දවා ව ය මාගය ඉ ෙ කට අවස ම, 
කැළවැ ය මාගෙ ෙතරා ග සංවධන කට ම ම, ම මැ   
නථාපනය ෙ කට ආරභ ම, ආරත ය හරස ්මාග  සථ්ාත ෙ 
කට යාමක ම ආ නව කායය රාය යාමක මට හැ ය.  
 
2017 වෂෙ සමස්ත ල කාය සාධනය ෙදස බැෙ ද   ආදායම . .    
අතර එය  වෂෙ ..   ය.ෙමය  වෂය හා සසදන ට % ඉතා  
වැ ම ෙප කර. ම සංඛාව  ට සාෙෂව % ක  වැ ම ෙප 
කරන අතර එය  වෂෙ යන   හා  වෂෙ යන  .  
වෂෙ භාඩ වාහන ආදායම හා භාඩ ෙට මාණෙ වධනය ම ෙප කරන අතර 
අදාල කාලය ළ ෙව භාඩ වාහන ආදායම ..   .. දවා ද භාඩ 
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 ලංකා ය ෙදපාතෙව 

1.1 හැම 

2017 වෂෙ  ලංකා ය ෙසවය ජාක වාහන පධය ළ ම හා භාඩ වාහනෙයලා 
අඛඩව වාහන ෙසවා සපය ය ෙසවෙ යහප වනතාවය සඳහා දායකවය ලබා 
ෙද සදායක ෙමෙහවරක ය. වඩා මැකා කායෂම ව පහ හා පසර 
තකා වාහන මාධය ෙස  ගැෙණන ය වාහනය වැ ම හා භාඩ මාණය 
එකවර වාහනය කර මාග වාහනෙ අවාදායක තවය අවම කර ග ධ 
අෙයගය හෙ වද ෛදකව උපම ෙසවය ලබා ම සඳහා දායකවය ලබා ෙද . 

දැම 

“ද ආයාෙ වඩා කායෂම ය වාහන සැපක බවට පම” 

 

ෙමෙහවර 

“ම හා භාඩ වාහනය සඳහා ආරත, ශ්වාසදා, යත ෙලාවට ධාවනය වන , 

සකව හා කායෂම ය වාහන ෙසවාව සැපම”. 

 

1.2 සමස්ථ හය 

ධාන වාහන ෙසවා  සැප කෙව ෙලස  ලංකා ය ෙසවය  වෂෙ ද ම හා 
භාඩ වාහන කටවල යැෙල  ලංකා ආක ෙෂෙ අඛඩ දායකවය ලබා 
. ෙ සඳහා ය ඇය, ය මාග  ප නඩ ම, ය ෙමෙහ කට 
කායෂමව පවවා ෙගන යෑම, සංඥා හා  සංෙශ පධෙ නඩව සහ යතල පහක 
වැ ම වෂෙ ද අඛඩව යාමක කරන ල.  වෂෙ අප කර ග 
ධාන කාය සාධනය අතර නව ය ඇය ල  ගැෙ කට අඛඩව යාමක ම, 
ද කතර ට ද පයාගල දවා ව ය මාගය ඉ ෙ කට අවස ම, 
කැළවැ ය මාගෙ ෙතරා ග සංවධන කට ම ම, ම මැ   
නථාපනය ෙ කට ආරභ ම, ආරත ය හරස ්මාග  සථ්ාත ෙ 
කට යාමක ම ආ නව කායය රාය යාමක මට හැ ය.  
 
2017 වෂෙ සමස්ත ල කාය සාධනය ෙදස බැෙ ද   ආදායම . .    
අතර එය  වෂෙ ..   ය.ෙමය  වෂය හා සසදන ට % ඉතා  
වැ ම ෙප කර. ම සංඛාව  ට සාෙෂව % ක  වැ ම ෙප 
කරන අතර එය  වෂෙ යන   හා  වෂෙ යන  .  
වෂෙ භාඩ වාහන ආදායම හා භාඩ ෙට මාණෙ වධනය ම ෙප කරන අතර 
අදාල කාලය ළ ෙව භාඩ වාහන ආදායම ..   .. දවා ද භාඩ 

ෙට යන  දවාද වධනය ම ෙප කර. ෙමම කාලය ළ ම .. 
මාණය  වෂෙ යන  වෂය අවස වන ට යන  දවා 
 % ද භාඩ ෙට මාණය වෂෙ යන  වෂය වන ට 
දවා  % ද  වැ  ඇත.  
 

ෙකෙස වද වෂෙ  ආදායම ළ ම ආදායම  % ක අ ම ෙප කරන ලද 
අතර ෙමම අවාදායක තවය ෙකෙර  වෂෙ ය වෘය සංග ම යාමක 
කරන ලද වැඩ වජනය සෘව බලපාන ල. ෙ ෙහව සා ර ගම ෙසවා, නගරාතර ෙසවා 
හා තදාසන ය ෙසවා වාර ගණ අවලං මට   අතර එය ය ෙමෙහ ය 
මාණය අ ම ෙකෙර බලපාන ල.  
 

තවද පය වසර පයක ට ය වාර ෙශ ප භාතා කරන මෙ වැ ම ෙප 
කරන ලද අතර ෙමය සමස්ත ම ආදායම අ ම ෙකෙර ධාන වශෙය බලපා ඇත. එයට 
ධාන ෙහව වෙ වාර  ෙශ ප වනාක  %  පමණ ඉපම. ෙමය 
වෂෙ වාර ෙශ ප ම සංඛාව  %  පමණ වැ  ඇත. එය   වෂෙ  වාර 
ෙශ ප ම සංඛාව යන   හා  වෂෙ  වාර ෙශ ප ම සංඛාව 
යන   ෙලස දැය හැක. තවද සාමාන ෙශ ප ම සංඛාව  වෂෙ 
යන  ට වෂෙ යන   දවා %  අ ම ද  වෂෙ ම 
ආදායම අ ම ෙකෙර බලපා ඇත. 
 

තවද අ ව ම අ ම, පාස වාහනෙය ලද ආදායම අ ම, ෙත වාහන 
ය ය මාණය අම  ආ ක සමස්ත ආදායම අ ම ෙකෙර  බලපෑ තව 
සාධකය ෙලස දැය හැක.  
 
වෂය අවස වන ට  යදම ..    අතර ෙ ළ .යන 
 නරාවථන යදම  හා ..     ාධන යදම  ඇළ ෙ.  
වසෙ  ාධන යදම ..   අතර  වසරට සාෙෂව  වසෙ ාධන 
යදෙම  % ක පමණ අ ම ෙප කර.  
 
උ ය මාග නැවත ඉ ෙ වාපෘ ම ම එ  ෙග කට ෙබෙහ රට අවස 
ම ාධන යදෙම අ මට ධාන ෙහව ෙලස දැය හැක.   වෂෙ නරාවථන 
යදම ..   සහ  වෂෙ .    ෙලස % ක වධනය 
ෙප කරන අතර එයට බලපෑ ධාන කණ ෙලස දැය හැෙ ෙසවක පන වල  ඉහළ 
යෑම.   
 
තදාසන ය ෙසවෙ ඇ සංවධන අවශතා හනා ගැම උෙදසා ආයා සංවධන 
බැංෙ ආධාර යටෙ යාමක වන ෙකළඹ තදාසන ෙශය සඳහා ය සංවධන    
වාපෘය යටෙ ක ශකතා අධයන කට අවස කර ඇත. 
 

2017 වෂෙ ය ෙසවෙ ණාමක වධනය සඳහා පහත සඳහ යවරය යාමක 
ෙකෙ. 
 
වෂෙ ෙශෂ අයවැය ෙයජනාව යටෙ කැළවැ ය මාගය වැ ෙ 
වාපෘය ආරභ  අතර  වසෙද එය අඛඩව යාමක ෙව පව. ෙ යටෙ පහත 
සඳහ සංවධන කට  ෙක. 
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 නාරාෙහට, ෙගඩ, ෙහමාගම, ෙකටාව, සහ පාක ය ස්ථාන වල ෙකා  
ම සහ ඉස්ම  

 ෙස්ල, නාරාෙහට, ෙෙගඩ, මහරගම, සහ ෙකටාව යන ය ස්ථාන සඳහා 

සංඥා පධය වැ ම 

 මරදාන ට ෙහමාගම දවා ය මාගය අවැයා ම 

 ැ ෙමට කා   ල  ගැම 

 අනවසර පංකව හනා ගැමට  අවශ යවර ගැම. ෙ යටෙ UNHABITAT 

ආයතනය ම සෂණය  කළ අතර ය ෙදපාතෙව මරදාෙ ට 

ෙහමාගම දවා  කට කරන ල. 

 ය ස්ථාන ෙගඩනැ අවැයා ම 

              

ට අමතරව ම මැ  නථාපනය  ම, ඉයා ණය ආධාර යටෙ ය  එ 

, බලෙග කටල  , ම මැ  , ෙත ටැං , කෙන ලැ වැග   

ල  ගැමට කට කර පව. තවද උඩරට ය මාගෙ ධාවනය සඳහා ය එ 

 බලෙග කටල  ල  ගැමට ද අවශ කට ආරභ කරන ල. තවද ආයා 

සංවධන බැංව  ය ෙදපාතෙව සඳහා ධාන සැලැස්ම (Master Plan) සැකම 

සඳහා ල දානය අමත කරන ල. 

 

1.3 ෙමෙහ දශක 

අකර ග ෙමෙහ දශකය ගය පහත වෙව දැෙ. 

 

දශකය 2016  (යන) 2017  (යන) 
ම සංඛාව 136.05 136.66 
ම .. 7,413.12 7,495.06 
භාඩ .. 139.91 144.79 
භාඩ ෙට  1.98 1.99 

          

1.4 යතල පහක 

1.4.1 ය මාග, ෙගඩනැ, පාල වැ ම 

 වෂෙද ස්ර මාග පධෙ නඩ කට හා වැ  අඛඩව යාමක 

කළ අතර ඒ සඳහා ෙ  ,ෙක පර සහ  දැව පර, බැලස් ඇම  ෙලස  

කර  මාග පධය ෙහද තවය පවවා ෙගන යාමට හැ ය. ට අමතරව පහත 

සදහ කායයද ඉ කර ණාමක ය ෙසවාව ලබා ම සදහා කට කර ඇත. 
 

 කැළවැ ය මාගය අවැයා ම යටෙ ෙ, පර, බැලස් ඇම 
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 නාරාෙහට, ෙගඩ, ෙහමාගම, ෙකටාව, සහ පාක ය ස්ථාන වල ෙකා  
ම සහ ඉස්ම  

 ෙස්ල, නාරාෙහට, ෙෙගඩ, මහරගම, සහ ෙකටාව යන ය ස්ථාන සඳහා 

සංඥා පධය වැ ම 

 මරදාන ට ෙහමාගම දවා ය මාගය අවැයා ම 

 ැ ෙමට කා   ල  ගැම 

 අනවසර පංකව හනා ගැමට  අවශ යවර ගැම. ෙ යටෙ UNHABITAT 

ආයතනය ම සෂණය  කළ අතර ය ෙදපාතෙව මරදාෙ ට 

ෙහමාගම දවා  කට කරන ල. 

 ය ස්ථාන ෙගඩනැ අවැයා ම 

              

ට අමතරව ම මැ  නථාපනය  ම, ඉයා ණය ආධාර යටෙ ය  එ 

, බලෙග කටල  , ම මැ  , ෙත ටැං , කෙන ලැ වැග   

ල  ගැමට කට කර පව. තවද උඩරට ය මාගෙ ධාවනය සඳහා ය එ 

 බලෙග කටල  ල  ගැමට ද අවශ කට ආරභ කරන ල. තවද ආයා 

සංවධන බැංව  ය ෙදපාතෙව සඳහා ධාන සැලැස්ම (Master Plan) සැකම 

සඳහා ල දානය අමත කරන ල. 

 

1.3 ෙමෙහ දශක 

අකර ග ෙමෙහ දශකය ගය පහත වෙව දැෙ. 

 

දශකය 2016  (යන) 2017  (යන) 
ම සංඛාව 136.05 136.66 
ම .. 7,413.12 7,495.06 
භාඩ .. 139.91 144.79 
භාඩ ෙට  1.98 1.99 

          

1.4 යතල පහක 

1.4.1 ය මාග, ෙගඩනැ, පාල වැ ම 

 වෂෙද ස්ර මාග පධෙ නඩ කට හා වැ  අඛඩව යාමක 

කළ අතර ඒ සඳහා ෙ  ,ෙක පර සහ  දැව පර, බැලස් ඇම  ෙලස  

කර  මාග පධය ෙහද තවය පවවා ෙගන යාමට හැ ය. ට අමතරව පහත 

සදහ කායයද ඉ කර ණාමක ය ෙසවාව ලබා ම සදහා කට කර ඇත. 
 

 කැළවැ ය මාගය අවැයා ම යටෙ ෙ, පර, බැලස් ඇම 

 ද පයාගල ට අගම දවා  ව ය මාගෙ ඉ  කට ම ම  

 ය ස්ථාන ෙගඩනැ ඉ ම සහ අවැයාව 

 ය මාග ජාලය සඳහා අවශ ෙ  සහ පර ල ගැම 

 මහවර,ෙරාෙදය,කගනාව ව ය මාගෙ ඉ  කට ආරභ ම 

 වකනායක ව ය මාගෙ ඉ  කට ම ම 

 ෙබය ණය ආධාර යටෙ ෙග නව වාෙ පාල   ස්ථාත ම.  

ෙ යටෙ නව පාළ    ඉ කර අවස අතර ඉ    වසෙ වැලවත, 

අලාන සහ කෙගඩ ඉ කළ අතර ෙමම වසෙ ෙදවල නව පාලම ස්ථාත කර ඇත. 

ඉ පාල  නාරාෙහට, ෙපගහෙවල හා ගෙවත යන ස්ථානය නැවත 

ස්ථාත මට යතය. 

 ය පාල නඩව, ය ස්ථාන වල සපාරෂක පහක ලබා ම ආ කට ද 

ෙමම කාලය ළ අඛඩව  ෙක. 

 

තවද ය ස්ථාන හා පහක වැ  කට අඛඩව  කර ය ස්ථාන  ක 

පමණ ෙකා ඉස්ම අවස කර ඇත. ය ස්ථාන  ක පමණ පාශ මාග ඉ ෙ කට 

අවස කර ඇත. 

 

1.4.2 ය ඇය 

 

ෙ යටෙ ය ඇෙ ණාමකභාවය වැ කර ගැම සඳහා රතරෙය නඩ කට 

 කර  අවැයාව    ධාන අවැයාව  , ම මැ  , 

ය එ  , බලෙග කටල  ෙලස ය ඇෙ නඩ කට  කර ඇත. 

දැනට පවන ය ඇෙය ය එ  සහ බලෙග කටල  සාමාන ෙසවය 

සඳහා ෙයදා ගැමට හැ ය. තවද ඉයා ණය ආධාර යටෙ ය ඇය ල ගැමට 

සහ උඩරට ය මාගය සඳහා එ සහ බලෙග කටල ල  ගැම සදහා අවශ කට 

 කරන ල. 

 

1.4.3 සංඥා හා  සංෙශ පධය  

 

සංඥා පධෙ අඛඩව නඩ කට සහ වැ ම කායෂම ය ෙසවය ලබා 

ම ෙකෙර වැදග සාධකය ෙ. වසෙ ද සංඥා පධෙ වැ  හා නඩ 

කට අඛඩව යාමක කළ අතර පහත සඳහ කායය ඒ අතර ධාන ය. 

 ආරත ය හරස් මාග ඉ ම 
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ෙ යටෙ ය හරස් මාග   අෙත ඉ කර ඇ අතර ය හරස් මාග   

පමණ අවැයා ෙකට ඇත 

 බඩ ය මාගෙ සංඥා හා  සංෙශ පධය වැ ම 

 ෙස්ලනාරාෙහට ය සථ්ාන අතර Touch Panel මයට සංඥා පධය 

සැකම 

 වකනායක දවා ය මාගෙ සංඥා පධය ස්ථාත ම  

 

1.5 ල ගය 

 

ආදායම /යදම 2016 (.)   2017  (.) 

 ආදායම   
සාමාන ෙශප   
වාර ෙශප  
පාස හා   
භාඩ හා ප සප  
ෙවන  
එකව   

යදම 
නරාවතන යදම (..)  

ාධන යදම (..) 







එකව 
29,090.40 

 
26,963.71 

 

1.6 ය ෙසවාෙ ණාමකභාවය  ඉහළ නැංම සදහා 2017 වසෙ යාමක 
කරන ලද ධාන කායය හා 2018 වසෙ ට ඉයට යාමක මට 
යත ධාන කායය 

 

 ම මැ   නථාපනය ම 

 උඩරට ය මාගය සඳහා ය එ   ල  ගැම 

 උඩරට මාගය සඳහා ය බලෙග කටල   ල  ගැම 

 ෙපගහෙවල ට ණෑගල දවා හා අගම ට ගාල දවා ය  මාගය 

වකරණය ම 

 ආයා සංවධන බැංෙ ල දායකවය යටෙ යාමක කර ලබන ෙකළඹ 

තදාසන ය ෙසවය සංවධනය ම  (ශකතා අධන කට  කර පව)  

 කැළවැ ය මාගය වැ ම 

 මහව ට ඕමෙ දවා ය මාගය සංවධනය ම  
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ෙ යටෙ ය හරස් මාග   අෙත ඉ කර ඇ අතර ය හරස් මාග   

පමණ අවැයා ෙකට ඇත 

 බඩ ය මාගෙ සංඥා හා  සංෙශ පධය වැ ම 

 ෙස්ලනාරාෙහට ය සථ්ාන අතර Touch Panel මයට සංඥා පධය 

සැකම 

 වකනායක දවා ය මාගෙ සංඥා පධය ස්ථාත ම  

 

1.5 ල ගය 

 

ආදායම /යදම 2016 (.)   2017  (.) 

 ආදායම   
සාමාන ෙශප   
වාර ෙශප  
පාස හා   
භාඩ හා ප සප  
ෙවන  
එකව   

යදම 
නරාවතන යදම (..)  

ාධන යදම (..) 







එකව 
29,090.40 

 
26,963.71 

 

1.6 ය ෙසවාෙ ණාමකභාවය  ඉහළ නැංම සදහා 2017 වසෙ යාමක 
කරන ලද ධාන කායය හා 2018 වසෙ ට ඉයට යාමක මට 
යත ධාන කායය 

 

 ම මැ   නථාපනය ම 

 උඩරට ය මාගය සඳහා ය එ   ල  ගැම 

 උඩරට මාගය සඳහා ය බලෙග කටල   ල  ගැම 

 ෙපගහෙවල ට ණෑගල දවා හා අගම ට ගාල දවා ය  මාගය 

වකරණය ම 

 ආයා සංවධන බැංෙ ල දායකවය යටෙ යාමක කර ලබන ෙකළඹ 

තදාසන ය ෙසවය සංවධනය ම  (ශකතා අධන කට  කර පව)  

 කැළවැ ය මාගය වැ ම 

 මහව ට ඕමෙ දවා ය මාගය සංවධනය ම  

 ෙපගහෙවල හා ණෑගල අතර ය මාගය ව ය මාගය ඉ ම  

 ආරත ය හරස් මාග ස්ථාත ම 

ට අමතරව ඉයා ණය ආධාර යටෙ ල  ගැමට අෙත ය ඇය බඳ ස්තර 
පහත වෙ දැෙ. 
 

# වගය 
ඇස්තෙගත 

දල 
(ඇ.ෙඩ..) 

වතමාන ගය 

01 ය එ  න ෙකා ම 
අස කර ඇත. 

02 බලෙග කටල    න ෙකා ම 
අස කර ඇත.අකාර දල 
ෙගවා  ඇත. 

03 ම මැ   අෙත ෙටඩ කැදමට 
කට කර ඇත. 

04 
 

ෙත ටැං   
කෙන ලැ වැග 
 

 අදාල පාශ්වයට ෙකාව 
දානය කර ඇත. 

 

1.7 ය ෙසවාව පවවා ෙගන යාෙ ණ ෙදන ගැට 

1. ම හා භාඩ වාහන ගාස් සංෙශධනය ෙනම. 

2. සමස්ත ය මාග ජාලෙ පවන අනාරත ය හරස් මාග සංඛාව  ඉහළ අගය 

ගැම 

3. පැර ය එ සංඛාව හා ඒවා ෙසවාෙ ෙයදෙ රතර අවැයා කට 

අවශ ම 

4. සංඥා හා  සංෙශ පධය ඉතා පැර ම 

5.  ම ගය  

6. තදාසන ෙශෙ පවන අ මාග ධාතාවය 

7. ය රතය අනවසර පංකව 

8. ඉඩ කළමනාකරණය, ෙමෙහ කළමනාකරණය, ෙතග පාලනය, මානව සප 

කළමනාකරණය, නඩ කට ආ අංශ වල ෙතර තාෂණය භාතෙ මා ක 
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ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව 

 

 
2.1 හැම 
 
 ලංකාව ළ යාපං ෙනකළ ෙමට වාහන යාපං ම සඳහා  ජනවා මස  වන 
න ෙමට වාහන ෙරස්ටා කායාලය ෙලස ආරභ කරන ලද ෙමම කායාලය  අංක 
දරණ ෙමට වාහන පනත ම  ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව ෙලස පවතනය කරන 
ල.   ලංකාව ළ ෙමට වාහන යාපංය, යාමනය, ය බලප  ම, මාග 
ආරෂාව හා පසර තකා වාහන භාතය යන අර ෙපරදැව කායෂම හා ඵලදා 
ෙසවාව සපය ලබ. 
 
වතමානය වන ට  ලංකාව ළ වාහන භාතෙ  වැම සමඟම   ඇ 
ෙදපාතෙ කායය මාණාමකව හා ණාමකව ඉ ම සඳහා නාරාෙහට  ධාන 
කායාලය ෙ කර ග, ෙරහැර ය බලප අංශය හා ෙබෙහමය ස් කායාල 
මාගගත (online) සබධතාව මත යාමක ෙ. යම ස් කායාල මාගගත (online) 
සබධතාව ම නාරාෙහට  ධාන කායාලය සමඟ සබධ ෙම, ාය/ාෙය 
මටෙ ෙසවාලාෙ අෙෂාව/ අවශතා කන ඉම, නන පහක සහ නව 
තාෂණය  ෙසවාලා අෙෂාව වඩා පහ කරම ෙදපාතෙෙ ඉ 
අලාෂය ෙ. 
 
දැම 
“ෂ්ට ෙමට වාහන යාමනෙය ඉහළ මහජන සාදය” 
 
ෙමෙහවර 
 “අෙරණය  ෙසවක සහෙ සාක යනය හා නන තාණය ෙයදා 
ග ෙමට වාහන පනත හා අෙන  ෙරලා ශසථ් ෙලස යාමක ෙම ඉහළ 
මහජන සාදය උෙදසා කැපම.” 
 
 

2.2   ෙදපාතෙෙ කායය 
 
ෙදපාතෙව  ඉ කර ලබන කායය ධාන වශෙය කාඩ 6  ඔස්ෙස  
සමාෙලචනය කළ හැක. 
 

1. ධාවනය කළ හැ ෙමට වාහන නව යා පංය 
වන ට   වාහන යාපංය සලකා බැෙ   එය  . 
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ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව 

 

 
2.1 හැම 
 
 ලංකාව ළ යාපං ෙනකළ ෙමට වාහන යාපං ම සඳහා  ජනවා මස  වන 
න ෙමට වාහන ෙරස්ටා කායාලය ෙලස ආරභ කරන ලද ෙමම කායාලය  අංක 
දරණ ෙමට වාහන පනත ම  ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව ෙලස පවතනය කරන 
ල.   ලංකාව ළ ෙමට වාහන යාපංය, යාමනය, ය බලප  ම, මාග 
ආරෂාව හා පසර තකා වාහන භාතය යන අර ෙපරදැව කායෂම හා ඵලදා 
ෙසවාව සපය ලබ. 
 
වතමානය වන ට  ලංකාව ළ වාහන භාතෙ  වැම සමඟම   ඇ 
ෙදපාතෙ කායය මාණාමකව හා ණාමකව ඉ ම සඳහා නාරාෙහට  ධාන 
කායාලය ෙ කර ග, ෙරහැර ය බලප අංශය හා ෙබෙහමය ස් කායාල 
මාගගත (online) සබධතාව මත යාමක ෙ. යම ස් කායාල මාගගත (online) 
සබධතාව ම නාරාෙහට  ධාන කායාලය සමඟ සබධ ෙම, ාය/ාෙය 
මටෙ ෙසවාලාෙ අෙෂාව/ අවශතා කන ඉම, නන පහක සහ නව 
තාෂණය  ෙසවාලා අෙෂාව වඩා පහ කරම ෙදපාතෙෙ ඉ 
අලාෂය ෙ. 
 
දැම 
“ෂ්ට ෙමට වාහන යාමනෙය ඉහළ මහජන සාදය” 
 
ෙමෙහවර 
 “අෙරණය  ෙසවක සහෙ සාක යනය හා නන තාණය ෙයදා 
ග ෙමට වාහන පනත හා අෙන  ෙරලා ශසථ් ෙලස යාමක ෙම ඉහළ 
මහජන සාදය උෙදසා කැපම.” 
 
 

2.2   ෙදපාතෙෙ කායය 
 
ෙදපාතෙව  ඉ කර ලබන කායය ධාන වශෙය කාඩ 6  ඔස්ෙස  
සමාෙලචනය කළ හැක. 
 

1. ධාවනය කළ හැ ෙමට වාහන නව යා පංය 
වන ට   වාහන යාපංය සලකා බැෙ   එය  . 

       
     2. වාහන ක පැවම යාපං ම 

        ෙදසැබ  දවා    සමස්ත වාහන පැව සංඛාව . 

       
3. ය බලප  ෙ ෙසවාව 

ය බලප  ෙ යාෙවල හා එ ස්වභාවය ෙදපාතෙව ආරභෙ ට 
අවස්ථා ගණනක කාශය ෙව වතමානෙ  කර ලබන ජාතතර ය  
නව ස්මා කා ය බලපය දවා කාශනය  ඇත. ෙමම ස්මා කා ය බලපය 
වාජ ෙලස ණය ම වැළැම සඳහා උසස් තවෙ ආරෂණ උපම භාතා කර ඇ 
අතර ෙම බලප දරනාෙ ර ගණයද ඇළ කර ඇත. ෙරහැර උපකායාලය ෙ කර 
ග අෙන ස් කායාල හරහා ය බලප  ෙ  යාවය ආකාර ෙදක 
ම  කර ලබ. එන, 
 

1. On line (මාගගත සබධතාවය) 
ෙරහැර කායාලය ෙ කර ග හබෙතට, අරාධර, ගපහ, කතර, ණෑගල, 
ෙමණරාගල, යාපනය හා මහවර යන ස් කායාල වල යාමක ෙ. 
 

2. Off Line ( මාගගත ෙනවන සබධතාවය) 
අෙන ස් කායාල ය බලප  ෙ  ෙමම මය අගමනය කර ලබ. 

  ජනවා ට ෙදසැබ මස  න දවා  කර ඇ  ය බලප සංඛාව 
 . ය බලප  ෙ ෙසවාව ආකාර පය වන අතර එ  නව 
අයකව සඳහා  කර ලබන නව ය බලප වලට අමතර වශෙය ය 
බලප අ ම, අ ටප  ම ඇ ඉහත වෙව සංඛා සතව සඳහ 
කර ඇ අමතර ෙසවාවද සලසා  ඇත. 

     ෙරහැර කායාලෙ ය බලප ණය මට අමතරව හබෙතට හා අරාධර 
ස් කායාල සඳහා ය බලප ණය ෙ ය ස්ථාපනය කර ඇත. 

 
         4. ෙමට වාහන සබධ කාක ෙසවාව 

ධාන කායාලය ඇ අෙන කායාල ව  කර ලබන කාක ෙසවාව ධාන 
කාඩ  යටෙ වග කර දැය හැ අතර එම එ එ කාඩයට අදාළ ස්තර පහත 
ප සාරාංශ කර දැය හැය. 
 

# කායය 2017.12.31 නට 

01 ය  බලප ලබා ගැෙ ත පෂණ පැවැම 
 

432,553 

02 ය  බලප ලබා ගැෙ ාෙයක පෂණ 
පැවැම 

763,590 

03 අංක තහ  ම (ෙකළඹ) 486,411 

04 අංක තහ  ම (ට පළා) 156,225 

05 ගරාජ, නව ෙවළඳ ආයතන පා ම 75 

06 ගරාජ, නව ෙවළඳ ආයතන යාපං ම 86 

07 ගරාජ, නව ෙවළඳ ආයතන අ ම 971 

08 ය පාස පා ම 67 
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5.  වා ෙමචන තවය යාමන කායය (පසරය ෙ අර) 
 

වා ෂණය වළව ඒ සඳහා දායකවන වාහන ව ටවන ම පාලනය ෙ පරමාථෙය 
 ජනවා මස  වන න  කරන ලද අංක  දරණ අෙශෂ ගැස ෙයගය,  
 අංක  ෙමට වාහන (සංෙශධන) පනත හා අංක  ජාක පසර (වා ෙමචන 
ඉධන හා වාහන ආනයන  ) අ ෙශෂ ගැස පය අව  ෙනවැබ මස  න ට 
යාමක වන ප වා ෙමචන පණ කට ආරභ කරන ල. එෙසම නව   
 න කාශයට ප කර ඇ අතර එම    සැතැබ  වන න 
යාමක කර ඇ අතර වප දැ හා ජා දැව   කරන ල. 
 
වා ෙමචන වැඩසටහන යාමක කරන නව ෙකාකව බඳවා ගැම සඳහා 
සපාදන යාවය යාමක කර ඇ අතර  ෙදෙනෙග  වාපෘ කව ඔස්ෙස 
නව ෙයජනා කැඳ යල සකස් කර එම යාවය ඉයට  කර පව.  
 
එෙසම ජංගම වා තව පෂා මට උපකරණ සපාදන මට ද කට ෙයදා ඇ අතර 
ෙරා ෙදය හා ෙමරව ශ්ව දාල හා ජාක ෙගඩනැ පෙෂණ ආයතනය සමඟ වා 
තවය මැෙ හා ආදාළ වන පෙෂණ කට   කර පව. 
 
යාපං වන අක වාහන  සංඛාව ෙහෙව නාගක හා අධ නාගක ෙපෙදස් ළ ඇ වන 
වා ෂණය අවම ම සඳහා ෙදපාතෙව  යාමක කර ලබන වා ෙමචන 
යාමන වැඩසටහ තව රට සබල ගවා ඇත. 
 
මාගෙ ධාවනය වන වාහන පෂා ම සඳහා කඩාය වශෙය මාගස්ථ පෂාව හා  
ස්ථාය පෂාව  කර. එ මාගස්ථ පෂාව  ෙ වසෙ ජනවා ට 
ෙදසැබ  න දවා කර ඇත. එම කාලපෙදය ළ  සත වාහන   හනාග 
අතර එම වාහන පෂා මට කට ෙයදන ල.  

09 ලාකෘ  ම 532 

10 C.M.T. චැ අංක  ම 05 

11 ෙල චැ අංක  ම 3,790 

12 ෙ ෙවෙ වාහන සඳහා C.M.T. චැ අංක  
ම 

03 

13 යපැ පා ම 560 

14 නව යපැ පගණක ගත ම  

15 බර සහක  ම 11,020 

16 අනනතා සහක  ම 1,794 

17 තහන ෙයග  ම 1,575 

18 තහන ෙයග ඉව ම 1,504 

19 ය අන පා ම 5,837 

20 ෙශෂ රාජකා සඳහා සහභා ම 338 
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5.  වා ෙමචන තවය යාමන කායය (පසරය ෙ අර) 
 

වා ෂණය වළව ඒ සඳහා දායකවන වාහන ව ටවන ම පාලනය ෙ පරමාථෙය 
 ජනවා මස  වන න  කරන ලද අංක  දරණ අෙශෂ ගැස ෙයගය,  
 අංක  ෙමට වාහන (සංෙශධන) පනත හා අංක  ජාක පසර (වා ෙමචන 
ඉධන හා වාහන ආනයන  ) අ ෙශෂ ගැස පය අව  ෙනවැබ මස  න ට 
යාමක වන ප වා ෙමචන පණ කට ආරභ කරන ල. එෙසම නව   
 න කාශයට ප කර ඇ අතර එම    සැතැබ  වන න 
යාමක කර ඇ අතර වප දැ හා ජා දැව   කරන ල. 
 
වා ෙමචන වැඩසටහන යාමක කරන නව ෙකාකව බඳවා ගැම සඳහා 
සපාදන යාවය යාමක කර ඇ අතර  ෙදෙනෙග  වාපෘ කව ඔස්ෙස 
නව ෙයජනා කැඳ යල සකස් කර එම යාවය ඉයට  කර පව.  
 
එෙසම ජංගම වා තව පෂා මට උපකරණ සපාදන මට ද කට ෙයදා ඇ අතර 
ෙරා ෙදය හා ෙමරව ශ්ව දාල හා ජාක ෙගඩනැ පෙෂණ ආයතනය සමඟ වා 
තවය මැෙ හා ආදාළ වන පෙෂණ කට   කර පව. 
 
යාපං වන අක වාහන  සංඛාව ෙහෙව නාගක හා අධ නාගක ෙපෙදස් ළ ඇ වන 
වා ෂණය අවම ම සඳහා ෙදපාතෙව  යාමක කර ලබන වා ෙමචන 
යාමන වැඩසටහ තව රට සබල ගවා ඇත. 
 
මාගෙ ධාවනය වන වාහන පෂා ම සඳහා කඩාය වශෙය මාගස්ථ පෂාව හා  
ස්ථාය පෂාව  කර. එ මාගස්ථ පෂාව  ෙ වසෙ ජනවා ට 
ෙදසැබ  න දවා කර ඇත. එම කාලපෙදය ළ  සත වාහන   හනාග 
අතර එම වාහන පෂා මට කට ෙයදන ල.  

09 ලාකෘ  ම 532 

10 C.M.T. චැ අංක  ම 05 

11 ෙල චැ අංක  ම 3,790 

12 ෙ ෙවෙ වාහන සඳහා C.M.T. චැ අංක  
ම 

03 

13 යපැ පා ම 560 

14 නව යපැ පගණක ගත ම  

15 බර සහක  ම 11,020 

16 අනනතා සහක  ම 1,794 

17 තහන ෙයග  ම 1,575 

18 තහන ෙයග ඉව ම 1,504 

19 ය අන පා ම 5,837 

20 ෙශෂ රාජකා සඳහා සහභා ම 338 

 
එෙසම වාහන අවැයාව හා නඩ ම සඳහා ගරාජ වල කාක   ෙ 
වැඩසටහ රට රා ස්ථාන ක පැවමට සඛ පෂණ පවවා ඇ අතර ඒ සඳහා 
රමලාන, ගාල, රනර, මහවර, බල, අපාර, අරාධර හා ණෑගල තාෂක 
දාල වල පැවැමට කට ෙයදා ඇත. 
 
ෙකළඹ, ගපහ, මහවර, අරාධර හා ෙපෙළනව ෙශ වල ගරාජ  පෂා කර 
ව ල ගරාජ අකව  ෙදෙනෙ ස්තර වාහන  පෂණ මධසථ්ාන වල  
දශනය මට කට ෙයදා ඇත. ෙමම ලැස් වලට නව ගරා හනාගැෙ හා ගරා වල 
තව පෂා ෙ කායය ෙ නවල  ෙව පව. 
 
 ෙය  වාහන  ධාවනය ම සඳහා ඒ හා සබධ ලධා දැව ෙ 
වැඩසටහ පැවැම ම ෙපස් ලධා  හා CETRAC ආයතනය ම සංධානය 
කර ලබන  වැඩසටහ  ක   ලධා  දැව ම  කර ඇත. ෙරාෙදය 
ශ්ව දාලය හා වාපෘ කායාලය එව සංධානය කර මහවර ෙශෙ පාස  
දැව මට කට ෙය අතර ඒ සඳහා පාස ළ ෙදෙන සහභා ය.  
 
ඊට අමතර වා ෙමචන පෂණ දත කළමනාකරණය සඳහා online දත එක ෙ 
පධය ශම මට කට ෙයදා ඇ අතර එම දත ව e – revenue license ලබා 
ගැෙ හැයාව ලැ ඇත. තවද, වාහන වා ෙමචන පෂණ මධස්ථාන   
ට  න දවා   කරන ලද  පෂණ සංඛාව  ෙ. එ  
 පළ පෂණෙය හා සකර ෙම ප සම  ඇත. 
 
ෙම පෂණෙය ණ වශෙය අසම  වාහන සංඛාව  ෙ. සලස 
වැරව ෙනමැ ම, ඉධන පධෙ ෙදෂ සත ම, වා ෙමචන පධය වලව 
නඩ කර ම ෙහ එෙ අසාමාන ශද  ම වැ ෙදෂ ම වාහන  
පෂණෙය අසම මට ෙහ වන අතර ෙ බඳව වාහන ය දැව ම  කර 
ලබ. පව අදාල උපෙදස් ෙමට රථ පෂකවරෙයෙ අෂණය යටෙ ෙශ කර 
ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙෙ වාහන වා ෙමචන අංශෙ ලධා  අදාල 
වාහන පෂා කර. වාහනය වා ෙමචන පධයට යත  වල ඇද යන හා 
යාක තවය පෂා ෙම අනව අසම වන ෙමට වාහන සඳහා ෙමට රථ ආඥා 
පනෙ අංක  වගය යටෙ තහන ෙයග/අවැයා ෙ ෙයග  
කර. නැවත පෂා මට උපෙදස් සමඟ තහන ෙයගය  ට ඉහත  ෙදෂය 
වැර ෙකට අදාල වාහනය නැවත ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙවට ෙපවා එම 
ෙයගය ඉව කර ගනා  වාහනය මාගෙ ධාවනය ම වරද වන අතර යත කාලය 
ළ නැවත පෂාවට ෙනපැෙණන වාහන අසා ෙඛන ගත ම  කර ලබ.  

       
6.  මාග ආරෂාව බඳ කායය 

ෙදපාතෙෙ ධාන කායයට අමතරව මාග ආරෂාව තහ ම උෙදසා බාර 
ආයතන සමඟ ඒකාබධව ධ වැඩසටහ යාමක කර පවවාෙගන ය ලබ. ඒ අව ෙ 
වන ට ධාන ය වාපෘ පය පවවාෙගන ය ලබන අතර එන, 

 ම වාහන ය බලප ලබා ෙ ෙදන  වැඩසටහ   ම. 
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 ජාක වාහන ෙකස සභාව සමග ෙරද රථ යර දැව ෙ වැඩසටහ 
පැවැම. 

 ෙපස් ළධාෙ  පාඨමාලා ෙමෙහය ම හා සප දායකවය ලබා ම 
 මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව ම පවව ලබන පාඨමාලා ෙමෙහයම හා  

සප දායකවය ලබා ම. 

 
 2.3 වාක යාකා සැලැස්ෙ උපාය මාග යාමක ෙ ගය 

 

       2.3.1 ය අවෘ ල මය යාමක ම 

 මාග  උලංඝනය කර ධාවනෙ ෙයෙදන යර හා අපෂාකා ෙලස ධාවනෙ 
ෙයෙදන යර සා ෙන න ඉහළ යන මාග අන ෙහෙව ශාල ත මාණය 
රටට අ  ය. මාග අන සංඛාව අවම ම අර කරෙගන,අපෂාකා ධාවනෙ 
ෙයෙදන යරෙ ය බලපය මාණව කාලයකට අම සඳහා ‘ ය අවෘ 
ල මය’ (Driver Improvement point System ) අංක  හා  නැ 
අෙශෂ ගැස පෙ පළ කරන ල. 
 
අංක  දරණ ෙමට වාහන (සංෙශධන) පනත ම ය අවෘ ල මෙ නම 
ය අවා සහගත ල මය (Demerit Points System) ෙලස සංෙශධනය කර ඇත. 
එෙමම ය අවා සහගත ල මය ාෙයකව යාමක ම සඳහා ල ඇළ 
ෙ බලතල ෙපස්ප හරහා ෙපස් ලධා ෙවත පැවමට අවශ ෛනක පාදන 
එම ෙමට වාහන පනතට ඇළ මට කට කර ඇත. 
 
එම පාදන වලට අලව ය අවා සහගත ල මය ාෙයකව යාමක ම 
සඳහා  ලංකා ෙපෙ හා ෙමම ෙදපාතෙෙ පගණක පධෙ අවශ වැඩසටහ 
සකස් කර අවස කළ  ෙ. එෙමම එම ය ක ආවරණය වන ප ෙයග සකස් කර 
ග වාහන හා  ව ෙසවා අමාතමා හරහා කාශයට ප කර එම ෛනක පාදන 
වලට අලව ෙමම ල මය  යාමක කළ ව ඇත. 
 
     2.3.2   ඊ  ෙමට වාපෘය 

වාහන යාපං ෙ කට සඳහා ෙතර හා සෙදන තාෂණය ෙයදා ග 
වඩා කන ෙසවාව සැපම ෙමම ඊෙමට වාපෘෙ ක අරණ ෙ.  ට අදාළ 
යාවය මාණය ෙ වැඩසටහන (Business process Reengineering  BPR) 
සණ කරන ලද අතර, එ හනාග නව යාවට අව ඊෙමට වාපෘය මාණය 
මට යත.   
 
 මාණය කළ නව යාව පහත ප ෙ. 

1. වාහන ආනයන කව, වාහන ෂ්පාදකය හා වාහන යාපංය 
2. වාහනෙ පළ අක යාපංය 
3. වාහනෙ අය ෙවනස් ම හා වාහනෙ අ ෙවනස්  යාපංය 
4. වාහන බ එක කරන ආයතන හා ෙසවාව සපයන ෙමෙහයම. 
5. පැ මශන හා ෙරධතා ෙමෙහයෙ යාවය 
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 ජාක වාහන ෙකස සභාව සමග ෙරද රථ යර දැව ෙ වැඩසටහ 
පැවැම. 

 ෙපස් ළධාෙ  පාඨමාලා ෙමෙහය ම හා සප දායකවය ලබා ම 
 මාග ආරෂාව බඳ ජාක සභාව ම පවව ලබන පාඨමාලා ෙමෙහයම හා  

සප දායකවය ලබා ම. 

 
 2.3 වාක යාකා සැලැස්ෙ උපාය මාග යාමක ෙ ගය 

 

       2.3.1 ය අවෘ ල මය යාමක ම 

 මාග  උලංඝනය කර ධාවනෙ ෙයෙදන යර හා අපෂාකා ෙලස ධාවනෙ 
ෙයෙදන යර සා ෙන න ඉහළ යන මාග අන ෙහෙව ශාල ත මාණය 
රටට අ  ය. මාග අන සංඛාව අවම ම අර කරෙගන,අපෂාකා ධාවනෙ 
ෙයෙදන යරෙ ය බලපය මාණව කාලයකට අම සඳහා ‘ ය අවෘ 
ල මය’ (Driver Improvement point System ) අංක  හා  නැ 
අෙශෂ ගැස පෙ පළ කරන ල. 
 
අංක  දරණ ෙමට වාහන (සංෙශධන) පනත ම ය අවෘ ල මෙ නම 
ය අවා සහගත ල මය (Demerit Points System) ෙලස සංෙශධනය කර ඇත. 
එෙමම ය අවා සහගත ල මය ාෙයකව යාමක ම සඳහා ල ඇළ 
ෙ බලතල ෙපස්ප හරහා ෙපස් ලධා ෙවත පැවමට අවශ ෛනක පාදන 
එම ෙමට වාහන පනතට ඇළ මට කට කර ඇත. 
 
එම පාදන වලට අලව ය අවා සහගත ල මය ාෙයකව යාමක ම 
සඳහා  ලංකා ෙපෙ හා ෙමම ෙදපාතෙෙ පගණක පධෙ අවශ වැඩසටහ 
සකස් කර අවස කළ  ෙ. එෙමම එම ය ක ආවරණය වන ප ෙයග සකස් කර 
ග වාහන හා  ව ෙසවා අමාතමා හරහා කාශයට ප කර එම ෛනක පාදන 
වලට අලව ෙමම ල මය  යාමක කළ ව ඇත. 
 
     2.3.2   ඊ  ෙමට වාපෘය 

වාහන යාපං ෙ කට සඳහා ෙතර හා සෙදන තාෂණය ෙයදා ග 
වඩා කන ෙසවාව සැපම ෙමම ඊෙමට වාපෘෙ ක අරණ ෙ.  ට අදාළ 
යාවය මාණය ෙ වැඩසටහන (Business process Reengineering  BPR) 
සණ කරන ලද අතර, එ හනාග නව යාවට අව ඊෙමට වාපෘය මාණය 
මට යත.   
 
 මාණය කළ නව යාව පහත ප ෙ. 

1. වාහන ආනයන කව, වාහන ෂ්පාදකය හා වාහන යාපංය 
2. වාහනෙ පළ අක යාපංය 
3. වාහනෙ අය ෙවනස් ම හා වාහනෙ අ ෙවනස්  යාපංය 
4. වාහන බ එක කරන ආයතන හා ෙසවාව සපයන ෙමෙහයම. 
5. පැ මශන හා ෙරධතා ෙමෙහයෙ යාවය 

6. ෙඛන කළමනාකරණ යාවය.  
 

ට අදාළ සපාදන කට දැනටම ආරභ කර ඇ අතර,  ෙදවන කාෙ ට අදාළ 
පධ මාණය ෙ ෙකාව අස මට බලාෙපෙර ෙ. ෙමම පධය 
මාණය මට ලබා  ඇ කාල රාව මාස . 
 
 

2.4අයවැය පාදන මත යාමක කර ලබන ාධන වාපෘ වල 
ගය 

 

ෙදපාතෙව ළ යාමක වන ඉහළ ාධනය  දර ලබන වාපෘ ෙලස, 
 ධාන කායාලය ඉ  කට 
 ෙරහැර උප කායාලෙ ඉ  කට 
 මානව සප කළමනාකරණය සඳහා  වැඩසටහ යාමක ම 
 ය බලප ණය සඳහා වැයවන ගාස් දැය හැක. 

 
 ධාන කායාලෙ ඉ  
නාරාෙහට ධාන කායාලෙ ඉ කට ෙ යටෙ සලකා බල ලබන අතර  .. 
03ක පාදන ෙවකර ඇත. 

 

 පගණක අංශෙ නකරණ කට 
  අංශෙ නකරණ කට 

 
 ෙරහැර උප කායාලෙ ඉ  කට 
ය  ධාවන පථෙ ඉ  කට අවස කර ය ාෙයක පෂණ පැවැම 
 කර ලබ. 

 
 ෙරහැර ෙඛනාගාරය ළ නන පහක සත  රාක ස ම  (  ..50    ) 
ඉ කරන ලද ෙඛනාගාරය ළ නන පහක සත රාක ස ෙ කට අවස කර ඇත. 
බහා වල තැප කර ඇ ෙග පහෙව ෙසයා ගැමට හැවන අ අංක ෙයදා 
සකසා ඇ රාක මතට ෙග අරා ඇ අතර තවරට ඇම ෙකෙර පව. 
 
 ස් කායාල වල ඉ  කට 

 

මහජනතාවට වඩා  හා කායෂම ෙසවාව ලබා ෙ ක අරණ ෙපරදැව යාමක 
වන අප ෙදපාතෙව ෙ වන ට ප වාත ස්ක ් කායාල ජාලය ඔස්ෙස අවශ 
ෙසවාව සැපමට කව කට කර . 
 
එම ස් කායාල ම ක වශෙය ය බලපය සඳහා අයප  භාර ගැම, බලප 
 මට අදාල ත හා ාෙයක පෂණ පැවැම  කර ලබ. ණෑගල, 
ගපහ, කතර, හබෙතට, අරාධරය, ෙමණරාගල, යාපනය හා වර යන ස් කායාල 
ම Online පහක යටෙ ය බලප  ම සබධ කට ද  කර ලබ. 
අ ස් කායාල ය බලප  ෙ  Offline මය අගමනය කර ලබ. 
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ෙමම වසර ළ ස් කායාල ඉ හා නකරණ කට සඳහා පාදන ෙව කර 
ෙනමැත. 
 
 ල ෙමෙහවර ජනප ජනතා ෙසවය යටෙ ෙදපාතෙෙ දායකවය. 
ල ෙමෙහවර ජනප ජනතා ෙසවය යටෙ  ෙන, ල, වයා හා මනාරම යන 
ස්ක වල යම ාෙය ෙක ෙකඨාස ආවරණය කර ජංගම ෙසවා පැවැ  අතර  
ණෑගල ස්කෙ ෙමම ජංගම ෙසවාව යාමක ෙව පව. එ ෙසවා අත 
වාහනෙ සතකය මා ම, යාපං සහක අ ටප  ම, අංක තහ 
අයකරනට ෙසවා සැලම, වාහන ප වල තව පෂණ කට හා කාක 
අංශවලට අදාළ රාජකා, ය බලප  මට අදාළ අයප භාර ගැම, ත 
පෂණ පැවැම, ාෙයක පෂණ වලට ෙය ම ආ ෙසවාව සපයන ල. 
 
 අග ජනාපමාෙ “ෛම පාලනය ස්ථාවර රට” පයට අලව 
BMICH  පැව රසාර ගය දශනය හා අ ෙපළ  සඳහා ෙදපාතෙෙ 
දායකවය  සපයන ල . 
 
 මානව සප කළමනාකරණය සඳහා  වැඩසටහ යාමක ම. 
ෙදපාතෙව ල ෙසවය කර ලබන ෙසවකෙ කායෂමතාව හා ඵලදාතාව සඳහා 
ෙසවක අෙරණය මනා දායකවය සපය ලබ. ෙ සදහා ය යන  ක පාදන 
ෙමම වෂය සඳහා ලැ ඇ අතර, ෙ වනට ඉ ය යන   වැය  ඇත.  ෙ සඳහා 
ලධාට ෙය හා ෙය  වැඩසටහ හා බාර යාකාරක සත  වැඩ 
සඳහා ෙය කර ඇත.   
 
තවද ෙ යටෙ ඔෙතබ හා ෙදසැබ මස ෙකමසාස් ජනරා මාෙ ක මඟ ෙපම 
යටෙ එ වැඩවකට ලධා ෙදනෙ සහභාවෙය ආකප වධනය අර 
කරග වැඩසටහ  යාමක ය. ඒ  ක වශෙය ලධාෙ ආකප 
සංවධනය අෙෂා කළ අතර ෙමම වැඩව කැළය ෙවදල ාක වා ෙතනෙ 
හා  ලංකා සංවධන පපාලන ආයතනෙ පවවන ල.  

 
2.52017 වෂෙ කාය සාධනය  

ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙෙ දැනට යාමක කායය වතමාන  ගය 

   2.5.1 ෙමට වාහන පනත සංෙශධනය ම 
 

ෙමට වාහන පනෙ කන සංෙශධනය කළ  බවට හනා ගනා ලද සංෙශධන 
ඇළ පනත පාෙවට ඉප කර  න අමත කර ඇත. එය අංක  
දරණ ෙමට වාහන ( සංෙශධන) පනත වශෙය කාශයට ප කර ඇත. 
      
    2.5.2  නව මාග සංඥා හවා ම 
 
 මා  නැ සහ අංක  දරණ අෙශෂ ගැස පෙ පළ කරන ලද ෙමට වාහන 
(සංඥා),ෙයග පන කර වතමානයට ගැළෙපන ප  අංක  දරණ ෙමට 
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ෙමම වසර ළ ස් කායාල ඉ හා නකරණ කට සඳහා පාදන ෙව කර 
ෙනමැත. 
 
 ල ෙමෙහවර ජනප ජනතා ෙසවය යටෙ ෙදපාතෙෙ දායකවය. 
ල ෙමෙහවර ජනප ජනතා ෙසවය යටෙ  ෙන, ල, වයා හා මනාරම යන 
ස්ක වල යම ාෙය ෙක ෙකඨාස ආවරණය කර ජංගම ෙසවා පැවැ  අතර  
ණෑගල ස්කෙ ෙමම ජංගම ෙසවාව යාමක ෙව පව. එ ෙසවා අත 
වාහනෙ සතකය මා ම, යාපං සහක අ ටප  ම, අංක තහ 
අයකරනට ෙසවා සැලම, වාහන ප වල තව පෂණ කට හා කාක 
අංශවලට අදාළ රාජකා, ය බලප  මට අදාළ අයප භාර ගැම, ත 
පෂණ පැවැම, ාෙයක පෂණ වලට ෙය ම ආ ෙසවාව සපයන ල. 
 
 අග ජනාපමාෙ “ෛම පාලනය ස්ථාවර රට” පයට අලව 
BMICH  පැව රසාර ගය දශනය හා අ ෙපළ  සඳහා ෙදපාතෙෙ 
දායකවය  සපයන ල . 
 
 මානව සප කළමනාකරණය සඳහා  වැඩසටහ යාමක ම. 
ෙදපාතෙව ල ෙසවය කර ලබන ෙසවකෙ කායෂමතාව හා ඵලදාතාව සඳහා 
ෙසවක අෙරණය මනා දායකවය සපය ලබ. ෙ සදහා ය යන  ක පාදන 
ෙමම වෂය සඳහා ලැ ඇ අතර, ෙ වනට ඉ ය යන   වැය  ඇත.  ෙ සඳහා 
ලධාට ෙය හා ෙය  වැඩසටහ හා බාර යාකාරක සත  වැඩ 
සඳහා ෙය කර ඇත.   
 
තවද ෙ යටෙ ඔෙතබ හා ෙදසැබ මස ෙකමසාස් ජනරා මාෙ ක මඟ ෙපම 
යටෙ එ වැඩවකට ලධා ෙදනෙ සහභාවෙය ආකප වධනය අර 
කරග වැඩසටහ  යාමක ය. ඒ  ක වශෙය ලධාෙ ආකප 
සංවධනය අෙෂා කළ අතර ෙමම වැඩව කැළය ෙවදල ාක වා ෙතනෙ 
හා  ලංකා සංවධන පපාලන ආයතනෙ පවවන ල.  

 
2.52017 වෂෙ කාය සාධනය  

ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙෙ දැනට යාමක කායය වතමාන  ගය 

   2.5.1 ෙමට වාහන පනත සංෙශධනය ම 
 

ෙමට වාහන පනෙ කන සංෙශධනය කළ  බවට හනා ගනා ලද සංෙශධන 
ඇළ පනත පාෙවට ඉප කර  න අමත කර ඇත. එය අංක  
දරණ ෙමට වාහන ( සංෙශධන) පනත වශෙය කාශයට ප කර ඇත. 
      
    2.5.2  නව මාග සංඥා හවා ම 
 
 මා  නැ සහ අංක  දරණ අෙශෂ ගැස පෙ පළ කරන ලද ෙමට වාහන 
(සංඥා),ෙයග පන කර වතමානයට ගැළෙපන ප  අංක  දරණ ෙමට 

වාහන (සල, සංඥා, සංෙත හා මාග ල ම) ෙයග අංක  හා  
නැ අෙශෂ ගැස පෙ පළ කරන ලද අතර එම ෙයග උතතර පාෙවට 
ඉප කර සමත මට කට කර ඇත. 
     2.5.3 දඩ ද යාවය 

ෙමට වාහන පනත යටෙ රථ වාහන වැර සඳහා අදාළ දඩ ද සංෙශධනය බඳ පෂා 
කර වාතා මට අග ජනාපමා ප කළ කව  සකස් කළ වාතාව අග 
ජනාපමාට ඉප කරන ල. එම වාතාෙ ෙශ ග වාහන හා  ව ෙසවා 
අමාතමා  අමාත මඩලයට ඉප කරන ලව අමාත මඩලය  අමත කර 
ඇත. ඒ අව ෙමට වාහන පනත ට  කළ  සංෙශධන ෙකප ම සඳහා  
ෙකප සපාදක ෙදපාතෙව ෙවත වාහන හා  ව ෙසවා අමාතංශය හරහා 
ෙය  කර ඇත. 

එෙමම අමා ය මඩලය අමත කර ඇ ෙශ වාතාෙ ෙපස් ලධා   
කරන ස්ථාය දඩ ද සංෙශධනය සඳහා අවශ ක පාදන  අංක  දරණ ෙමට 
වාහන (සංෙශධන) පනතට ඇළ කර ඇ අතර ඒ යටෙ අවශ ෙයග  ෙකප 
සපාදක ෙදපාතෙෙ සකස් කර වාහන අමාතංශයට භාර  . එ දඩ ද 
පය සබධව බස් රථ සංග සමඟ  කර ඇ සාකජා වල    කර ඇ ඉම මත 
සංෙශධනය මට ෙයජනා  අතර එය අමාත මඩලෙද අමැය සත සංෙශධනය සඳහා 
 ෙකප සපාදක ෙදපාතෙවට වාහන හා  ව ෙසවා අමාතංශය ම 
ෙය කර ඇත. 
 අංක  දරණ ෙමට වාහන (සංෙශධන) පනත ම සථ්ාය දඬ ද ෙගම සඳහා වන 
පාදන  කර ඇත.  ඒ අව ඕනෑම තැපැ කායාලයකට ෙහ යම කර ඇ ඕනෑම රාජ 
ආයතනයකට ෙහ යම කර ඇ ඉෙලෙක මාධය ෙගම  කළ හැ බවට පාදන 
හවා  ඇත. අදාළ ෙග  කළ හැ රාජ ආයතන හා ඉෙලෙක මාධ ෙයග ම 
කාශයට ප කළ ව ඇත. ඒ සබධ සපාදන යාවය ය හා සාමය බඳ 
අමාතාංශෙ කවෙය  වන බවට ක වාතා  ඇත.   

 
  2.6 2017 වසර සඳහා ඇස්තෙ කළ ආදායම හා තත ආදායම 
 

ආදාය ස්තරය /ආදාය ෂය 
 

2017 
ඇස්තෙගත            

ආදායම .. 
 

2016.12.31නට 
තත ආදායම    

.. 

2017.12.31 
නට තත                     

ආදායම .. 

ෙඛපෙභ ෙමට    
 වාහන  බද 

   

ෙමට වාහන ම                                  
මත බ 

  

ෙමට රථ වාහන පනත යටෙ 
අයකර ලබන ගාස් 

  

බ සහන බලප යටෙ අය 
කර ලබන බද 

  

 ආදායම 11,470 .00 11,005.03 10,660.86 

ලාය: ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව 
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යදම 

යද ස්තරය / 
යද ෂය 

 

2017 
ඇස්තෙගත යදම 

: 

2016.12.31 
නට තත යදම 

: 
 

2017.12.31 
නට තත යදම 

: 

නරාවතන යදම   

ාධන යදම   

 යදම 3,346.62 2,984.02 3,186.63 

ලාය: ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව 
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යදම 

යද ස්තරය / 
යද ෂය 

 

2017 
ඇස්තෙගත යදම 

: 

2016.12.31 
නට තත යදම 

: 
 

2017.12.31 
නට තත යදම 

: 

නරාවතන යදම   

ාධන යදම   

 යදම 3,346.62 2,984.02 3,186.63 

ලාය: ෙමට රථ වාහන ෙදපාතෙව 
 

 
 
 
 

 

 ලංකා ගමනාගමන මඩලය 

 

3.1 හැම  

 ලංකාෙ ම වාහන ෙසවාව ළ රාජ අංශෙ දායකවය  රඛව ලබාෙදන ආයතනය වන  
ලංගම වසෙ සෑම නකම ජනතාවට ෙසවය කර ලබන රාජ ආයතන අතර ඛ සථ්ානය ග. 

දැම 

“කලාපෙ ෂ්ටතම ම වාහකයා.” 

ෙමෙහවර 

“මහජනතාවට ආරත, ශ්වාසදා, වපහ මාගස්ථ ම වාහන ෙසවය සාධාරණ ගාස් 
මය යටෙ ෙසවයට කැප ඵලදා කාය මඩලය ම ආයතනෙ යම සප 
උපම ෙයජනයට ග ආකමය වශෙය ලනාමකව පවවාෙගන යාම.” 

ෙමෙහ තවය 

 වෂය ආරභෙ ට ෙ දවා  ලංගම ම ෙමෙහ කට පවවාෙගන යාෙ 
ධ ෂ්කරතා හා බාධක රාය පැවයද පවන රථ ඇය උපෙය කරග හැ උපම 
ෙසවාව ගම නගරය ළ මට කට කර ඇත. ඒ අව පය මාස පය ළ 
සාමාන වශෙය පවවාෙගන ය ධාවන තවය පහත ප ෙ.  

 

2017 වෂෙ ජනවා ට ෙදසැබ මස දවා 

නකට ධාවනයට ලබා ඇ 
බස් රථ ගණන 

5,980 

නකට ධාවනය කළ බස් රථ 
ගණන 

5,274 

   එකව මසකට ෙලටරයකට 

ධාවනය කළ ෙල ට 
ගණන 

448,133,415 37,344,451   

මාග ෙඛණ ආදායම 27,171,512,655 2,470,137,514 60.63 

 ආදායම . 42,164,607,439 3,833,164,131 94.09 
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3.2 බස් රථ ධාවනය  ලබා ෙගන ඇ ගය 

 වෂෙ සාමානෙය නකට බස් රථ කට වඩා ධාවනය කළ අතර, එය ධාවනයට 
ලබාෙදන බස් මාණෙය %ක මාණය. ධාවනයට ලබා  බස් රථ ව ධාවනය  ෙන 
ය බස් රථ මාණය ඉ  පැවමට ෙහ ෙ බස් රථ ධාවනය අවශ ප ය, 
ෙකෙදස්තර මාණය සණ කරගත ෙනහැම. ය ෙකෙදස්තර අවශතාවය 
පැවයද  ලංගම වහගත ෙ යාවය ළ බඳවා ගැ යල නවතා ඇ බැ 
ෙමම තවයට ණ මට  ය.  

පය මාස පය ළ ධාවනයට සැප සාමාන බස්රථ මාණය බස්රථ  ට වඩා වැෙය 
පවවාෙගන යාම කර ඇ අතර පවන රථ ඇය උපෙය කරග ෙමම තවය 
පවවාෙගන යාමට සමව ඇත ෙමම බස ්රථ ඇය සඳහා නව බස් රථ එෙ වණතාවය 
අ ඇ බැ පැර බස් රථ ෙ අ ධාවනයට ලබාමට ව ඇත. 

 වෂෙ පය මාස පය ළ  බස්රථ  පමණ ෙයදා ග ෙලට යන 
 පමණ ධාවනය කළ අතර, එය නකට ෙලට යන ක මාණය. ඒ අව අපෙ 
බස් රථය න ළ  ෙලට  පමණ ධාවනය  ඇත. 

පය මාස ක කාලය ළ ලංගම තම ධාන ආදාය මාගය වන මාග ෙඛන ආදායම 
වශෙය ය ක දල එන, . . ක දල උපයා ඇත. 
ධාවනය කළ ෙලට මාණය හා සැසෙ එම මාණය ෙලටරයකට . කට 
ආසන ෙ. 

 වෂෙ ජනවා ට ෙදසැබ  මස දවා  ලංගම බස්වල ම යන කට අක 
මාණය ගම කර ඇ අතර ඒ ළ සාමාන ෙශප යටෙ ම යන  ද වාර 
ෙශප යටෙ ම යන  ද දහස් ගම බලප යටෙ ම යන  ද 
ගම කර ඇත. 

ෙමම වෂය ළ ධාවන කට ඉහළ නැංමට පහත සඳහ යාමාගය ගනා ල. 

 ෙශප  ම සඳහා ද ක ය ෙයදා ගැම 

 ලංගම බස්රථ ළ ෙ වන ට ක ය ෙයදා ග ෙශප  කරන අතර,  ඒ 
අව ය බස්රථ සඳහා අවශ ක ය ක මාණය  ලංගම සව ඇත. 
වෂෙ ආරභ කළ ෙමම වාපෘය ෙවෙව ෙ වන ට .යන ක දල වැයකර 
ඇත. ෙ ය ක ය ෙ වන ට භාතෙ ඇත. 

ල ග ක ය ස්තරය 

වෂය 
ග 

මාණය 
ස්තරය 

වනාකම 
(..) 

2012   43,120 බැ ය (35+45+200) හා . 38,500 බැ 
ය 720. 



2012   50,160.20 බැ 900  2012.07.09 න ලැ ඇත. 
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3.2 බස් රථ ධාවනය  ලබා ෙගන ඇ ගය 

 වෂෙ සාමානෙය නකට බස් රථ කට වඩා ධාවනය කළ අතර, එය ධාවනයට 
ලබාෙදන බස් මාණෙය %ක මාණය. ධාවනයට ලබා  බස් රථ ව ධාවනය  ෙන 
ය බස් රථ මාණය ඉ  පැවමට ෙහ ෙ බස් රථ ධාවනය අවශ ප ය, 
ෙකෙදස්තර මාණය සණ කරගත ෙනහැම. ය ෙකෙදස්තර අවශතාවය 
පැවයද  ලංගම වහගත ෙ යාවය ළ බඳවා ගැ යල නවතා ඇ බැ 
ෙමම තවයට ණ මට  ය.  

පය මාස පය ළ ධාවනයට සැප සාමාන බස්රථ මාණය බස්රථ  ට වඩා වැෙය 
පවවාෙගන යාම කර ඇ අතර පවන රථ ඇය උපෙය කරග ෙමම තවය 
පවවාෙගන යාමට සමව ඇත ෙමම බස ්රථ ඇය සඳහා නව බස් රථ එෙ වණතාවය 
අ ඇ බැ පැර බස් රථ ෙ අ ධාවනයට ලබාමට ව ඇත. 

 වෂෙ පය මාස පය ළ  බස්රථ  පමණ ෙයදා ග ෙලට යන 
 පමණ ධාවනය කළ අතර, එය නකට ෙලට යන ක මාණය. ඒ අව අපෙ 
බස් රථය න ළ  ෙලට  පමණ ධාවනය  ඇත. 

පය මාස ක කාලය ළ ලංගම තම ධාන ආදාය මාගය වන මාග ෙඛන ආදායම 
වශෙය ය ක දල එන, . . ක දල උපයා ඇත. 
ධාවනය කළ ෙලට මාණය හා සැසෙ එම මාණය ෙලටරයකට . කට 
ආසන ෙ. 

 වෂෙ ජනවා ට ෙදසැබ  මස දවා  ලංගම බස්වල ම යන කට අක 
මාණය ගම කර ඇ අතර ඒ ළ සාමාන ෙශප යටෙ ම යන  ද වාර 
ෙශප යටෙ ම යන  ද දහස් ගම බලප යටෙ ම යන  ද 
ගම කර ඇත. 

ෙමම වෂය ළ ධාවන කට ඉහළ නැංමට පහත සඳහ යාමාගය ගනා ල. 

 ෙශප  ම සඳහා ද ක ය ෙයදා ගැම 

 ලංගම බස්රථ ළ ෙ වන ට ක ය ෙයදා ග ෙශප  කරන අතර,  ඒ 
අව ය බස්රථ සඳහා අවශ ක ය ක මාණය  ලංගම සව ඇත. 
වෂෙ ආරභ කළ ෙමම වාපෘය ෙවෙව ෙ වන ට .යන ක දල වැයකර 
ඇත. ෙ ය ක ය ෙ වන ට භාතෙ ඇත. 

ල ග ක ය ස්තරය 

වෂය 
ග 

මාණය 
ස්තරය 

වනාකම 
(..) 

2012   43,120 බැ ය (35+45+200) හා . 38,500 බැ 
ය 720. 



2012   50,160.20 බැ 900  2012.07.09 න ලැ ඇත. 

2013   50,160.20 බැ 900  2013.01.28 න ලැ ඇත. 

2014   50,160.20 බැ 900  2014.10.10 න ලැ ඇත. 

2016  වාහන අමාතංශය ම ලැ ද භාතා කර ෙගවා ඇත.  
(.34,430.66*1,300) 



2016  වාහන අමාතංශය ම ලැ ද භාතා කර ෙගවා ඇත. 
(.28,100*2,500)) 



2017  වාහන අමාතංශය ම ලැ ද භාතා කර ඇණ 
ඉප කර  ඇත.             (. 29,112*1250) 



එකව 8,750  326.61 

3.3  සමාජ ලාභ සඳහා  ලංගම දායකවය 

අප  ඉකර ලබන ධාවන කට ළ සෑමටම ලාභය මත පදනව කට ෙනකරන 
අතර සමාජ ලාභ අර පදන කරග පහත ෙසවා සැපම කර ලබ. 

අයම ථම හා රා අවස ගම වාර ධාවනය 

 ලංකාෙ සෑම ෙශයම ආවරණය වන ප අයම ථම හා රා අවස ගම වාර සැපම 
 රෙ ආකෙ ම බලකාය සංචලනයට දායක වන න ෙමම ෙසවාව ම  ලංගමයට 
අතෙ ට ව ඇ ලාභය ෙනමැ තර ෙ. න  ලංගම කර ලබන තව 
සමාජය වගම ෙලස සලකා ෙමම ෙසවා වතමානෙද අඛඩව යාමක ෙකෙ. 

ාය ෙශවල බස්රථ ධාවනය 

ාය ආකය ඉහළ නැංම සඳහා ගම හා නගරය යා ෙ බලතම ගමනාගමන මාධ ෙලස 
යාමක වන ෙසවාද අලාභදා තවය යටෙ  කර. ඒ අව ඩා බස් උපෙය 
කරග ාය මාග ෙසවා තර ෙ  වාපෘය යාවට නංවා ඇත. තවරට ෙමම ඩා  
බස්රථ ලට ග ෙමම ෙසවාව තර මට යවර ග ෙ එය ෙ රෙ ාය 
ආකෙ ස්වානවයට අතාවශ ෙසවාව බැ. ඒබැ තව ඩා බස් රථ  ල 
ගැමට අවශ කට කර පව. 

පාසැ ෙසවා බස්රථ ධාවනය 

 ලංගමය ම දරණ බර පැන  දැෙ ෙහට නය ෙවෙව සමාජ ලාභ ඇ මට 
කට කර ලබ. ඒ අව ම තදබදය අක සහ ලාභ ඉපම කර ගත හැ අවස්ථා ස 
අ කරග වද අප සව ඇ ත බස් රථ ඇය ළ වැ ඉඩකඩ දැෙ අනාගත පරර 
වන පාස  ද දැය යත ෙලාවට පාසලට ෙගන යාම සහ වසට ෙගන ඒම සඳහා ෙව 
කර ඇ අතර ෙමයද  ලංගමෙ තව ජාක ෙමෙහවර.   

උදැසන ෙමම පාස මාව වන ට  ලංගමයට අය බස් රථ පාස ළ වාහනය 
ඉලක කරග ගම වාර මාණය කර ධාවනයට ෙයදවා ඇත. ආසන වශෙය බස් රථ 
 පමණ වන රාවට ෙමම රාජකාෙ ෛදකව රතෙ.    

ෙමයට අමතරව සැය වාපෘය සඳහා  ලංගම බස්රථ   ධාවනයට ෙයකර ඇත. 
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වාර ෙශ ප හා දහස් ගම ප ෙසවා 

පාසැ, ශ්වදාල හා වැ වශෙය ෙව කර ධ මට  වාහන අවශතා ලබා 
මට  ලංගම ෙගන ඇ යා මාග ම රෙ න ම ජනතාවට ආක වශෙය සහන 
සැලම කර. ඒ අව  වෂෙ පය මාස ක කාලය ළ පමණ ෙමම පහක 
භාතා කර ම යන  පමණ  ලංගම බස් රථ වල ගම කර ඇත. 

ජාක උසව අවස්ථා හා ෙශෂ තවය යටෙ කර ලබන බස්රථ ධාවනය 

 ංහල  අ අ උසවය, ෙවස හා ෙපෙස උසවය, මහවර හා කතරගම ඇසල 
ෙපරහැර උසවය, වාක ම හා තලල මංගලය, පාද වදනා සමය වැ ආගක වශෙය 
වැදග නය සඳහා  කර ෙශෂ බස් රථ ෙසවා  ලංගමය ම සමාජ සකාරක ෙසවය 
ෙලස  යාමක ෙ. ෙමයට අමතරව පාෙ ෙසවකෙ වාහන අවශතා ඉකර ම, 
ශ්ව දාල  සඳහා වාහන පහක සැපම, මහරගම කා ෙරහල ආත වාහන 
පහක සැපම, ධ හදාව සඳහා වාහන පහක සැපම, ජාක ෂභට බලකාය  සඳහා 
වාහන පහක සැපම, කායාල ෙසවා ආත වාහන පහක සැපම,  ජාක උසව සඳහා 
අවශ වාහන පහක සැපම  ලංගම ම කර  ලබ. 

අෙ මාගය ළ වාහන ෙසවා. 

 ලංකාෙ මාග පධයට අ හවා  අෙ මාග පධය ළ ධාවනය මට 
ෙත බස්රථ ෙයදා ග ම වාහන කටවල යැමට  ලංගමය  සම ඇත. ඒ 
අව වතමානෙ  ලංකාෙ  අෙ මාග පධය හරහා ගම කර ලබන  ලංගම  
ෙඛපෙභ බස්රථ පධය නන ෙලකයට ගැලෙපන  ප සකස්  ඇත. ඒ අව දණ 
මාගෙ බස්රථ  ද කනායක අෙ මාගෙ බස්රථ ද ධාවනය ෙ. 

 ලංගම හා ය ඒකාබධ ෙසවය 

ර බැහැර ට ය ම පැෙණන ම හා රාජකා කට අවසකර ෙය ගම 
ගනා ම ය ස්ථානෙ ට වාහනය ම සඳහා  ලංගම හා ය අතර ඒකාබධ ෙසවා 
යාමක වන අතර, ඒ අව ෙකළඹ නගරය ක කරග ෙමම වාපෘය යාවට නංවා 
ඇ අතර බස්රථ 55 ෙ සඳහා ෙයදාෙගන ඇත. 

 ලංගම ඒකාබධ ෙසවා 

ගම වාර ධාවනය ෙ  ලංගම ෙපගක අංශය ඒකාබධ ෙව ම වාහන කට 
කරන අතර වතමානය වනට ාෙකය   ළ  ඒකාබධ ෙසවා   ය කර ඇත.  

සමාතර ම ෙසවා හ ඳ වැ වල  ලංගම ෙසවා 

සමාතර වාහන ෙසවාව   ට වන ධ අඩපණ  ළ අසරණ වන ම ජනතාවට 
ෙශෂ සහන ෙසවා සපයෙද  ලංගමය.  ලංගම සව ඇ රථ ඇය ගෙ නගරෙ 
ධාවනය කර ධ අවස්ථා වල අසරණ වන ජනතාවට වාහන පහක සලස.  
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වාර ෙශ ප හා දහස් ගම ප ෙසවා 

පාසැ, ශ්වදාල හා වැ වශෙය ෙව කර ධ මට  වාහන අවශතා ලබා 
මට  ලංගම ෙගන ඇ යා මාග ම රෙ න ම ජනතාවට ආක වශෙය සහන 
සැලම කර. ඒ අව  වෂෙ පය මාස ක කාලය ළ පමණ ෙමම පහක 
භාතා කර ම යන  පමණ  ලංගම බස් රථ වල ගම කර ඇත. 

ජාක උසව අවස්ථා හා ෙශෂ තවය යටෙ කර ලබන බස්රථ ධාවනය 

 ංහල  අ අ උසවය, ෙවස හා ෙපෙස උසවය, මහවර හා කතරගම ඇසල 
ෙපරහැර උසවය, වාක ම හා තලල මංගලය, පාද වදනා සමය වැ ආගක වශෙය 
වැදග නය සඳහා  කර ෙශෂ බස් රථ ෙසවා  ලංගමය ම සමාජ සකාරක ෙසවය 
ෙලස  යාමක ෙ. ෙමයට අමතරව පාෙ ෙසවකෙ වාහන අවශතා ඉකර ම, 
ශ්ව දාල  සඳහා වාහන පහක සැපම, මහරගම කා ෙරහල ආත වාහන 
පහක සැපම, ධ හදාව සඳහා වාහන පහක සැපම, ජාක ෂභට බලකාය  සඳහා 
වාහන පහක සැපම, කායාල ෙසවා ආත වාහන පහක සැපම,  ජාක උසව සඳහා 
අවශ වාහන පහක සැපම  ලංගම ම කර  ලබ. 

අෙ මාගය ළ වාහන ෙසවා. 

 ලංකාෙ මාග පධයට අ හවා  අෙ මාග පධය ළ ධාවනය මට 
ෙත බස්රථ ෙයදා ග ම වාහන කටවල යැමට  ලංගමය  සම ඇත. ඒ 
අව වතමානෙ  ලංකාෙ  අෙ මාග පධය හරහා ගම කර ලබන  ලංගම  
ෙඛපෙභ බස්රථ පධය නන ෙලකයට ගැලෙපන  ප සකස්  ඇත. ඒ අව දණ 
මාගෙ බස්රථ  ද කනායක අෙ මාගෙ බස්රථ ද ධාවනය ෙ. 

 ලංගම හා ය ඒකාබධ ෙසවය 

ර බැහැර ට ය ම පැෙණන ම හා රාජකා කට අවසකර ෙය ගම 
ගනා ම ය ස්ථානෙ ට වාහනය ම සඳහා  ලංගම හා ය අතර ඒකාබධ ෙසවා 
යාමක වන අතර, ඒ අව ෙකළඹ නගරය ක කරග ෙමම වාපෘය යාවට නංවා 
ඇ අතර බස්රථ 55 ෙ සඳහා ෙයදාෙගන ඇත. 

 ලංගම ඒකාබධ ෙසවා 

ගම වාර ධාවනය ෙ  ලංගම ෙපගක අංශය ඒකාබධ ෙව ම වාහන කට 
කරන අතර වතමානය වනට ාෙකය   ළ  ඒකාබධ ෙසවා   ය කර ඇත.  

සමාතර ම ෙසවා හ ඳ වැ වල  ලංගම ෙසවා 

සමාතර වාහන ෙසවාව   ට වන ධ අඩපණ  ළ අසරණ වන ම ජනතාවට 
ෙශෂ සහන ෙසවා සපයෙද  ලංගමය.  ලංගම සව ඇ රථ ඇය ගෙ නගරෙ 
ධාවනය කර ධ අවස්ථා වල අසරණ වන ජනතාවට වාහන පහක සලස.  

 

3.4  ලංගම බස්රථ ඇය සංවධන කට 

නව එ කටල 500 බස් රථ සඳහා සෙ වාපෘය 

ෙමම වාපෘය යටෙ නව එ කට  ල ගැම කර ඇත. ෙ වන ට  පළ 
අයෙ එ කටල  සඳහා ඇ.ෙඩල ද, ෙදවන අයෙ එ 
කටල  සඳහා ඇ.ෙඩල ද වශෙය  එ කටල  සඳහා 
ඇ.ෙඩල  ෙගවා ල ෙගන ඇත. ෙම යම එ කටල බස්රථ සඳහා 
ස කර ඇ අතර බස්රථ ක බස් ෙබ අවැයාව කර පව. 

ෙමම වාපෘෙ අ වාපෘය වශෙය ඉහත  නව එ කට සම සා 
භාතෙය ඉවවන පැර එ කට නැවත අවැයා කර බස් රථ සඳහා ෙයදා ගැෙ 
වාපෘය යාවට නංවා ඇත. ඒ අව බාර ආයතන, ෙප හා ෙය වැඩපල ම එ 
කටල  අවැයා කර අවස කර ඇත. ෙ ෙවෙව ..   වැය  ඇත. ෙ 
අව ෙමම වාපෘ අවසානෙ ආසන වශෙය බස් රථ   අ  රථ ඇයට එ 
මට යත ෙ.  එබැ රථ ඇය ළ ධාවනයට සපයන බස් රථ මාණය ක මටෙ 
රඳවා ගැමට හැව ඇත. 

බස්රථ නථාපනය  ම 

වාහන හා  ව ෙසවා අමාතංශය  ලබා  අරද උපෙය කරග  බස්රථ 
නථාපනය  ෙ වාපෘය යාවට නැං අතර, ෙමම වාපෘය යටෙ බස් රථ  
අයර න යටෙ නථාපනය කර රථ ඇයට එකර ධාවන කට සඳහා ෙයකර 
ඇත. ඒ ෙවෙව . ක දල වැයකර ඇත. 

ඩා බස්රථ 250 වාපෘය 

ෙකළ බැහැර ෂ්කර ාය මාග ළ ශාල බස් රථ ධාවනය අපහ වන බැ එම මාග ළ 
ධාවන කට පවවාෙගන යාමට ඩා මාණෙ බස් රථ අවශතාවය  ලංගමයට ඇත. එම 
අවශතා සණ ෙ අරණ ඇව ඩා බස් රථ  ල ගැම සඳහා ලං කැඳවන ලද 
අතර ඒ බඳ තාෂක ඇග ක වාතාව ඉප ෙකට ඇත. එය CAPC ග 
අතර, ෙමම වෂය සඳහා යත පාදන ෙනමැ බැ ෙමම කට නැව ඇත.  
වෂෙ අයවැය සඳහා ෙයජනාව ෙලස නැවත ෙමම වාපෘය ඉප කර ඇ අතර 
භාඩාගාරෙ රාජ වාපාර ෙදපාතෙව ම ෙමම වාපෘය ෙශ කර ඇත. 

බස් රථ 2,200 ෙ වාපෘය. 

පැව බස්රථ ඇය නඟා ම සඳහා වෂෙ බස්රථ   වාක ෙගෙ පදනම මත 
ල ග අතර, ඒ සඳහා  වෂෙ ට  ෙදසැබ  මස දවා ..     
දල වශෙය ෙගවා ඇත. එ ..  භාඩාගාර ද වන අතර, ..  ක 
දල  ලංගම ම උපයාග ද ව ෙගවා ඇත. 

ෙඛපෙභ බස් රථ වාපෘය 

ෙමම බස්රථ ෙමෙහ කට සඳහා සණෙය ෙයදා ෙගන ඇ අතර ෙ සඳහා ෙගමට 
 යම ද වාහන අමාතංශය හා  ලංගම ම ෙගවා අවස කර ඇත. ෙප රාජ 
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සවට සමගාව ආනයනය කරන ලද බස්රථ අදාල සව අවසානෙ  ලංගම ෙවත වාක 
ෙගෙ පදනම මත ලබා   අතර එය ලබා  වෂෙ ට වෂෙ අෙගස් මස 
වන ට  යම ද ෙගවා අවස කළ අතර එය ..   ෙ. 

බස්රථ නථාපන වාපෘය 

නකට බස්රථය ෙලට  පමණ ධාවනය ෙ. ෙමම බස් රථ වල ඇ එ හා ය 
ෙප සාමානෙය ෙලට  පමණ අවැයා කළ  තවයට පෙ. ඒ 
අව නකට එ  හා ය ෙප  අවැයා කළ  තවයට පෙ. න නව 
බස් රථ  , ඩා බස් රථ , ෙඛපෙභ බස් රථ  හා නව එ කට   
 ලංගම සව ඇ බැ ඒවාෙ ධාවන ෙල ට අකල ප නකට එ 3 හා ය 
ෙප 3 අවැයා කළ  තවයට පෙ. 

ෙමවැ තවය යටෙ වාකව  ලංගමට එ  හා ය ෙප  
ආසන අවශතාවය ඇෙ. ෙමම අවශතාවය ඉකර ගැම සඳහා ෙප හා ාෙය 
වැඩෙපළ මටෙම එ හා ය ෙප අවැයා කරන අතර ෙමයට අමතරව  පවන 
බස්රථ ඇය නඩව හා නථාපනය සඳහා අයවැය පාදන ම .. ක 
දල භාඩාගාරය  ලබා ඇත. එය උපෙය කර ගද එ, ය ෙප, බස ්
ෙබ හා බස්රථ වල වන ෛදක අවැයා කට කර. ඒ සඳහා  වෂෙ 
ෙදසැබ මස වන ට ., වැයකර ඇ අතර, කර ඇ අවැයා මාණය 
පහත ප ෙ.  

වාක බස්රථ නථාපනවාපෘය ( ණ හා සාමාන) 

 අෙත සත

එ  

ය ෙප  

බස් ෙබ  

3.5 ල ගය 

වෂය ආරභෙ ට ෙදසැබ  මාසය දවා මාග ෙඛණ ආදාය වශෙය .. 
752 උපයාෙගන ඇ අතර, එය  ආදාය %ක මාණය. ෙමයට අමතරව පාස 
හා අ දහස් වාර ෙශප ලබා, ෙශෂ චාකා හා ය ණය ද සමඟ . 
ක දල  අදාය වශෙය උපයාෙගන ඇත. 

යම ෙප තම දායකය ධන අගයක පවවා ග ෙමෙහ වැය ආවරණය කර ඇ 
අතර, ය ණය ද සමඟ පය මාස ක  ය ඉවමට ෙපර ලාභය ධන 
මටමක පවවාෙගන යාමට  හැ ඇත.  

 ලංගම ෙසවක අථසාධක අරද ෙගම සබධ වතමාන තවය 

වෂෙ ට  වෂය ආරභය වන ට  ලංගම ෙසවකෙ ෙසවක අථසාධක 
අරද ෙගම නැව  අතර, ඒ අව ජනවා නට . .  ක දල ෙසවක 
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සවට සමගාව ආනයනය කරන ලද බස්රථ අදාල සව අවසානෙ  ලංගම ෙවත වාක 
ෙගෙ පදනම මත ලබා   අතර එය ලබා  වෂෙ ට වෂෙ අෙගස් මස 
වන ට  යම ද ෙගවා අවස කළ අතර එය ..   ෙ. 

බස්රථ නථාපන වාපෘය 

නකට බස්රථය ෙලට  පමණ ධාවනය ෙ. ෙමම බස් රථ වල ඇ එ හා ය 
ෙප සාමානෙය ෙලට  පමණ අවැයා කළ  තවයට පෙ. ඒ 
අව නකට එ  හා ය ෙප  අවැයා කළ  තවයට පෙ. න නව 
බස් රථ  , ඩා බස් රථ , ෙඛපෙභ බස් රථ  හා නව එ කට   
 ලංගම සව ඇ බැ ඒවාෙ ධාවන ෙල ට අකල ප නකට එ 3 හා ය 
ෙප 3 අවැයා කළ  තවයට පෙ. 

ෙමවැ තවය යටෙ වාකව  ලංගමට එ  හා ය ෙප  
ආසන අවශතාවය ඇෙ. ෙමම අවශතාවය ඉකර ගැම සඳහා ෙප හා ාෙය 
වැඩෙපළ මටෙම එ හා ය ෙප අවැයා කරන අතර ෙමයට අමතරව  පවන 
බස්රථ ඇය නඩව හා නථාපනය සඳහා අයවැය පාදන ම .. ක 
දල භාඩාගාරය  ලබා ඇත. එය උපෙය කර ගද එ, ය ෙප, බස ්
ෙබ හා බස්රථ වල වන ෛදක අවැයා කට කර. ඒ සඳහා  වෂෙ 
ෙදසැබ මස වන ට ., වැයකර ඇ අතර, කර ඇ අවැයා මාණය 
පහත ප ෙ.  

වාක බස්රථ නථාපනවාපෘය ( ණ හා සාමාන) 

 අෙත සත

එ  

ය ෙප  

බස් ෙබ  

3.5 ල ගය 

වෂය ආරභෙ ට ෙදසැබ  මාසය දවා මාග ෙඛණ ආදාය වශෙය .. 
752 උපයාෙගන ඇ අතර, එය  ආදාය %ක මාණය. ෙමයට අමතරව පාස 
හා අ දහස් වාර ෙශප ලබා, ෙශෂ චාකා හා ය ණය ද සමඟ . 
ක දල  අදාය වශෙය උපයාෙගන ඇත. 

යම ෙප තම දායකය ධන අගයක පවවා ග ෙමෙහ වැය ආවරණය කර ඇ 
අතර, ය ණය ද සමඟ පය මාස ක  ය ඉවමට ෙපර ලාභය ධන 
මටමක පවවාෙගන යාමට  හැ ඇත.  

 ලංගම ෙසවක අථසාධක අරද ෙගම සබධ වතමාන තවය 

වෂෙ ට  වෂය ආරභය වන ට  ලංගම ෙසවකෙ ෙසවක අථසාධක 
අරද ෙගම නැව  අතර, ඒ අව ජනවා නට . .  ක දල ෙසවක 

අථසාධක අරද ෙවෙව ෙගමට . ෙමෙස නැව  ෙගෙ යාවය  වෂය 
ට  නැවත ආරභ කළ අතර, ඒ අව වෂෙ  .  ද,    .. 
ද වෂෙ  ..  ද වශෙය ෙග කර ..  ක දල  
ද වශෙය ෙගවා ඇත. ඒ අව  ෙ වන ට ..  ක දල ෙගමට ඇත. 

එම දල ෙගවා යම සඳහා  ලංගම    ඉඩ ෙකටස ් දහස ්ක මනා 
ප යටෙ භාඩාගාරෙ ෙකටස්  සමාගම වන Provident Property Lanka  Ltd ෙවත 
පවරා ඇත. එම ඉඩව ෙකතලාවල ආරෂක ශ්ව දාලෙය ෂණ ෙරහල  ඉඩම 
ෙවෙව . දල ආරෂක අමාතංශය  අමාත මඩල රණය අව 
ඉහත  සමාගමට ෙගමට යතය. එම ද ෙයදා ග ඉ ඟ ෙසවක අථසාධක 
අරද ෙගමට සැල කර ඇත. ඒ අව ෙමම යාවෙය ප තවරට .. 565.25ක 
දල ෙසවක අථසාධක අරද වශෙය ෙගමට ඇත.  

 වෂෙ ට ෙ දවා  ෙගමට  ෙසවක අථසාධක අරද  අ ෙග අතර, ඒ 
අව  සැතැබ මස ට  ෙනවැබ මස දවා ..  ෙසවක වැෙප 
අකළ ෙසවක අථ සාධක අරද වනාක ඒ ඒ මාසය ළ  ලංකා මහ බැංවට යැමට 
කට කළ අතර ඉෙ ෙමවැ ගැට ඇම වලවා ගැමට රණය කර ඇත.  

 ලංගම ෙසවක පාෙතක ෙගම සබධ වතමාන තවය 

 වෂය වනට ෙගමට  ඉව  ඟ පාෙතත අරදෙ වනාකම . ය. 
එම ද ෙගම ද  වෂෙ ආරභ කළ අතර, ඒ අව වෂෙ ..   ද,  
 වෂෙ ..   ද,   වෂෙ ..   ද වශෙය ..   
ද ෙගවා ඇත. ඒ අව ඉෙ ෙගමට යත පාෙතත දෙ වනාකම ..  .  

ඉෙ ෙමවැ ගැට ඇම වළවා ගැෙ අර වතමානෙ ාමයන ෙසවක 
පාෙතක ෙග එකවර ෙහ ෙකටස් වශෙය අවාෙයම ෙගවා අවස මට ෙප 
කළමනාකාවයට උපෙදස් සපයා ඇත. 

3.6  වහගත ෙ යාවෙ වතමාන තවය  

      වෂෙ වාහන හා  වෙසවා අමාතාංශය හා මහා භාඩාගාරෙ මඟ ෙපම 
මත  ලංගම ළ වහගත සැලැස්ම මාණය කෙළය. ෙ   ලංගම ය සථ්ාවර 
තවයකට පකර කායම හා ඵලදා ෙලස  ෙසවාව ඇ ම  මහජනතාවට 
ෙමම ෙසවය කරන ෙසවකයටද  යහප අනාගතය හා ණාමක වාහන ෙසවය ඇ 
ම අො කරන ල. ෙ යටෙ  ලංගම ළ ධ වැඩසටහ රාය යාමක ම 
අො කළ අතර, ඊට අදාළ ශස්ත ෙසවක සංඛාව පවවා ගැම සඳහා ධාන වශෙය 
පහත සඳහ වැඩසටහ යාමක ෙක. 

 ස්ෙඡාෙව ාම ගැෙ වැඩසටහ  ම අත ෙසවකට                                                                                                
(ය, ෙකෙදස්තර හා කාක හැර) තම කැමැත මත ාම යාමට ඉඩකඩ 
සැලම.  

 නට  ලංගම ළ  ක ෙසවක සංඛාව  අතර, ෙමම මාණය ලංගමට 
දරාගැමට ෙනහැ ෙසවක සංඛාව බැ අමාතාංශෙය හා මහා භාඩාගාරෙ 
එකඟතාවය මත කැම ෙසවකයට ස්ෙඡාෙව ාම යාමට ඉඩ සැල. ෙ අව 
ස්ෙඡාෙව ාම ගැෙ ෙයජනාවය(VRS) හවා අතර, ඒ යටෙ ෙසවක 
 අයප  ඉප කර . ෙ වන ට  ෙදෙනට ස්ෙඡාෙව ාම යාමට 
ඉඩ සලසා  අතර, ඒ අව,  න වන ට ස්ර ෙසවක සංඛාව   දවා 
අකර ගැමට හැයාව  ලැ ඇත. 
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ෙසවක සං සැලැස්ම  අමත කර ගැම 

                 වෂය  ලංකා ගමනාගමන මඩලය ඇ ෙම පව, ෙමෙත ෙන ෙසවක 
සං සැලැස්ම ෙවන ට අමත කර ගැමට හැයාව ලැ ඇත. 

 බඳවා ගැෙ හා උසස්  ෙ පපාය සහ අශාංක ක 

ෙ වන ට  ලංගම ළ ෙසවක බඳවා ගැ හා ෙසවක උසස් ෙ පපාය සඳහා 
ග ම ෙදය අමතව ෙනපවන බැ, ග මෙදය ඔස්ෙස දැනට සකස්කර 
ඇ පපාය අමත කරගැමට අවශ යාමාග ග පව. ඒ අව, වැ හා ෙසවක 
සංඛා ෙකෂ සභාව, කළමනාකරණ ෙසවක ෙදපාතෙව හා ෙස ආයතන සමඟ 
ඒකාබධව  ෙවන ට සාකඡා කර පව.  ලංගම ළ බඳවා ගැ හා උසස් ෙ 
පපාය අමත ෙම පව අනවශ ෙසවක බඳවා ගැ හා උසස් ම මම නතර 
කර ගැමට හැව ඇත. 

එෙසම ෙමම කට වලට අමතරව,  ලංගම ළ සංස්ථා මඩල ෙසවකට 2006 අංක 30 
දරණ රාජ වැ වහෙ යාවකාන  ප මය අමත කර ගැමට ෙමම වඩා භවා 
අනාගතය  ම හා අභතකව පාලන කට ම මට අවශ ෛනක පසරය 
ඇ ම සඳහා ද අවශ වැඩසටහ යාමක ෙකෙ 

ෙමම තවයට සමගාව  වැඩසටහ යාමක කරන අතර ෙසවක  වැඩසටහ 
 ෙසවකය ඵලදාව ෙයදා ගැම සඳහා ෙමම වෂය ළ පහත ෙසවක  වැඩසටහ 
යටෙ ෙසවකය වට ෙයකර ඇත. 

පගණක සාෂරතා හා වාපාර කළමනාකරණ සහකප පාඨමාලාව 

 ලංගම ඉහළ හා මධම කාය මඩලය වන  ෙෙ ට  ෙය දවා  ෙසවක 
හට මධසථ්ාන  යටෙ වෘය  අකාය ම පගණක සාෂරතා හා වාපාර 
කළමනාකරණ සහකප  පාඨමාලාෙ  ථම  අයර ආරභ කර ඇත. ෙ සඳහා  ලංගම 
ෙසවක    පාඨමාලාව  සඳහා ෙය කර ඇත. 

 පාඨමාලා පැවැම 

 ලංගම ෙසවක මඩලෙය බතරය මව වෘය ව ෙනලැ ස ෙ. එබැ 
ඔ සඳහා ව ලබා ෙද සංවධනය කළ ය. එෙසම ෙ වන ට  ලංගම වහගත 
ෙ වැඩසටහන යාමක මට යත අතර, එ අ ම වැය ම නන 
තාෂණය භාතා කර වඩා කායෂම හා ඵලදා ෙසවාව ලබා ෙද අලාභදා 
තවෙය  ලංගම දවා ගැම අෙෂා ෙකෙ. ඒ අව  ලංගම ෙසවක මඩලය සඳහා 
නන තාෂණය භාතා මට, කායෂමතාව හා ඵලදාතාව වධනය ම සඳහා ව 
 සංවධනය කළ ය. එෙසම අවම ෙසවක තෘය සතව ෙසවෙ ෙයෙදන ෙමම 
ෙසවක මඩලය අෙරණය ම සඳහාද  වැඩසටහ අතාවශ  ඇත. න ෙ සඳහා 
මාණව ද පාදන ලබාගැෙ අපහතාව සා අවශතාවෙ ප  පාඨමාලා 
සංධානය මට ෙනහැ  ඇත. ෙ වන ට ඉං භාෂා පාඨමාලාව, මධම හා පහළ 
කළමනාකාවය සඳහා කාක ආර සබධව  පාඨමාලාව, ය උපෙශක ත 
භාගය සඳහා දාන ෙ  වැඩසටහන පවවන ල. තවද, Microsoft Excel – 
Advanced Analysis Tools   වැඩව සඳහාද ෙසවක ෙය කරන ල. 

 ම වාහන බලප ලබා ගැම සඳහා යර  ෙ වැඩසටහන 

වෂ  අංක  දරණ අ ෙශෂ ගැස පය ම ෙමට රථ වාහන ෙකමසාස් 
ජනරාවරයා  ම වාහනය සඳහා ෙශෂ ටසන ෙය ය බලපය ෙනමැව 
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ෙසවක සං සැලැස්ම  අමත කර ගැම 

                 වෂය  ලංකා ගමනාගමන මඩලය ඇ ෙම පව, ෙමෙත ෙන ෙසවක 
සං සැලැස්ම ෙවන ට අමත කර ගැමට හැයාව ලැ ඇත. 

 බඳවා ගැෙ හා උසස්  ෙ පපාය සහ අශාංක ක 

ෙ වන ට  ලංගම ළ ෙසවක බඳවා ගැ හා ෙසවක උසස් ෙ පපාය සඳහා 
ග ම ෙදය අමතව ෙනපවන බැ, ග මෙදය ඔස්ෙස දැනට සකස්කර 
ඇ පපාය අමත කරගැමට අවශ යාමාග ග පව. ඒ අව, වැ හා ෙසවක 
සංඛා ෙකෂ සභාව, කළමනාකරණ ෙසවක ෙදපාතෙව හා ෙස ආයතන සමඟ 
ඒකාබධව  ෙවන ට සාකඡා කර පව.  ලංගම ළ බඳවා ගැ හා උසස් ෙ 
පපාය අමත ෙම පව අනවශ ෙසවක බඳවා ගැ හා උසස් ම මම නතර 
කර ගැමට හැව ඇත. 

එෙසම ෙමම කට වලට අමතරව,  ලංගම ළ සංස්ථා මඩල ෙසවකට 2006 අංක 30 
දරණ රාජ වැ වහෙ යාවකාන  ප මය අමත කර ගැමට ෙමම වඩා භවා 
අනාගතය  ම හා අභතකව පාලන කට ම මට අවශ ෛනක පසරය 
ඇ ම සඳහා ද අවශ වැඩසටහ යාමක ෙකෙ 

ෙමම තවයට සමගාව  වැඩසටහ යාමක කරන අතර ෙසවක  වැඩසටහ 
 ෙසවකය ඵලදාව ෙයදා ගැම සඳහා ෙමම වෂය ළ පහත ෙසවක  වැඩසටහ 
යටෙ ෙසවකය වට ෙයකර ඇත. 

පගණක සාෂරතා හා වාපාර කළමනාකරණ සහකප පාඨමාලාව 

 ලංගම ඉහළ හා මධම කාය මඩලය වන  ෙෙ ට  ෙය දවා  ෙසවක 
හට මධසථ්ාන  යටෙ වෘය  අකාය ම පගණක සාෂරතා හා වාපාර 
කළමනාකරණ සහකප  පාඨමාලාෙ  ථම  අයර ආරභ කර ඇත. ෙ සඳහා  ලංගම 
ෙසවක    පාඨමාලාව  සඳහා ෙය කර ඇත. 

 පාඨමාලා පැවැම 

 ලංගම ෙසවක මඩලෙය බතරය මව වෘය ව ෙනලැ ස ෙ. එබැ 
ඔ සඳහා ව ලබා ෙද සංවධනය කළ ය. එෙසම ෙ වන ට  ලංගම වහගත 
ෙ වැඩසටහන යාමක මට යත අතර, එ අ ම වැය ම නන 
තාෂණය භාතා කර වඩා කායෂම හා ඵලදා ෙසවාව ලබා ෙද අලාභදා 
තවෙය  ලංගම දවා ගැම අෙෂා ෙකෙ. ඒ අව  ලංගම ෙසවක මඩලය සඳහා 
නන තාෂණය භාතා මට, කායෂමතාව හා ඵලදාතාව වධනය ම සඳහා ව 
 සංවධනය කළ ය. එෙසම අවම ෙසවක තෘය සතව ෙසවෙ ෙයෙදන ෙමම 
ෙසවක මඩලය අෙරණය ම සඳහාද  වැඩසටහ අතාවශ  ඇත. න ෙ සඳහා 
මාණව ද පාදන ලබාගැෙ අපහතාව සා අවශතාවෙ ප  පාඨමාලා 
සංධානය මට ෙනහැ  ඇත. ෙ වන ට ඉං භාෂා පාඨමාලාව, මධම හා පහළ 
කළමනාකාවය සඳහා කාක ආර සබධව  පාඨමාලාව, ය උපෙශක ත 
භාගය සඳහා දාන ෙ  වැඩසටහන පවවන ල. තවද, Microsoft Excel – 
Advanced Analysis Tools   වැඩව සඳහාද ෙසවක ෙය කරන ල. 

 ම වාහන බලප ලබා ගැම සඳහා යර  ෙ වැඩසටහන 

වෂ  අංක  දරණ අ ෙශෂ ගැස පය ම ෙමට රථ වාහන ෙකමසාස් 
ජනරාවරයා  ම වාහනය සඳහා ෙශෂ ටසන ෙය ය බලපය ෙනමැව 

ම වාහනය ෙනකළ  බවට ෙයග කර ඇත. ඒ අව ෙමට රථ වාහන ෙකමසාස් 
ජනරාවරයා ෙවෙව ෙමම ව ලබාම  ලංගම , පෙෂණ හා සංවධන 
ෙකඨාශය ම  ෙකෙ. ඒ අව  ලංගම  ෙපගක හා  ලංගම යර 
ෙවෙව සෑම පළාතම ආවරණය වන ෙලස ෙමම  පාඨමාලාව පවව ලැෙ. 
ෙපගක ය මහෙතෙග . ,  අය කරන අතර,  ලංගම ය මහෙතෙග 
ෙපගකව .   හා ආයතනෙය .  ද ෙලස .,   ගාස් 
ෙලස අය ෙකෙ. ෙ වන ට   ලංගම ය මහ   හා ෙපගක ය මහ 
  සදහා ව ලබා ඇත. 

3.7 ෙතර තාණය ෙයජනයට ගැ 

වතමානෙ යාමක වහගත යාවය යටෙ ෙසවකය ස්ෙජා ශ් රාම ගැම 
අවස  ප ඔ කළ කට නන තාෂණය ෙයදා ග  ම සඳහා පහත වාපෘ 
යාවට නංවා ඇත.  

වැ සෑෙ මෘකාංගය යාමක ම. 

ෙමම මෘකාංගය දැනට ය ාෙය කායාලවල කාය මඩලය සඳහා  යාමක කර ඇත. 
රජරට, සබරගව, සහ වරඑය යන ාෙය කායාලවල දැනට ස දායක ඵල අකර 
ෙගන ඇත. ඉෙ ය ෙපව සඳහා ෙමම මය යාමක ෙකෙ. 

බස් රථය මත පදනව ආදාය යද ශ්ෙෂණය ෙ මය යාමක ම. 

ෙ යටෙ ය වාපෘය වශෙය රජරට ාෙකය ෙතරාෙගන ඇ අතර, ඔ  දැනට 
එම කටෙ රතෙව . ඉෙ අෙන ාෙකය සඳහා ෙමය යාමක මට 
අො ෙකෙ. 

පගණක හා ආත උපාංග ෙබදාම. 

පගණක ය  , UPS  ය   සහ ණ ය 60  ෙමම වාපෘය යටෙ ල 
ග අතර, ඉංෙ අංශයට ඛවය ලබා ය ෙපව ෙවත ෙබදා  ඇත. 

GPS  උපකරණ ස ම 

GPS තාෂණය පදන කරග බස්රථ යාමනය ෙ කට ආරභ කර ඇ අතර ෙමම 
වාපෘය යාමක ෙ පවන අපා හනා ග ඒවා වැර කර යාමක ෙ 
කට කර පව. 

ද ක ය ෙයදා ගැම. 

ෙපර සඳහ ප ෙමම වාපෘය තාෂක වශෙය යාවට නංවා ඇත. 

 

3.8 2017 වෂෙ ල ගැ 

  බ සහන පදනම මත අමතර ෙකටස් ල ගැම. 

ෙබෙහ අවස්ථාවල  ලංගම බස්රථ වලට අවශ අමතර ෙකටස් ළ  ගැෙ ල 
ෂ්කරතාවය සා බස්රථ අවැයා ෙකට ධාවනයට ෙයදෙ මාදය ය. සමහර 
අවස්ථාවල අමතර ෙකටස් ල ගැෙ අකතාවය මට ඇ ඉඩකඩද බල ය. 
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වන රා ම ජනතාවට සලසන වාහන ෙසවාව සදායක අද පවවා ෙගන යාම 
ස, මාදය ෙතරව හා අ වැය යටෙ  ණාමක අමතර ෙකටස් ලබාගැෙ 
අවශතාවය පැන නැ ණ. 

ඒ අව ෙමම තවයට යම ෙලස 2011    ලංගම ෙවත අමතර ෙකටස් ළ ගැම 
සඳහා ලබා  ඇ ආයතක බ සහනය යටෙ, ය ාධනය ෙයදවා  ලංගමය න, ලංගම 
 ලබාෙදන ලැස් සහ තරය යටෙ, අමතර ෙකටස් ආනයනය ෙකට  ලංගමය 
 ෙවකර ෙද ලබන ගබඩාව ෙතග පවවාෙගන යාමට හා එෙස ආනයනය කරන 
අමතර ෙකටස්, අවශතාවය අව  ලංගම ෙප හා ාෙය වැඩෙපළවල ණය පදනම යටෙ 
ලබාමට කැම සැපකව ෙතරා ගැම සදහා 2011 වෂෙ වෘත ලං කැඳම 
කරන ල.  එම ලං කැඳම  ඉහත සඳහ මෙදය අව අමතර ෙකටස් ආනයනය 
සඳහා අවම ල ගණ ඉප කර  ස් ඉෙපස් () සමාගම ෙතරා ගනා ල. පව 
එ ආයතනය පමණ සැප ෙ ඇ  මාදය සලකා බලා ස් ඉෙපස් () 
සමාගම එකඟ  ල ගණ වලට හා එම මෙදය යටෙම අමතර ෙකටස් ආනයනය ෙකට 
සැපම සඳහා එම ෙටඩරයට ඉප   ෙදවන සැපක වන බස් ඔෙට ෙම 
() සමාගම ෙතරා ගනා ල. 

 කාලය ළ ඉහත සැප කවෙග  ලංගමයට අවශ  අමතර ෙකටස ්ල 
ගැම කරන ල. එම ආයතනය සබධ වතමාන තවය පහත ප ෙ. 

 ස් ඉෙපස් () සමාගම 

 ට වෂය දවා කාලය ළ  ලංගම  එම ආයතනය ෙව ල ග අමතර 
ෙකටස් සබධෙය දැනට ල අපරාධ මශන ෙකඨාශය ම, අලස් ෙහ ෂණ 
මශන ෙකෂ සභාවට හා ජනාප මශන ෙකෂ සභාවට යන ආයතන  දැනට 
මශන කට කර ෙගන ය ලබ. තවද ල අපරාධ මෂන ෙකඨාශය  ෙමම 
ආයතනයට ධව න පවරා ඇ බැ දැනගැමට ලැ ඇත. දැනට එම ආයතනය ෙව 
අමතර ෙකටස් ල ගැම නවතා ඇ අතර එම ආයතනය සමඟ  ලංගම  අස කර  
ම අවලං කර ඇත. 

 බස් ඔෙට ෙම () සමාගම 

 ලංගම  ෙමම ආයතනයට ෙගමට  ද ෙනෙගම ෙහෙව ෙකරන 
යාවයකට (Arbitration) ෙය  අතර එ අදාල ආයතනය සබධෙය පැව ෙ 
කරන රණය අව එම ආයතනයට ෙගය  ද ෙගවා අවස කර ඇත. 

 අමතර ෙකටස් උපාංග හා බස් රථ 

වතමානෙ  ලංගම බස්රථ වලට අවශ අමතර ෙකටස් හා උපාංග ල ගැම සඳහා 
සපාදන ෙව  කාරව අමාතාංශ සපාදන කව හා ෙදපාතෙ සපාදන කව 
 ල කැඳ කර ල ගැම කර ලැෙ.  

ඒ අව අමාතාංශ  සපාදන කව   ලංගම බස්රථ වලට අවශ අමතර ෙකටස් වග 
  සඳහා ල කැද කර ඒ අ අමතර ෙකටස් වග  සඳහා සැපකව හා 
ල ගණ අමත කර ලබා  ඇත. ඉ අමතර ෙකටස් වග   සඳහා වෘත ෙවළඳපෙල 
ළ කැඳ කර ළ ගැමට අමැය ලබා ඇත. 
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වන රා ම ජනතාවට සලසන වාහන ෙසවාව සදායක අද පවවා ෙගන යාම 
ස, මාදය ෙතරව හා අ වැය යටෙ  ණාමක අමතර ෙකටස් ලබාගැෙ 
අවශතාවය පැන නැ ණ. 

ඒ අව ෙමම තවයට යම ෙලස 2011    ලංගම ෙවත අමතර ෙකටස් ළ ගැම 
සඳහා ලබා  ඇ ආයතක බ සහනය යටෙ, ය ාධනය ෙයදවා  ලංගමය න, ලංගම 
 ලබාෙදන ලැස් සහ තරය යටෙ, අමතර ෙකටස් ආනයනය ෙකට  ලංගමය 
 ෙවකර ෙද ලබන ගබඩාව ෙතග පවවාෙගන යාමට හා එෙස ආනයනය කරන 
අමතර ෙකටස්, අවශතාවය අව  ලංගම ෙප හා ාෙය වැඩෙපළවල ණය පදනම යටෙ 
ලබාමට කැම සැපකව ෙතරා ගැම සදහා 2011 වෂෙ වෘත ලං කැඳම 
කරන ල.  එම ලං කැඳම  ඉහත සඳහ මෙදය අව අමතර ෙකටස් ආනයනය 
සඳහා අවම ල ගණ ඉප කර  ස් ඉෙපස් () සමාගම ෙතරා ගනා ල. පව 
එ ආයතනය පමණ සැප ෙ ඇ  මාදය සලකා බලා ස් ඉෙපස් () 
සමාගම එකඟ  ල ගණ වලට හා එම මෙදය යටෙම අමතර ෙකටස් ආනයනය ෙකට 
සැපම සඳහා එම ෙටඩරයට ඉප   ෙදවන සැපක වන බස් ඔෙට ෙම 
() සමාගම ෙතරා ගනා ල. 

 කාලය ළ ඉහත සැප කවෙග  ලංගමයට අවශ  අමතර ෙකටස ්ල 
ගැම කරන ල. එම ආයතනය සබධ වතමාන තවය පහත ප ෙ. 

 ස් ඉෙපස් () සමාගම 

 ට වෂය දවා කාලය ළ  ලංගම  එම ආයතනය ෙව ල ග අමතර 
ෙකටස් සබධෙය දැනට ල අපරාධ මශන ෙකඨාශය ම, අලස් ෙහ ෂණ 
මශන ෙකෂ සභාවට හා ජනාප මශන ෙකෂ සභාවට යන ආයතන  දැනට 
මශන කට කර ෙගන ය ලබ. තවද ල අපරාධ මෂන ෙකඨාශය  ෙමම 
ආයතනයට ධව න පවරා ඇ බැ දැනගැමට ලැ ඇත. දැනට එම ආයතනය ෙව 
අමතර ෙකටස් ල ගැම නවතා ඇ අතර එම ආයතනය සමඟ  ලංගම  අස කර  
ම අවලං කර ඇත. 

 බස් ඔෙට ෙම () සමාගම 

 ලංගම  ෙමම ආයතනයට ෙගමට  ද ෙනෙගම ෙහෙව ෙකරන 
යාවයකට (Arbitration) ෙය  අතර එ අදාල ආයතනය සබධෙය පැව ෙ 
කරන රණය අව එම ආයතනයට ෙගය  ද ෙගවා අවස කර ඇත. 

 අමතර ෙකටස් උපාංග හා බස් රථ 

වතමානෙ  ලංගම බස්රථ වලට අවශ අමතර ෙකටස් හා උපාංග ල ගැම සඳහා 
සපාදන ෙව  කාරව අමාතාංශ සපාදන කව හා ෙදපාතෙ සපාදන කව 
 ල කැඳ කර ල ගැම කර ලැෙ.  

ඒ අව අමාතාංශ  සපාදන කව   ලංගම බස්රථ වලට අවශ අමතර ෙකටස් වග 
  සඳහා ල කැද කර ඒ අ අමතර ෙකටස් වග  සඳහා සැපකව හා 
ල ගණ අමත කර ලබා  ඇත. ඉ අමතර ෙකටස් වග   සඳහා වෘත ෙවළඳපෙල 
ළ කැඳ කර ළ ගැමට අමැය ලබා ඇත. 

තවද, ෙදපාෙ සපාදන කව  බස්රථ අමතර ෙකටස් වග  සඳහා ල 
කැද කර ඒ අ වග  සඳහා ල ගණ සහ සැපකව අමත කර ඇත. ඒ 
අ ඉ අමතර ෙකටස් වග  සඳහා වෘත ෙවළදපෙල ෙව කාරව ල 
කැඳකර ල ගනා ෙලස දැව කර ඇත. 

 ලංගම ෙවත අවශ නව ටය  ල ගැම, ටය නැවත රම හා ෙපර ස ම සහ  ෙත 
හා ස් ල ගැමටද අමාත මඩලය  පකරන ලද සපාදන කව ෙවත ෙය කර 
ඇත. 

වෂෙ නව එ කට  ල ෙගන ඇත. 

 

3.9 යතල පහක සංවධන කට 

 ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ  ඉංෙ අංශය ම දැනට වාපෘ   ආරභ කර 
ඇ අතර,  දැනට වාපෘ දහයක කායය  කර අවසව ඇත. ඒ සඳහා වැය දල . 
 පමණ ෙ. වැඩ අවස ෙන වාපෘ  පවන අතර, එම කායය සඳහා 
ඇස්තෙ ගත දල .  පමණෙ. 

3.10  2018 වෂෙ  මට අෙත වාපෘ 

 

රථ ඇය  සංවධන කට 

අයවැය 
ඇස්තෙව  

(. ) 

ෙගෙ පදනම මත ලට ග බස්රථ 2,200 ය සඳහා භාඩාගාර 
වාකය.  

1,000.00 

රථ ඇය නථාපනය හා නඩව   1,150.00 

ආසන 50  54 බස් රථ 1000 ලගැම.  6,000.00 

නව එං කට 500 ලට ගැම    1,250.00 

ඩා බස්රථ 250  ල ගැම.  1,250.00 

ය  පාස සදහා අවශ වෑ රථ 24 ල ගැම.  156 

ය  පාස සදහා අවශ ෙට 24 ල ගැම.  20.4 

Low floor බස්රථ 100  ල ගැම.  2,800.00 

ආධ සහ යෙපකරණ ල ගැම  270.548 

රථ ඇය  සංවධන  යද වල එකව  13,896.95 
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ෙගඩනැ හා ආයතක සංවධන කට 
අයවැය 

ඇස්තෙ 
(. ) 

ෙප සංස්කරණය හා නථාපනය   

ෙසවක ව   

ෙතර තාණ ස   

කරණ මෘකාංග ල ගැම  

ෙගඩනැ හා ආයතක සංවධන යද වල එකව  1,327.44 
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ෙගඩනැ හා ආයතක සංවධන කට 
අයවැය 

ඇස්තෙ 
(. ) 

ෙප සංස්කරණය හා නථාපනය   

ෙසවක ව   

ෙතර තාණ ස   

කරණ මෘකාංග ල ගැම  

ෙගඩනැ හා ආයතක සංවධන යද වල එකව  1,327.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව 

 

4.1   හැම 
 

අංක දරණ ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභා පනත ම ජාක ගමනාගමන ෙකෂ 
සභාව ස්ථාපනය කර ඇත. එ පනෙ කාරව පවරන ලද වග හා කතවය ස  7 
වෂය ළ යාමක කරන ල . 
 

දැම 
“වන ළ සමාජආක සංවධනය ඇම සඳහා ණාමක, වැය ඵලදා සහ 
ආරෂාකා ඒකාබධ වාහන පධය හා ෙසවාව ම  ලංකාෙ සෑම රවැරයෙම 
ධ ගමනාගමන අවශතාවය සරාම සඳහා සහක ම.” 
 

ෙමෙහවර 
“ය වාහන මාධ ෙකෙර අවධානෙය මයාෙ තෘය හා ත ෙවළඳෙපළ 
යාකාවය සහක කර කායෂම හා ඵලදා බස් ම වාහන පධය ෂ්ඨාපනය 
ම ස යාමන සැලැස්ම මාණය කර යාවට නැංම.” 
 

4.2  ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාෙ කායය සහ එ ගය 
 

 අත පළා බස්රථ ෙසවා සැලම 
ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභා පනත අව පැව ඇ කායය අතර අත පළා බස්රථ 
ෙසවා  සැපම එ ධාන කායය. ඒ අව  අත පළා  බස්රථ ෙසවා සැපම සඳහා 
ෙපගක අංශයට  ම වාහන අවසරප  ම  සහ ඊට අදාළ කතවය  ජාක 
ගමනාගමන ෙකෂ සභාව ම ඉ කර ලබ.   වෂෙ ධාන මහාමාග වලට 
අමතරව අෙ මාග ඔස්ෙස  අත පළා අ ෙඛපෙභ බස්රථ ෙසවා  ද යාමක වන 
අතර මහජනතාවෙ වාහන අවශතා සරාම ස ම  ඉමට සලන ප ෙ වනට 
 කර ඇ වලං ම ෙසවා අවසරප සංඛාව පහත වෙව දැෙ.  
 

අ අංකය ෙසවා වගය බස්රථ සංඛාව 

1 සාමාන ,
2 අධ ෙඛපෙභ 
3 ෙඛපෙභ 
4 අ ෙඛපෙභ 

එකව ,
 

වන ට වලංව පවන අත පළා ම ෙසවා අවසරප සංඛාව ,  
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 පාසැ ළ සදහා අාහක ගාස් මත වාහන ෙසවා සැපෙ පාස බස් රථ ෙසවා 
වාපෘය   සැය 

 
රබැහැර ගපළා වල ට නගරාත ජනය පාස ෙවත සංමණය වන ෂ ජාව මෙය 
වැවන වණතාව දනට ලැෙබන අතර ඔෙ වාහන අවශතා සරාම ම ෙනම 
ෙහෙව උදෑසන හා දහව කාලෙ නගරාතව වාහන ගැට රාය උසන ෙව පව. 
ෙමම පාස දව වාහනය කරන ෙමට රථ හා ෙල ඩා වෑරථ සා නගරාතව ඇවන 
මාග තදබදය ධානතම ගැටව. ඊට අමතරව අක බරපැනද දර දවෙ ආරෂාව 
ෙහ සැප පහව බඳ  ය ෙනමැ, ෙපගක වාහන මාධ ෙයදා ගැමට 
ෙදමයට ව ෙ. ෙමව පම යටෙ ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  ග 
ලැ වැදග හා කාෙලත යවර ෙලස පාස  සඳහාම ෙව බස් රථ ෙසවාව වන 
“ සැය” පාස බස්රථ වාපෘය හැය හැක. 
 
ෙමම ෙසවාෙ පාස ෙග සාමාන ගාස්ෙව % පමණ අය කර ලබන අතර 
ධාවකයාෙ ආදායම අම ෙවෙව ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව ක එකඟ ගාස් 
මාණය අව පව රණය කර ෙසවාව පවවා ෙගන ය ලැෙ. 
 
 වන ට යාමකව පවන සැය ෙසවා සංඛාව  . 

අ 
අංකය 

පළාත 
සැය බස්රථ සංඛාව 

2016 
දවා 

2017 නව 
ෙසවා 

 ෙසවා 
ගණන 

1 බස්නාර   

2 වයඹ   

3 උ මැද   

4 දණ   

5 සබරගව   

6 ඌව   

7 නැෙගනර   

8 මධම   

9 උර   

10 අත පළා   

  එකව 1,299 90 1,389 

 
දැනට යාමක “ සැය” බස්රථ ෙසවා ම නකට වන රා පාස දව කට 
ආසන සංඛාව සඳහා වාහන පහක ලබාෙද ලැෙ. 
පළා වාහන අකා යටෙ ෙයදව ලබන බස්රථ සඳහා අදාළ අකා ම අෙන 
ගමවාර ලබා ෙනම ආ ගැට සා එම ධාවක වාපෘය ළ රඳවා ගැමද අ කණ 
 ඇත. ට අමතරව පළා වාහන අකා  අය “ සැය” ෙසවා අෂණය කර 
මාකව වාතා ලබාෙදන ෙලසට උපෙදස්  ණ ද ඒවා  ප  ෙනම හා ෂ් යයෙ  හා 
ධාවකෙ පැ ෙසයා බැෙ පපාලන වශෙයද ගැට ස ඇ  ෙ.  
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 පාසැ ළ සදහා අාහක ගාස් මත වාහන ෙසවා සැපෙ පාස බස් රථ ෙසවා 
වාපෘය   සැය 

 
රබැහැර ගපළා වල ට නගරාත ජනය පාස ෙවත සංමණය වන ෂ ජාව මෙය 
වැවන වණතාව දනට ලැෙබන අතර ඔෙ වාහන අවශතා සරාම ම ෙනම 
ෙහෙව උදෑසන හා දහව කාලෙ නගරාතව වාහන ගැට රාය උසන ෙව පව. 
ෙමම පාස දව වාහනය කරන ෙමට රථ හා ෙල ඩා වෑරථ සා නගරාතව ඇවන 
මාග තදබදය ධානතම ගැටව. ඊට අමතරව අක බරපැනද දර දවෙ ආරෂාව 
ෙහ සැප පහව බඳ  ය ෙනමැ, ෙපගක වාහන මාධ ෙයදා ගැමට 
ෙදමයට ව ෙ. ෙමව පම යටෙ ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  ග 
ලැ වැදග හා කාෙලත යවර ෙලස පාස  සඳහාම ෙව බස් රථ ෙසවාව වන 
“ සැය” පාස බස්රථ වාපෘය හැය හැක. 
 
ෙමම ෙසවාෙ පාස ෙග සාමාන ගාස්ෙව % පමණ අය කර ලබන අතර 
ධාවකයාෙ ආදායම අම ෙවෙව ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව ක එකඟ ගාස් 
මාණය අව පව රණය කර ෙසවාව පවවා ෙගන ය ලැෙ. 
 
 වන ට යාමකව පවන සැය ෙසවා සංඛාව  . 

අ 
අංකය 

පළාත 
සැය බස්රථ සංඛාව 

2016 
දවා 

2017 නව 
ෙසවා 

 ෙසවා 
ගණන 

1 බස්නාර   

2 වයඹ   

3 උ මැද   

4 දණ   

5 සබරගව   

6 ඌව   

7 නැෙගනර   

8 මධම   

9 උර   

10 අත පළා   

  එකව 1,299 90 1,389 

 
දැනට යාමක “ සැය” බස්රථ ෙසවා ම නකට වන රා පාස දව කට 
ආසන සංඛාව සඳහා වාහන පහක ලබාෙද ලැෙ. 
පළා වාහන අකා යටෙ ෙයදව ලබන බස්රථ සඳහා අදාළ අකා ම අෙන 
ගමවාර ලබා ෙනම ආ ගැට සා එම ධාවක වාපෘය ළ රඳවා ගැමද අ කණ 
 ඇත. ට අමතරව පළා වාහන අකා  අය “ සැය” ෙසවා අෂණය කර 
මාකව වාතා ලබාෙදන ෙලසට උපෙදස්  ණ ද ඒවා  ප  ෙනම හා ෂ් යයෙ  හා 
ධාවකෙ පැ ෙසයා බැෙ පපාලන වශෙයද ගැට ස ඇ  ෙ.  

එෙස වද ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  තම ජංගම පෂණ ලධා ෙයදවා 
ජංගම පෂණ ම  හැ උපම අ “ සැය” ෙසවාෙ ණාමකභාවය 
ආරෂා කරගැමට අවශ කට කර ඇත.   

     ෙ ෙවෙව 2017.12.31 න වන ට ..536.92ක යදම දරා ඇත. 
 

 ාය බස් ෙසවා වාපෘය ‘ගැ සැය’ 

     වාහන පහක ෙනමැ ගබද ව ව වන ජනතාව ෙවත මාණව වාහන පහක 
සැලම අදාල පළා බලධාෙ වගම වද, ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව, එම 
කතවට උර ගම නගරෙය රස්ථ ම වළකාල “ගැසැය” න ාය බස් ෙසවා 
වාපෘය 2005 වෂෙ ආරභ කර ෙ දවා අඛඩව පවවාෙගන ය ශ්වසය හා 
සහනදා ලාභදා ෙසවාව ගබද ජනතාව ෙවත ලබාෙද. 

 
දැනට යාමක ගැසැය ෙසවා පහත වෙව දැෙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ගැසැය බස් රථ ෙසවය සඳහා ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  ෙසවාව ආරභ කර 
වසර 3 දවා පමණ පාදන සපය ලබ. වසර  පව ජනතාව අතර ෙසවාව චත 
ෙම උපයන ආදායෙම ෙසවාව පවවාෙගන යාමට හැ මටමට පැෙණන බවට වන 
උපෙඛනය මත එම ෙකෙය පනවා ඇ අතර අදාළ ෙසවාව ෙවෙව ෙයද පාදන 
ෙවන ගැසැය ෙසවාව ආරභ ම සඳහා ෙය මට ෙකෂ සභාව කට කර 
ලැෙ. ඒ අව  ෙදසැබ වන ට සහනාධාර ලබන ෙසවා සංඛාව 6 වද ආරභෙ 
ට ෙ දවා ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  හවා  ඇ ගැසැය ෙසවා ව 
ශාල සංඛාව ෙ වන ට ජනය බස්රථ ෙසවාව බවට පව ඇත.  
 

       වන ට ගැසැය ෙසවා 6 යාමක කරන ලද අතර ඒ සඳහා .. ක 
යදම දරා ඇත. 

 
 ෙමම වාපෘෙ ක අරණ වෙ (රා) අවස ගම වාරය හා පන (අයම) ථම 

ගම වාරය සඳහා ෙප බස් ෙසවා ෙයදවා මට වඩා ශ්වාසදා හා ආරෂාකා ෙලස ය 
ගමනාගමන අවශතාවය සරා ගැමට අවශ පහක සැලම. 
 

අ 
අංකය 

පළාත 
ගැසැය බස්රථ සංඛාව 

2016 
දවා 

2017 නව 
ෙසවා 

 ෙසවා 
ගණන 

1 නැෙගනර   

2 වයඹ   

3 මධම   

එකව 3 3 6 



 

   වන ට යාමකව පවන  සැය ෙසවා සංඛාව 
 

අ 
අංකය 

පළාත 

සැය බස්රථ සංඛාව 

2016 
දවා 

2017 නව 
ෙසවා 

 ෙසවා 
ගණන 

1 බස්නාර   

2 වයඹ   
3 උ මැද   
4 දණ   
5 සබරගව   
6 ඌව   
7 නැෙගනර   
8 මධම   

එකව   
 

 වන ට යාමක කළ ෙසවා ගණන  වන අතර . ක යදම ෙ 
සඳහා දරා ඇත. 

 
 ෙප ම වාහනය සබධ යතල පහක සංවධනය ම 

 
 බස් නැවෙපළ ඉම හා නකරණය 

ෙප වාහන ෙසවාව භාතා කරන ම ජනතාවෙ වාහන අවශතා සැළලට ෙගන වන 
රා බස් ෙසවා යාමක මට අමතරව ෙපෙ ම හා බස්රථ ධාවකෙ පහව ස  
ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  බස් නැවෙපළ ඉම හා නකරණය ෙ 
වාපෘය ආරභ කරන ල. 
 
ඒ අව  ලංකාෙ උ පළාතට  සංවධනෙ අණ උදා කර වයාව නගරෙ නන 
පහක සත නව බස් නැවෙපල ෙගඩනැම  වෂෙ ආරභ කර 
වෂාවසානය වන ට වැඩ මවා ජනවාමස න ග වාහන හා  ව ෙසවා 
අමාත, ම පාල ද වා මැමා අ ජනතා අයට ප කරන ල. 
               
යා, මැදගම හා මැය යන ෙශවල ද  නව බස් නැවෙපළ ඉ  වෂෙ 
ආරභ කළ අතර ෙ වන ට ඒවාෙ වැඩ අවස කර ජනතා අයට ප ම සඳහා දාන 
කර පව.  

             
ඒ අව  වෂය ළ නව බස් නැවෙපළව 3 ජනතා අයට ප මට යතය. ට 
අමතරව රෙගඩ හා  ෙනය බස්නැව ඉම ආරභ කර ඇත.  
ෙ  බස් කමාතය සඳහා අවශ යතල පහක සංවධනය ෙප වාහන ෙසවාව 
ෙකෙර ෙපජන සාදය හා ශ්වාසය ඇ ම අෙෂා ෙකෙ.  

 න වන ට ෙ සඳහා  සත යදම . යන . 
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   වන ට යාමකව පවන  සැය ෙසවා සංඛාව 
 

අ 
අංකය 

පළාත 

සැය බස්රථ සංඛාව 

2016 
දවා 

2017 නව 
ෙසවා 

 ෙසවා 
ගණන 

1 බස්නාර   

2 වයඹ   
3 උ මැද   
4 දණ   
5 සබරගව   
6 ඌව   
7 නැෙගනර   
8 මධම   

එකව   
 

 වන ට යාමක කළ ෙසවා ගණන  වන අතර . ක යදම ෙ 
සඳහා දරා ඇත. 

 
 ෙප ම වාහනය සබධ යතල පහක සංවධනය ම 

 
 බස් නැවෙපළ ඉම හා නකරණය 

ෙප වාහන ෙසවාව භාතා කරන ම ජනතාවෙ වාහන අවශතා සැළලට ෙගන වන 
රා බස් ෙසවා යාමක මට අමතරව ෙපෙ ම හා බස්රථ ධාවකෙ පහව ස  
ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  බස් නැවෙපළ ඉම හා නකරණය ෙ 
වාපෘය ආරභ කරන ල. 
 
ඒ අව  ලංකාෙ උ පළාතට  සංවධනෙ අණ උදා කර වයාව නගරෙ නන 
පහක සත නව බස් නැවෙපල ෙගඩනැම  වෂෙ ආරභ කර 
වෂාවසානය වන ට වැඩ මවා ජනවාමස න ග වාහන හා  ව ෙසවා 
අමාත, ම පාල ද වා මැමා අ ජනතා අයට ප කරන ල. 
               
යා, මැදගම හා මැය යන ෙශවල ද  නව බස් නැවෙපළ ඉ  වෂෙ 
ආරභ කළ අතර ෙ වන ට ඒවාෙ වැඩ අවස කර ජනතා අයට ප ම සඳහා දාන 
කර පව.  

             
ඒ අව  වෂය ළ නව බස් නැවෙපළව 3 ජනතා අයට ප මට යතය. ට 
අමතරව රෙගඩ හා  ෙනය බස්නැව ඉම ආරභ කර ඇත.  
ෙ  බස් කමාතය සඳහා අවශ යතල පහක සංවධනය ෙප වාහන ෙසවාව 
ෙකෙර ෙපජන සාදය හා ශ්වාසය ඇ ම අෙෂා ෙකෙ.  

 න වන ට ෙ සඳහා  සත යදම . යන . 
 

ම අවශතා සරාම ස ගත හැ තවය  බස්රථ ෙසවා පවවාෙගන යාම 
සඳහා හවා  ඇ වාපෘ 

 
කාල සටහ ෙයල ම හා සංෙශධනය ම 

යම බස ්ධාවකට සම අවස්ථා සැලෙසන ප ධාවන කාලසටහ සකස් කර ධාවකෙ 
වාපාක ස්ථාවරවය ආරෂා ම රාජ හා ෙපගක අංශෙ  බස් ධාවක  අතර 
පවන අතකර  තරඟකාවය අවම ම එම ම ජනතාව ෙවත ශ්වසය, ආරෂාකා 
ෙමම  ඉහළ  ණාමක භාවය  ෙප වාහන ෙසවාව ලබාම ෙමම වාපෘෙ 
ක අර ෙ. ෙමයට අමතරව  බස්රථය සාමානෙය නකට ධාවනය වන  ෙලට 
මාණය උපම මද ෙමම වාපෘෙය අෙත අර අතර ධාන  ෙ. ජාක යාමන 
ආයතනය වශෙය ඉ කළ  ධාන කායය ෙලස ෙමය හවා ය හැක. 
 නට ..  ක යදම ෙ සඳහා දරා ඇත. 
 

බස් ගාස් ෂමතා ඉව ම 
 වෂෙ අමා ය මඩලය  අමත කරන ලද බස් ගාස් පෙ ෙශයකට 
අව බස් ගාස් ෂමතා ඉවෙ වාපෘය ආරභ කරන ල. 
බස් මයා ගම කරන රට සාෙෂව ගාස්ව අයෙ හා ගාස් අවස්ථාව ශ්ත 
යකට යටව ස්ථාපනය ෙ අර බස් ගාස් පෙ ෙශය යාවට 
නැංම ආරභ කර ඇත. ඒ අව ගාස් අවස්ථාව සඳහා වන සාමාන ර මාණය ෙශ 
කර ඇ අතර තැතලා මාගයක ගාස් අවස්ථාව සඳහා ෙත ර ..  වන අතර 
කකර මාගයක එම ර .. . 
 
ෙ අතර සමහර මාග වල ෂමතා ඉව ෙ පැව ගාස්ව ශාල වශෙය අ ම, එය 
යාමක ෙ ණ පෑමට වන ශාල අෙයගය.  
 
ෙ සඳහා ..  ක යදම  න වන ට දරා ඇත. 
 
 බස් රථ ෙසවක ස් යාපං ම හා  ම 

අත පළා ෙප ම වාහන ෙපගක බස ්රථ වල ෙසවෙ  යැ හා ෙකෙදස්තර 
මහ තම බස්රථය ළ ගමගනා මෙ ශ්වාසය හා ෙගරවය නා ග සංශය 
ෙසවාව ලබා ෙ අර ෙමම වාපෘය ආරභ කරන ල. බස්රථ ළ ඔෙ හැම හා 
යා කලාපය සබධෙය සමාජෙ පවන වැර අවෙබධය  කර ඔ බද 
යහප ආකපය සමාජගත ම ෙමම අෙෂා ෙකෙ. තවද, අත පළා බස්රථ වල 
ෙසවෙ  යැ හා ෙකෙදස්තර මහෙ ෙසවය වෘයමය තවයකට ෙගන ඒම 
හා යහප නය ඇ ම ස ෙශෂ  වැඩසටහ ෙ යටෙ යාමක කර. ෙමම 
 වැඩසටහ වෙ න ය ෙශකය ලවා කරවන අතර පාඨමාලාව  සාථකව 
මකර ලබන ෙසවක මහ ෙවත ෙශෂ යැ/ ෙකෙදස්තර  හැපත  මද 
ෙමම වාපෘය යටෙ  ෙකෙ.  වෂෙ ෙදසැබ මාසය දවා යැ මහ  ද, 
ෙකෙදස්තර මහ  ද මහජන පැ ෙහ ජංගම පෂණ  ෙචදනා ලැව 
සඳහා නැවත   ද පවන හැපත ක ඉම සා නැවත  මට 
ෙපර නැවත   වශෙය යැ ෙකෙදස්තර මහ  ද ෙමට රථ වාහන 
ෙදපාතෙව ම කර ලබන PT Training සඳහා  වශෙය ෙදෙන  
කර හැප  කර ඇත.  නට සත යදම . යන . 
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 සෂණ 
 අත පළා ම වාහනය සබධෙය වැදග වන  රණ ගැෙ හා ප සකස ්
ෙ, සැල සපාදනය ෙ පවනා වතමාන තවය අධයනය ම කවම 
කර. ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව ම එවැ කායය  කරන අවස්ථාවල 
අවශ දත සැපම සෂණ ඒකකය  කර ලබ. ඒ අව ෙප වාහන ෙසවා භාතා 
කරන සහ බස්රථ ධාවකය යන ෙදපාශවයටම සාධාරණවය ඉ වන ප ඉම සහ 
සැපම ශසථ් ෙලස හැරමට අවශ යාමාග ගැම සඳහා දත සපාදනය ම සෂණ 
ඒකකෙ ඛ කායය  ෙ. ධාන වශෙය අත පළා බස් රථ ධාවනයට අදාළ ම 
ඉ සෂණ කර ලබන අතර එම සපය ලබන වැර දත මව කාලසටහ 
සකස් ම සඳහා මවන ගැට අවම කරගැම සඳහා ඉවහ ෙ.  
 

 ෙදසැබ මාසය අවස වන ට සෂණ  කර ඇ අතර ම ඉම සබධව 
ධාන වශෙය අවධානය ෙයකර ඇත.  නට සත යදම . යන  . 
 
 ..එස්. (GPS) තාෂණය  රසථ් ෙගචරව අත පළා ගක බස්රථ යාමනය 

ම 
..එස්. (GPS) තාෂණය ෙප වාහන බස්රථ ෙසවා යාමනය ම සඳහා ෙයදවා ගැම 
 එම ෙෂෙ ඵලදාතාව හා ශ්වාසයවය තහ ම ෙමම  කායාවෙය 
පරමාථය ෙව. එන ෙමම ෙශ උපකරණ පධය බස්රථ ළ ස කළ ප අදාළ 
මෘකාංගය සත ඕනෑම පගණකය ෙහ ජංගම රකථනය ම කායාලෙ ෙහ  ෙවන 
ඕනෑම ස්ථානයක ට එම බස්රථ වල ෙතර ෂණය කළ හැය.  
 
ථම වරට ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  අත පළා බස් රථ යාමනය ම 
සඳහා උපෙය කරග ෙමම තාෂණය ෙ වන ට බස්රථ ක අදාල තාෂක උපකරණ 
පධය සකර යාමක තවෙ ඇත. 
 
ෙ සඳහා  වන ට .. ක සත යදම දරා ඇත.  
 
 බස් ගාස් ෙපර ෙග කා ප මය හවා ම  
ෙප ම වාහන බස් ෙසවාව  ෙසවාලා ම ජනතාවෙ ෙමම බස් කමාතෙය 
ෙයෙදන වාපාක ජාවෙද ඵලදාතාව වධනය ය ය. එෙහ ම ෙවත ඉතාම 
ශ්වාසදා හා කායෂම ෙසවාව තහ ම, ම පැ අවම ම බස්රථ ෙසවක 
මහ  කර ලබන  ෙකෙ කඩ අවම කර, ආදායම උපම ම අර 
කර ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  ෙමම වාපෘය ආරභ කරන ල.  
 
අෙගස් මාසය වන ට අදාළ වාපෘය සඳහා කැමැත දැෙවන පාශව කව හනා 
ගැමට (EOI) එෙස හනාගනා පාශව කව ෙව ෙයජනා කැඳමට (Request For 
Proposal) සඳහා ව කෙ අමැය ලැ ඇත. ඒ අව ෙතරාග ලබන පාශවය ෙවත 
ෙම ඊට අවස්ථාව සලසා මට(To award the opportunity of developing the Platform 
for ‘Unified Transport Card Solution’ ජාගෙකස දාන .  
 
 න වන ට ට . යන  ක සත යදම ෙ සඳහා දරා ඇත. 
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 සෂණ 
 අත පළා ම වාහනය සබධෙය වැදග වන  රණ ගැෙ හා ප සකස ්
ෙ, සැල සපාදනය ෙ පවනා වතමාන තවය අධයනය ම කවම 
කර. ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව ම එවැ කායය  කරන අවස්ථාවල 
අවශ දත සැපම සෂණ ඒකකය  කර ලබ. ඒ අව ෙප වාහන ෙසවා භාතා 
කරන සහ බස්රථ ධාවකය යන ෙදපාශවයටම සාධාරණවය ඉ වන ප ඉම සහ 
සැපම ශසථ් ෙලස හැරමට අවශ යාමාග ගැම සඳහා දත සපාදනය ම සෂණ 
ඒකකෙ ඛ කායය  ෙ. ධාන වශෙය අත පළා බස් රථ ධාවනයට අදාළ ම 
ඉ සෂණ කර ලබන අතර එම සපය ලබන වැර දත මව කාලසටහ 
සකස් ම සඳහා මවන ගැට අවම කරගැම සඳහා ඉවහ ෙ.  
 

 ෙදසැබ මාසය අවස වන ට සෂණ  කර ඇ අතර ම ඉම සබධව 
ධාන වශෙය අවධානය ෙයකර ඇත.  නට සත යදම . යන  . 
 
 ..එස්. (GPS) තාෂණය  රසථ් ෙගචරව අත පළා ගක බස්රථ යාමනය 

ම 
..එස්. (GPS) තාෂණය ෙප වාහන බස්රථ ෙසවා යාමනය ම සඳහා ෙයදවා ගැම 
 එම ෙෂෙ ඵලදාතාව හා ශ්වාසයවය තහ ම ෙමම  කායාවෙය 
පරමාථය ෙව. එන ෙමම ෙශ උපකරණ පධය බස්රථ ළ ස කළ ප අදාළ 
මෘකාංගය සත ඕනෑම පගණකය ෙහ ජංගම රකථනය ම කායාලෙ ෙහ  ෙවන 
ඕනෑම ස්ථානයක ට එම බස්රථ වල ෙතර ෂණය කළ හැය.  
 
ථම වරට ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  අත පළා බස් රථ යාමනය ම 
සඳහා උපෙය කරග ෙමම තාෂණය ෙ වන ට බස්රථ ක අදාල තාෂක උපකරණ 
පධය සකර යාමක තවෙ ඇත. 
 
ෙ සඳහා  වන ට .. ක සත යදම දරා ඇත.  
 
 බස් ගාස් ෙපර ෙග කා ප මය හවා ම  
ෙප ම වාහන බස් ෙසවාව  ෙසවාලා ම ජනතාවෙ ෙමම බස් කමාතෙය 
ෙයෙදන වාපාක ජාවෙද ඵලදාතාව වධනය ය ය. එෙහ ම ෙවත ඉතාම 
ශ්වාසදා හා කායෂම ෙසවාව තහ ම, ම පැ අවම ම බස්රථ ෙසවක 
මහ  කර ලබන  ෙකෙ කඩ අවම කර, ආදායම උපම ම අර 
කර ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  ෙමම වාපෘය ආරභ කරන ල.  
 
අෙගස් මාසය වන ට අදාළ වාපෘය සඳහා කැමැත දැෙවන පාශව කව හනා 
ගැමට (EOI) එෙස හනාගනා පාශව කව ෙව ෙයජනා කැඳමට (Request For 
Proposal) සඳහා ව කෙ අමැය ලැ ඇත. ඒ අව ෙතරාග ලබන පාශවය ෙවත 
ෙම ඊට අවස්ථාව සලසා මට(To award the opportunity of developing the Platform 
for ‘Unified Transport Card Solution’ ජාගෙකස දාන .  
 
 න වන ට ට . යන  ක සත යදම ෙ සඳහා දරා ඇත. 
 

 බස්රථ ෙභක අද පෂා ම  
අත පළා ම වාහන ෙසවා සැපම සඳහා ෙපගක අංශය ෙවත අවසර ප  ෙ 
බලය ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව ස ෙ. රගම ෙසවා සඳහා බස් රථය ෙයදෙ, 
එම බස්රථය ම වාහනය සඳහා ෙයගතාව ෙභක වශෙය පෂා ම  කර ලැෙ. 
ඒ අව බස් රථෙ ආසන සංඛාව හා ආසන අතර පරතරය, ආසන වල තවය හා වපහ බව, 
බස් රථය ළ පතාව, වාසමනය කළ බස්රථය න එ පැවය  සාමාන උෂ්ණවය 
ඇ අෙන අංග යත යට පවවාෙගන යෙද යන බස් මයාෙ පහව සඳහා 
බස් රථය ළ ය  අෙන උපාංග වන ව, බස් ගාස් සටහන, ෙතර වව, ආසන 
ෙව ආ ය තර  ප ෙද යන ක  යටෙ පෂා කර එම ය 
දත ඇළ අදාළ වාතාව සණ වෙ න පමණ එම බස්රථය සඳහා ම ෙසවා අවසර 
පය  ම ෙශ කර ලැෙ. 
 
බස්රථ ෙසවා පපරම 

 
 මහජන පැ මශන  

අත පළා ර ගම ෙසවා ෙපගක බස් ෙසවාව භාතා කරන ම ජනතාවට එම බස්රථ 
ළ අමට වන අවාක කඩ වැ ක සබධෙය ඉප කර ලබන 
පැ මශනය ම මහජන පැ මශන ඒකකෙය කායභාරය ෙ. දවෙස පැය 
රා යාමක  රකථන අංකය (Hot line) හා  රකථන අංකය ම ද ෆැස්, 
ද තැපෑල,  යනා මාධ  ෙමම කායාලයට පැණ ද පැ ඉප මට 
අවස්ථාව උදා කර ඇත.  වෂෙ ෙදසැබ මස  වන ට මහජන පැ , ලැ 
ඇ අතර ඉ  භාගකර ස ලබා  අවස කර ඇත. 
 

 ජංගම පෂණ හා මශන  
 අංක  දරණ ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභා පනත කාරව ජාක ගමනාගමන 
ෙකෂ සභාව ෙවත පැව ඇ බලතල අව අත පළා ම වාහනය සඳහා බලප 
කර ඇ බස්රථ ෙවත පනවා ඇ ෙකෙ, ෙලස පෙද යන බඳ පෂා 
ම, ජංගම පෂණ ඒකකය  ඉ කර ලබ. 
ට අමතරව ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව ම රජෙ සහනාධාර ඇව යාමක කර 
ලබන ‘සැය’ පාස බස්රථ ෙසවාව හා ‘සැය’ රා බස්රථ ෙසවාව යන ෙසවාව 
අෂණය ෙ කට  ද ෙමම ඒකකය ම ඉ කර ලබ. 
 
ඒ අව  ෙදසැබ මස  වන ට ජංගම පෂණ ඒකකය  අත පළා බස් රථ 
පෂා  , ද  සැය බස්රථ පෂා  , ද කර ඇත. 
 

 මාග ආරෂාව බඳ  වාපෘ 
 ව මාගය භාතා මට කරෙ අර ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව 
ෙමම සමාජ ෙමෙහවර ආරභ කර යාවට නංවන ල. ෙමම වාපෘය ම  න 
දවා ෙකළඹ, හංවැල, ඇය, ගාල, මහවර, ලය සහ හලාවත යන ෙශ වල 
පාසැ සඳහා වැඩ  පවවා දව හා භව  පමණ දැව කර ඇ අතර 
මධම පළාත ළ පවවන ලද  තරඟෙ අවස වටය සඳහා ක ලැ පාස ද දැය 
 සඳහා  තරඟයද පවවන ල.   න වන ට ෙ සඳහා සත යදම . 
යන  . 
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 ජාක වාහන සංඛාෙඛන වාතාව 
වාහන ෙෂෙ ය ආයතන ව ෙතර හා දත ඒකරා කර එම දත අසාරෙය 
ධ පැ ඔස්ෙස ශ්ෙෂණය කර ඉතා ආකෂය ෙලස සකස් කර ලබන ෙමම ‘ජාක 
වාහන සංඛාන වාතාව’ අඛඩව වෂය පාසා ත ථය වශෙය භාෂා වෙයම 
එදව ලැෙ. වාහනය බඳ පෙෂණ කරන සැල සකස ් කරන ආයතන හා 
බලධාට ෙමම වාහනය බඳ අධයන කට වල ෙයෙදන අයටද ෙමම වාතාව 
පලනය ම එම කට සඳහා මහ වහල ව ඇත.  ෙදසැබ මාසය  අවස 
වන ට  වාතාව ෙ කට අවස කර භාෂා පවතනය සඳහා ෙය මට 
යතව ඇත.  න වන ට ෙ සඳහා  . යන  ක සත යදම දරා 
ඇත.   

 
 අභතර ෙතර තාෂණ පධය 

ම ජනතාව ෙවත ශව්ාසය, ආරත හා ණාමක බෙව ඉහළ ෙප ම ෙසවාව  සැපම 
ෙවෙව ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභා පනත අව පැව ඇ කායය ඉ කර ලැෙ. 
ෙමම කායය ඉ ම සඳහා ධ වාපෘ හවා  ඇ අතර එම එ එ වාපෘ වල දත 
ෙව ෙව වශෙය පවවාෙගන යාම ෙ වනට  ෙ.  
 
ෙමෙස ඒ ඒ වාපෘට අය දත ෙවන ෙවනම පැවම කායාලය කට වාල මට 
බලපාන සා ආයතනෙ කායය ඵලදාතාවය වධනය ම සඳහා මධගත පගණක දත 
පධය (Enterprise Resource Planning System as a total Solution) ස්ථාපනය ම 
සඳහා ක කට ආරභ කර ඇ අතර උපෙශකවය සඳහා ICTA (Information & 
Communication Technology Agency of Sri Lanka) ආයතනය ෙතරාෙගන ඇත.  
 
ෙ වන ට වාපෘය යාමක ම සඳහා ආයතනය ෙතරාෙගන ඇ අතර අදාල කට 
එම ආයතනය ෙවත පැවමට යතය. ට අමතරව අතජාලය හරහා අත පළා බස්රථ වල 
ආසන ෙව කරවාගැෙ පහකම උදා ෙ වාපෘයද ආරභ කර ඇ අතර එ කටද 
සාථක ෙලස  කර පව.  න වන ට ෙ සඳහා . යන  ක සත 
යදම දරා ඇත. 
 

4.3 2017 වෂෙ වාපෘ යාමක ෙ ණ  අෙයග 

 වෂය සඳහා   යාකා සැලැස්ම අව කට ෙ ධාන වශෙය අෙයග 
පයකට ණ මට ය. ඒ අත  ජනවා මස  න ජනතා අයට ප කරන ලද 
වයව නව බස්නැවෙපළ බස්රථ ධාවකය හා ම ජනතාවට අවශ ය පහක සතව 
ඉකර ණද  ලංගම එය භාතා මට දැ අකමැත දැම සා අකමනව පැවම 
ධානම අෙයගය  ඇත. තවද, ගැසැය හා සැය ෙසවාවලට අදාලව නවෙසවා ආරභ 
ම සඳහා අයැකව ඉප ෙනම සා යත ඉලකයට ළඟා මට ෙනහැ  
මද ඒකාබධ කාලසටහ යාමක ම සඳහා  ලංකා ගමනාගමන මඩලය එකඟතාවය 
පළ ෙනමද ධාන අෙයගයය. 

 
ට අමතරව බස් නැවෙපළ ඉ ෙ කට වල ද ශාල වශෙය අෙයග වලට ණ 
පෑමට ය. මැදගම, ෙන යන ෙශ වල ඇව අෙන ඉකර පවන බස් 
නැවෙපළ ඉ වැඩ කට, වැ වාහනය සඳහා රජය ම පනවන ලද මා  සා 
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 ජාක වාහන සංඛාෙඛන වාතාව 
වාහන ෙෂෙ ය ආයතන ව ෙතර හා දත ඒකරා කර එම දත අසාරෙය 
ධ පැ ඔස්ෙස ශ්ෙෂණය කර ඉතා ආකෂය ෙලස සකස් කර ලබන ෙමම ‘ජාක 
වාහන සංඛාන වාතාව’ අඛඩව වෂය පාසා ත ථය වශෙය භාෂා වෙයම 
එදව ලැෙ. වාහනය බඳ පෙෂණ කරන සැල සකස ් කරන ආයතන හා 
බලධාට ෙමම වාහනය බඳ අධයන කට වල ෙයෙදන අයටද ෙමම වාතාව 
පලනය ම එම කට සඳහා මහ වහල ව ඇත.  ෙදසැබ මාසය  අවස 
වන ට  වාතාව ෙ කට අවස කර භාෂා පවතනය සඳහා ෙය මට 
යතව ඇත.  න වන ට ෙ සඳහා  . යන  ක සත යදම දරා 
ඇත.   

 
 අභතර ෙතර තාෂණ පධය 

ම ජනතාව ෙවත ශව්ාසය, ආරත හා ණාමක බෙව ඉහළ ෙප ම ෙසවාව  සැපම 
ෙවෙව ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභා පනත අව පැව ඇ කායය ඉ කර ලැෙ. 
ෙමම කායය ඉ ම සඳහා ධ වාපෘ හවා  ඇ අතර එම එ එ වාපෘ වල දත 
ෙව ෙව වශෙය පවවාෙගන යාම ෙ වනට  ෙ.  
 
ෙමෙස ඒ ඒ වාපෘට අය දත ෙවන ෙවනම පැවම කායාලය කට වාල මට 
බලපාන සා ආයතනෙ කායය ඵලදාතාවය වධනය ම සඳහා මධගත පගණක දත 
පධය (Enterprise Resource Planning System as a total Solution) ස්ථාපනය ම 
සඳහා ක කට ආරභ කර ඇ අතර උපෙශකවය සඳහා ICTA (Information & 
Communication Technology Agency of Sri Lanka) ආයතනය ෙතරාෙගන ඇත.  
 
ෙ වන ට වාපෘය යාමක ම සඳහා ආයතනය ෙතරාෙගන ඇ අතර අදාල කට 
එම ආයතනය ෙවත පැවමට යතය. ට අමතරව අතජාලය හරහා අත පළා බස්රථ වල 
ආසන ෙව කරවාගැෙ පහකම උදා ෙ වාපෘයද ආරභ කර ඇ අතර එ කටද 
සාථක ෙලස  කර පව.  න වන ට ෙ සඳහා . යන  ක සත 
යදම දරා ඇත. 
 

4.3 2017 වෂෙ වාපෘ යාමක ෙ ණ  අෙයග 

 වෂය සඳහා   යාකා සැලැස්ම අව කට ෙ ධාන වශෙය අෙයග 
පයකට ණ මට ය. ඒ අත  ජනවා මස  න ජනතා අයට ප කරන ලද 
වයව නව බස්නැවෙපළ බස්රථ ධාවකය හා ම ජනතාවට අවශ ය පහක සතව 
ඉකර ණද  ලංගම එය භාතා මට දැ අකමැත දැම සා අකමනව පැවම 
ධානම අෙයගය  ඇත. තවද, ගැසැය හා සැය ෙසවාවලට අදාලව නවෙසවා ආරභ 
ම සඳහා අයැකව ඉප ෙනම සා යත ඉලකයට ළඟා මට ෙනහැ  
මද ඒකාබධ කාලසටහ යාමක ම සඳහා  ලංකා ගමනාගමන මඩලය එකඟතාවය 
පළ ෙනමද ධාන අෙයගයය. 

 
ට අමතරව බස් නැවෙපළ ඉ ෙ කට වල ද ශාල වශෙය අෙයග වලට ණ 
පෑමට ය. මැදගම, ෙන යන ෙශ වල ඇව අෙන ඉකර පවන බස් 
නැවෙපළ ඉ වැඩ කට, වැ වාහනය සඳහා රජය ම පනවන ලද මා  සා 

අවශ ප යත ෙලාවට අවස මට ෙනහැ ය.  කයෙ ඟයද ඉඩ 
ර ෙනෙ ගැටද යා ෙශය ආතව පැරය වසංගත ෙරග තවය සා  
ඉ කට තාවකාකව නැවැමට ම ආ ධ අෙයගාමක ක වලට 
ණමට ය.  
 

4.4. 2018 වෂෙ අෙෂාව 

2018 වෂය ල ජාක ගමනාගමන ෙකෂ සභාව  ෙශෂෙය ‘සැය’, ‘ගැසැය’ 
හා ‘සැය’ ෙසවා සංඛාව වැ කර  ෙසවා ජාලය ස්ථාපනය මට අෙෂා කරන 
අතර දැනට ක වැඩකට කර පවන නන තාෂණය උපෙය කරග බස් ගාස් 
අයම සඳහා  ෙපර ෙග කාප මය (Unified Ticketing & Billing Platform) 
යාවට නැංම, කායාලය අභතර කටවල ඵලදාතාව හා කායෂමතාව වැ 
මට අෙෂා කර අභතර පගණක පධය ‘ස්වයංය’ පගණක (Automation 
System) පධය ෙලස යාමක ම, දැනට අයව පවන LED ර නැවත සය කර බස ්
නැවෙපළ වල කාලසටහ දශනය ම සඳහා ෙයදා ගැම, ස්වයංය ආසන ෙව 
ෙ මය යාමක ම,  ජා.ග.ෙක.ස. ෙව අඩය වැ ම ආ ධ කට 
රාය සැල කර ඇත. 

 
බස් මෙ ගමනාගමන අවශතා ෙවෙව වඩා වපහ හා කායෂම ම වාහන 
ෙසවාව ලබාෙ අර දැනට යාමක කර ලබන වාපෘ වඩා කායෂම හා ඵලදා 
ෙලස ඉමටද කට සැල කර ඇත. වාහන යතල පහක ඉහළ නැංම සඳහා 
ෙගෙය ජනාණ ෙව පවන යාපනය නගර ෙ නන පහක සතව ඉමට ෙයත 
නව බස් නැවෙපළ වැඩ අවස මට, මැය, රෙගඩ ආ ෙශවල ඉ 
කර පවන නව බස් නැවෙපළ ජනතා අයට පම, රෙසවා මෙ පහව 
සඳහා සපාරෂක පහක සත ෙක ෙක ස්ථාන ඉම හා වැ ම, නාගක  
මාග වල පවන අක මාග තදබදය අ ම සඳහා නන තාෂණය සත වාහන ම 
සැල මට  වෂය ල අෙෂා කර. 
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ජාක වාහන ෛවද ආයතනය 

 
5.1 හැම 

 
රාජ වවස්ථාත ආයතනය  වශෙය  අංක  දරණ ජාක වාහන ෛවද ආයතන 
පනත අව යාමක වන ෙමම ආයතනෙ ක අර වෙ  ලංකාව ළ  න 
බරවාහන ෙමම සැහැ වාහන යරෙ ෙසඛමය තවය බඳව උසස ්හා ණාමක 
ෛවද පෂණය කර ෛවද සහක  ම. ෙ සඳහා ධාන කායාලය හා ශාඛා 
කායාල 25 වන රා වා ඇත.  
 
දැම 
“සෑම කානම පසම ෙරම යර ම” 
 
ෙමෙහවර 
“ ලංකාව ළ වාහන ෛවද ෙෂෙ ඛයා ෙව යම ය බලප අෙෂකයට 
අධාක හා ණාමක ෛවද පෂණ කර ශාක හා මානක ෙයගතාවය බඳ 
සහක ම.” 
 

5.2 පරමාථ 
 

i. යම ය බලප අයකවෙ ශාක සහ මානක ෙයගතාවය පෂා  කර 
බැම. 

ii.  කර ලබන ෛවද සහකෙ ණාමක බව හා ආරෂක උපම  වධනය ම.   
iii. මනා මානව සප කළමනාකරණය  ෙසවාෙ ණාමක බව ළඟා කර ගැම. 

 

5.3 ආයතනෙ කායය 
 

(අ) බරවාහන ඇ ය වගවල ෙමට වාහන පදවන ෙහ ධාවනය කරන යරට සහ   
ධාවකයට ෛවද ෙසවා සැලම.                                         

(ආ)  බරවාහන ඇ ය වගවල ෙමට වාහනවල යර හා ධාවකය පෂා කර ඒ 
යරට හා ධාවකයට ශාක හා මානක ෙයගතාව බඳ සහක ලබාම. 

(ඇ)  බරවාහන ඇ ය වගවල වාහනවල යර හා ධාවකය ෛවද පෂණ වලට 
භාජනය කර ඔෙ කම සහ ෙයගතාව බඳ ෙශ ලබාම. 

(ඈ) කවර ෙහ වගයක ෙමට වාහනවලට අදාළ අන හා සබධ අවසථ්ාවල ෛවද  
ෙසවා සැලම. 

(ඉ)   ය වගවලට අය ෙමට වාහන, ශාකව හා මානක ෙයග හා ණ තැනැත 
 පමණ ධාවනය කර ලබන ෙහ පදව ලබන බවට, ආයතනය ම ෙහ ෙවන 
ෙයත ආයතන ව මසා  කට මට වගබලා ගැම. 
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ජාක වාහන ෛවද ආයතනය 

 
5.1 හැම 

 
රාජ වවස්ථාත ආයතනය  වශෙය  අංක  දරණ ජාක වාහන ෛවද ආයතන 
පනත අව යාමක වන ෙමම ආයතනෙ ක අර වෙ  ලංකාව ළ  න 
බරවාහන ෙමම සැහැ වාහන යරෙ ෙසඛමය තවය බඳව උසස ්හා ණාමක 
ෛවද පෂණය කර ෛවද සහක  ම. ෙ සඳහා ධාන කායාලය හා ශාඛා 
කායාල 25 වන රා වා ඇත.  
 
දැම 
“සෑම කානම පසම ෙරම යර ම” 
 
ෙමෙහවර 
“ ලංකාව ළ වාහන ෛවද ෙෂෙ ඛයා ෙව යම ය බලප අෙෂකයට 
අධාක හා ණාමක ෛවද පෂණ කර ශාක හා මානක ෙයගතාවය බඳ 
සහක ම.” 
 

5.2 පරමාථ 
 

i. යම ය බලප අයකවෙ ශාක සහ මානක ෙයගතාවය පෂා  කර 
බැම. 

ii.  කර ලබන ෛවද සහකෙ ණාමක බව හා ආරෂක උපම  වධනය ම.   
iii. මනා මානව සප කළමනාකරණය  ෙසවාෙ ණාමක බව ළඟා කර ගැම. 

 

5.3 ආයතනෙ කායය 
 

(අ) බරවාහන ඇ ය වගවල ෙමට වාහන පදවන ෙහ ධාවනය කරන යරට සහ   
ධාවකයට ෛවද ෙසවා සැලම.                                         

(ආ)  බරවාහන ඇ ය වගවල ෙමට වාහනවල යර හා ධාවකය පෂා කර ඒ 
යරට හා ධාවකයට ශාක හා මානක ෙයගතාව බඳ සහක ලබාම. 

(ඇ)  බරවාහන ඇ ය වගවල වාහනවල යර හා ධාවකය ෛවද පෂණ වලට 
භාජනය කර ඔෙ කම සහ ෙයගතාව බඳ ෙශ ලබාම. 

(ඈ) කවර ෙහ වගයක ෙමට වාහනවලට අදාළ අන හා සබධ අවසථ්ාවල ෛවද  
ෙසවා සැලම. 

(ඉ)   ය වගවලට අය ෙමට වාහන, ශාකව හා මානක ෙයග හා ණ තැනැත 
 පමණ ධාවනය කර ලබන ෙහ පදව ලබන බවට, ආයතනය ම ෙහ ෙවන 
ෙයත ආයතන ව මසා  කට මට වගබලා ගැම. 

(ඊ)    කාක ස්වස්ථතාව සහ කාක අන බඳව ෛවද උපෙදස් හා ෙශ ලබාම. 
(උ)   අදාළ යාමක ෙ බලධරය  ගත  හා යාමක කළ  වාහන 

ෛවද කටවලට  සකස් ම හා මා යම ම. 
 

5.4  වතමාන කාය සාධනය 
 
ෙමම වෂෙ ෙදසැබ මස අවසානය දවා ය බලප අෙෂකෙ ෛවද පෂණ 
ෙකට ෛවද සහක  ම බඳ හය පහත දවා ඇත.
 
2017 ෙදසැබ 31 න දවා 

ෛවද පෂණ 
කළ කායාල 

කරන ලද  
ෛවද පෂණ 

සංඛාව 

ෙසඛමය ෙහ 
මත ෛවද 
පෂණය 

තාවකාකව අසම  
යර හා ය 

බලප අෙෂක 
සංඛාව 

තාවකාකව අසම  
යර හා ය 

බලප අෙෂකෙ 
ශතය %

ධාන කායාලය   

මහවර   

ගාල   

ණෑගල   

අරාධර   

හබෙතට   

රනර   

බල   

ෙමණරාගල   

අපාර   

මඩකලව   

ෙරහැර   

මාතර   

වයාව   

මනාරම   

ණාමලය   

ෙනය   

යාපනය   
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ගපහ   

කතර   

මාතෙ   

කෑගල   

ල   

වර එය   

ෙපෙළනව   

තලම   

එකව   
 
 ෙදසැබ මස  දවා  කරන ලද  ෛවද පෂණ සංඛාව   ෙ. එම 

 ෙදසැබ මස  දවා ෙසඛමය ෙහ මත ය වෘෙ ෙයදමට  බවට 
ෛවදව  ගමනය කර ඇ මාණය %  ෙ. එන පෂණ සඳහා ඉප 
 සෑම අෙෂකය  ෙදෙනෙග   අතර සංඛාව ෙසඛමය ෙහ මත ය 
පැදමට  බවට තහ  ඇත.


තාවකාකව ෛවද පෂණ අසම මට ෙහ  ෙරගාබාධ පහත සඳහ ප ෙ.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

හනාග ෙරගාබාධ ව වැ ශතයකට ෙහව ඇස් ෙපෙ වලතාවය ෙ. 


 ජාක වාහන ෛවද ආයතනය ෙවත ෙපස් ෙදපාතෙෙව හා අකරණය ම 
ෙයකරන ලද යරෙග  % අතර ශතය ය පැදම සඳහා  ශාක ෙහ 
මානක ෙයගතාවය ත ෙනවන බවට හනා ෙගන ඇත. ඒ අව, ෙසඛමය 
වශෙය යර ය ධාවනය මට  බවට සහක ම ම මාග අන අවම 
මට දායක  ඇත.


හෘද ෙරග 

ඇස් ෙපෙ වලතා 

අක ර ඩනය 

යවැයාව 

ෙවන 
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ගපහ   

කතර   

මාතෙ   

කෑගල   

ල   

වර එය   

ෙපෙළනව   

තලම   

එකව   
 
 ෙදසැබ මස  දවා  කරන ලද  ෛවද පෂණ සංඛාව   ෙ. එම 

 ෙදසැබ මස  දවා ෙසඛමය ෙහ මත ය වෘෙ ෙයදමට  බවට 
ෛවදව  ගමනය කර ඇ මාණය %  ෙ. එන පෂණ සඳහා ඉප 
 සෑම අෙෂකය  ෙදෙනෙග   අතර සංඛාව ෙසඛමය ෙහ මත ය 
පැදමට  බවට තහ  ඇත.


තාවකාකව ෛවද පෂණ අසම මට ෙහ  ෙරගාබාධ පහත සඳහ ප ෙ.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

හනාග ෙරගාබාධ ව වැ ශතයකට ෙහව ඇස් ෙපෙ වලතාවය ෙ. 


 ජාක වාහන ෛවද ආයතනය ෙවත ෙපස් ෙදපාතෙෙව හා අකරණය ම 
ෙයකරන ලද යරෙග  % අතර ශතය ය පැදම සඳහා  ශාක ෙහ 
මානක ෙයගතාවය ත ෙනවන බවට හනා ෙගන ඇත. ඒ අව, ෙසඛමය 
වශෙය යර ය ධාවනය මට  බවට සහක ම ම මාග අන අවම 
මට දායක  ඇත.


හෘද ෙරග 

ඇස් ෙපෙ වලතා 

අක ර ඩනය 

යවැයාව 

ෙවන 

ෙපස් ෙදපාතෙෙව හා අකරණෙය ෛවද පෂණය  සඳහා ෙයකරන     
සංඛාව

වෂය 2016 ෙදසැබ 31 න දවා 2017 ෙදසැබ 31 න දවා

මාසය ෙසවාලා 
සංඛාව 

අසම 
සංඛාව 

අසම 
ෙසවාලාෙ 

ශතය % 

ෙසවාලා 
සංඛාව 

අසම 
සංඛාව 

අසම 
ෙසවාලාෙ 

ශතය %
ජනවා      

ෙපබරවා      

මා      

අෙ      

මැ      

      

      

අෙගස්      

සැතැබ      

ඔෙතබ      

ෙනවැබ      

ෙදසැබ      

එකව 3,759 347 9.23 4,208 479 11.38

 ස් “ ජනප ල ෙමෙහවර ''  

ස්කය කාල වකවාව ාෙය ෙක 
කායාල ගණන 

ෙසවාලා 
සංඛාව 

ණෑගල   
වයාව   
ෙන   
ල   
මනාරම    

 
 

5.5 ආයතනෙ ආදාය යද තවය    (2017 ෙදසැබ මස 31 දවා)

මාසය ආදායම (.) 
නරාවතන 
යදම (.) 

ාධන 
යදම (.)

ජනවා   
ෙපබරවා   
මා   
අෙ   
මැ   
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අෙගස්   
සැතැබ   
ඔෙතබ   
ෙනවැබ   
ෙදසැබ   
එකව   

 
 ශාඛා කායාල   මහවර, ගාල, ණෑගල, අරාධර, හබෙතට, බල, 

අපාර, මඩකලව, ෙරහැර, මාතර, වයාව, මනාරම, ණාමලය, ෙනය, 
යාපනය, ගපහ, කතර, ල සහ තල යන ශාඛාවල ජාලගත  ෙ වසර ළ 
අවස කරන ල. අවස ශාඛා කායාලය වන ෙපෙළනව  වෂෙ ජනවා   
සෙ ජාලගත ෙ යාවය අවස කර ලැෙ. එෙමම ෙමට රථ වාහන 
ෙදපාතෙව සමඟ ජාලගත  කට ද සංධානය කර පව.

 
 මනාරම ස්ක කායාලය සඳහා මනාරම ස් ෙක කායාලයට අ 

ෙගඩනැලක පළ මහෙ ඉඩකඩ ෙවකර ඇ අතර එ නකරණ කට සඳහා වැය 
දල  .යන .   මස  වන න එම ෙගඩනැෙ කායාලය සථ්ාත 
කරන ල.  

                                           
 5.6  ෙවන සංවධන වැඩසටහ 


  ලංකා ගමනාගමන මඩලය ස ගපහ බැයල ෙප පෙය පචස ්ක  

මාණය ගපහ ශාඛාව සඳහා ෙගඩනැල ඉ මට ල ගැම.  
 
 අරාධර ශාඛා කායාලය පවවා ෙගන යාම සඳහා ෙගඩනැල ඉ මට ාෙය 

ෙක ස අරාධර  ඉඩම ඝකාන බ පදනම මත ලබා ගැම. 
 
 මහවර ඉඩම ර ම හා මහවර, ගපහ, අරාධර ශාඛා සඳහා ෙගඩනැ ඉ 

ම ආරභ මට රාජ වාපාර ෙදපාතෙව අමැය ඉලා ඇත. 
 
 වැම ෙසවාලා සංඛාව පැෙණන ශාඛා කායාල වන ගපහ, මාතර, රනර, 

තලම, ණෑගල, අපාර සහ කතර සඳහා  උපාදක ය (ෙජනෙට) ල 
ගැමට ල ගණ කැඳවා ඇත.  

 
 කෑගල සහ තලම යන ශාඛා කායාල මහජනතාවට වඩා කායෂම ෙසවාව සැලම 

සඳහා  ෙගඩනැවල ස්ථාත ම.

 ජාක වාහන ෛවද ආයතනය සඳහා  පය සකස් ම. 
 
 වඩා ණාමක ෙසවාව සැපම සඳහා ෙසවක රපා ෙලස පැව ෛවද රසායනාගාර 

තාෂක දාඥ  යම ශාඛා කායාල සඳහා බඳවා ගැම.
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අෙගස්   
සැතැබ   
ඔෙතබ   
ෙනවැබ   
ෙදසැබ   
එකව   

 
 ශාඛා කායාල   මහවර, ගාල, ණෑගල, අරාධර, හබෙතට, බල, 

අපාර, මඩකලව, ෙරහැර, මාතර, වයාව, මනාරම, ණාමලය, ෙනය, 
යාපනය, ගපහ, කතර, ල සහ තල යන ශාඛාවල ජාලගත  ෙ වසර ළ 
අවස කරන ල. අවස ශාඛා කායාලය වන ෙපෙළනව  වෂෙ ජනවා   
සෙ ජාලගත ෙ යාවය අවස කර ලැෙ. එෙමම ෙමට රථ වාහන 
ෙදපාතෙව සමඟ ජාලගත  කට ද සංධානය කර පව.

 
 මනාරම ස්ක කායාලය සඳහා මනාරම ස් ෙක කායාලයට අ 

ෙගඩනැලක පළ මහෙ ඉඩකඩ ෙවකර ඇ අතර එ නකරණ කට සඳහා වැය 
දල  .යන .   මස  වන න එම ෙගඩනැෙ කායාලය සථ්ාත 
කරන ල.  

                                           
 5.6  ෙවන සංවධන වැඩසටහ 


  ලංකා ගමනාගමන මඩලය ස ගපහ බැයල ෙප පෙය පචස ්ක  

මාණය ගපහ ශාඛාව සඳහා ෙගඩනැල ඉ මට ල ගැම.  
 
 අරාධර ශාඛා කායාලය පවවා ෙගන යාම සඳහා ෙගඩනැල ඉ මට ාෙය 

ෙක ස අරාධර  ඉඩම ඝකාන බ පදනම මත ලබා ගැම. 
 
 මහවර ඉඩම ර ම හා මහවර, ගපහ, අරාධර ශාඛා සඳහා ෙගඩනැ ඉ 

ම ආරභ මට රාජ වාපාර ෙදපාතෙව අමැය ඉලා ඇත. 
 
 වැම ෙසවාලා සංඛාව පැෙණන ශාඛා කායාල වන ගපහ, මාතර, රනර, 

තලම, ණෑගල, අපාර සහ කතර සඳහා  උපාදක ය (ෙජනෙට) ල 
ගැමට ල ගණ කැඳවා ඇත.  

 
 කෑගල සහ තලම යන ශාඛා කායාල මහජනතාවට වඩා කායෂම ෙසවාව සැලම 

සඳහා  ෙගඩනැවල ස්ථාත ම.

 ජාක වාහන ෛවද ආයතනය සඳහා  පය සකස් ම. 
 
 වඩා ණාමක ෙසවාව සැපම සඳහා ෙසවක රපා ෙලස පැව ෛවද රසායනාගාර 

තාෂක දාඥ  යම ශාඛා කායාල සඳහා බඳවා ගැම.

 ෙසවාලාෙ රතතාවය වැ  ෙ අර තලම, ෙපෙළනව, 
වරඑය, ල, කෑගල, මාතෙ, කතර , ෙනය, යාපනය, ණාමලය, මාතර, 
මනාරම, වයාව, අපාර, මඩකලව, ෙමනරාගල, බල, රනර සහ ගාල ශාඛාවල 
රසායනාගාර කට සඳහා  උ ල ගැම.

 

 ආයතනෙ ලමය ආරෂාව තර කර ගැම සඳහා බල, ෙමනරාගල, මඩකලව, 
අපාර, වයාව, මනාරම, මාතර, ණාමලය, ෙනය, මාතෙ, කෑගල, ල, 
වරඑය, ෙපෙළනව සහ තලම යන ශාඛාවලට ආරත ෙස ල ගැම.

 

5.7  2017 වෂෙ වාපෘ යාමක ෙ ණ  අෙයග 


 ෙරහැර ශාඛා කායාලය  ෙමට රථ වාහන පෙ ඉඩෙ ෙකටස ෙව කර මට 
 ලංකා ගමනාගමන මඩලෙය එකඟතාවය ලබා ෙගන ඇත. න ලැෙබන ඉඩ මාණය 
හා මාව ෙමෙත රණය කර ගැමට ෙනහැම.
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 ලංකා   ව ෙසවා අකාය 

 

6.1 හැම 
 

 ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ ක කායභාරය වෙ  අංක දරණ  ලංකා  
 ව ෙසවා අකාය පනෙ සහ  අංක  දරණ  ව ෙසවා පනෙත ඇළ 
වවස්ථාමය පාදන යටෙ කට කර ජාතතර  ව ෙසවා සංධානය (ICAO)  
 සමතකරන ලද අදාල ජාතතර  සහ ෙත පචයට අලව  ව 
ෙසවාෙ පතතාව, රතතාව, කායෂමතාව සහ මවභාවය  ව ෙසවාෙව 
පසරයට ඇ වන බලපෑම යාමනය ම සහ ඒ සමගම  ලංක රවැයෙ වන 
තවය නඟා ව  ලංකාෙ ව ෙසවා අංශය ජාක ආක වධනෙය දායක අංශය 
වශෙය ඉයට ෙගන යාමය. 
 
දැම 
“ණ සහ ශ්වසය යාමකෙය ම  සැමට  අහස සහක ම“ 
 
ෙමෙහවර 
“ෙමපාක සැලකරණය හා ඵලදා යාමනය , ජාතතර  සහ ෙත 
පචයටද, ජාක  කාරක අවශතාවයටද අලවනා පත, රත, කායෂම, 
ම සහ පසර තකා ජාක  ව ෙසවා පධය ෙමෙහයම“ 
 
ආදශ පාඨය 
“සැමට  සහ කායෂම අහස” 

 
දශනය 
අපට ඉහ ඇ ව අවකාශය, සමාජ, ආක සංවධනය සඳහා වන අ ශාල භවය 
සත අප රෙ ගමනය සහ ෙසභාගය උෙදසා, ජාෙ ෙසභාගය උෙදසා 
කළමනාකරණය කළ  ෙප වස්ව. 
 
 

6.2 අර 
 පතතා හා රතතා ඵල ලබා ගැම සඳහා ක යම කළ ඉලක  

පවා ගැම ෙහ ඒවා අබවා යෑම 
 වෘයභාවයට සහ ණවයට ප ම 
  ශ්වාසයවය සහ ගැම ලබා ගැම 
 අකාෙ කාය සාධනය රසාර ෙලස පවවා ගැම හා වැ  ම 
 සෑම යාවම ඉහළම මටෙ ඵලදාතාවය තව ඉ ම 



95

ld¾h idOk jd¾;dj 2017

m%jdyk yd isú,a .=jkafiajd wud;HdxYh

 

 ලංකා   ව ෙසවා අකාය 

 

6.1 හැම 
 

 ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ ක කායභාරය වෙ  අංක දරණ  ලංකා  
 ව ෙසවා අකාය පනෙ සහ  අංක  දරණ  ව ෙසවා පනෙත ඇළ 
වවස්ථාමය පාදන යටෙ කට කර ජාතතර  ව ෙසවා සංධානය (ICAO)  
 සමතකරන ලද අදාල ජාතතර  සහ ෙත පචයට අලව  ව 
ෙසවාෙ පතතාව, රතතාව, කායෂමතාව සහ මවභාවය  ව ෙසවාෙව 
පසරයට ඇ වන බලපෑම යාමනය ම සහ ඒ සමගම  ලංක රවැයෙ වන 
තවය නඟා ව  ලංකාෙ ව ෙසවා අංශය ජාක ආක වධනෙය දායක අංශය 
වශෙය ඉයට ෙගන යාමය. 
 
දැම 
“ණ සහ ශ්වසය යාමකෙය ම  සැමට  අහස සහක ම“ 
 
ෙමෙහවර 
“ෙමපාක සැලකරණය හා ඵලදා යාමනය , ජාතතර  සහ ෙත 
පචයටද, ජාක  කාරක අවශතාවයටද අලවනා පත, රත, කායෂම, 
ම සහ පසර තකා ජාක  ව ෙසවා පධය ෙමෙහයම“ 
 
ආදශ පාඨය 
“සැමට  සහ කායෂම අහස” 

 
දශනය 
අපට ඉහ ඇ ව අවකාශය, සමාජ, ආක සංවධනය සඳහා වන අ ශාල භවය 
සත අප රෙ ගමනය සහ ෙසභාගය උෙදසා, ජාෙ ෙසභාගය උෙදසා 
කළමනාකරණය කළ  ෙප වස්ව. 
 
 

6.2 අර 
 පතතා හා රතතා ඵල ලබා ගැම සඳහා ක යම කළ ඉලක  

පවා ගැම ෙහ ඒවා අබවා යෑම 
 වෘයභාවයට සහ ණවයට ප ම 
  ශ්වාසයවය සහ ගැම ලබා ගැම 
 අකාෙ කාය සාධනය රසාර ෙලස පවවා ගැම හා වැ  ම 
 සෑම යාවම ඉහළම මටෙ ඵලදාතාවය තව ඉ ම 

 ජාතතර  හා ෙත පචය සඳහා ඉහළම මටෙ අලතාවය දැම  
  වෙසවා කට සැලකරණය හා සංධානය ම සඳහා ශම පහක 

සපයෙන ම 
 

6.3 ෙමපාය 
 අදාළ ජාතතර  හා ෙත පචයට අල වන ප වවස්ථාත කට වැ 

 කළ ස්ථාවර මටම යාමක ම හා සමාජ වගම සරාම 
 ෙශ ව ෙසවා ගැට සඳහා ස හනා ගැම සහ එම ස යාමක ම 
 සංස්කෘකමය ෙවනස්ක  ම සඳහා ෙශ සමාරභක හවා ම 
 ව ෙසවා කමාතය සමඟ සබකරණය සහ හකාවය ඇ කර ග 

කට ම 
 පාරදෘශ හා ස්ථාවර අද ෙමෙහ කට  ම සහ බාර හා අභතර යන 

ව ආකාරවම ඵලදා අද සෙදන කටවල රත ම 
 යම ෙඛන, ව හා අභතර යාපපාවල සඵලදා බව හා ස්ථාවරබව පවවා 

ගැම 
 

6.4  කාය සාධනය (2017 ජනවා  ෙදසැබ දවා) 
 ව වාහන සහ ආක යාමන අංශය සඳහා  වෂය වඩා ෙශ වසර බවට 

ප  අතර ෙකය  ෙදෙනෙ සහභාවෙය  වසෙ ෙදසැබ මාසෙ 
ෙකළඹ  ඉතා සාථක අද පැවැ  ජාතතර  ව ෙසවා සංධානෙ 
(ICAO) ව ෙසවා කකා උෙළල සඳහා  ලංකාව  සකාරකවය දැම 
වෂෙ කැ ෙපෙනන ම බවට ප ය. ධ රාජය ෙයජනය කර සහභා  
ස් ෙවත වෘත සාකඡා  මට අවස්ථාව සැලම  ෙලකෙ වම වණතා 
බඳව අධයනය මට ෙමම වාපාරෙ රතව න නව ගලය හ  අදැ 
වමා කර ගැමට සහ කමාතෙ පාශවකව බවට පෙ අවස්ථා ද උදා කර 
ගැමට හැ ය. ව වාහන අංශෙ වධනය සඳහා උපකා වන,  ලංකාව ස ව 
ෙසවා  සංඛාව ඉහළ නංවා ගැමට ද ෙමම වසර ළ හැයාව ලැ. 
 
 සැතැබ  වන දා ට “චනා සද” ව වාහන සමාගම ෙකළඹ නගරය 
දවා ඔෙ ව ෙමෙහ කට ආරභ කරන ල.  ඔෙතබ වන දා ට 
යාමක වන ප “ ලංක” ව සමාගම ෙමබ නගරයට ෛදක ව 
ෙමෙහ කට  ම ආරභ කරන ලද අතර  අෙගස් මාසෙ ට “එයා 
ඉයා” ව සමාගම වරන ට ෙකළඹ දවා නව ව ෙසවය ආරභ කරන ල. 
 

 අතජාක  ව ෙසවා සංධානය  ව ෙසවා කකා සව (ICAN 2017) 
ජාතතර  ව ෙසවා සංධානය (ICAO) ම වාකව ව ෙසවා කකා 
ජාතතර සමණය (ICAN) සංධානය කර.  වෂය සඳහා ෙමම 
සමණෙ සකාරක ෙශය වශෙය  ලංකාව කට කළ අතර ෙමම සමණය 
 ෙදසැබ  දවා ෙකළඹ  පවව ලැය. ෙම සමාරභක උෙළල 
බඩාරණායක අස්මරණ ජාතතර සමණ ශාලාෙ  පවව ලැ අතර කකා 
ස්ම ෙකළඹ ට ෙහටලෙ  පවවන ල. රාජය හැට හය () , ජාතතර 
ව වාහන සංගමය හා ව ෙසවාව හා ආත මෘකාංග සංවධන සමාගම ද ෙමම 
සමණය සඳහා සහභා  අතර සමස්තය වශෙය ගලෙය  ෙමම අවස්ථාවට 
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සහභා හ. ෙමම සමණය අතරර ස් හාරය පනස් හය පවවන ලද අතර 
ආසන වශෙය  හා අවෙබධතා   සමාෙලචනය කර අස තබන 
ල. ස්  කට සහභා  නව    ඇළව   සබධ කට 
අවස මට  ලංකාව සම ය.   
 
 ලංකාෙ සංචාරක කමාත සංවධනෙ අවෘය සඳහා ෙමම සමණය 
මෙහපකා ය.    
 

 2017 වසෙ පැවැ ව ෙසවා කකා සමණය අතරර  ලංකාව සහභා  
පාශ්ක ව ෙසවා කකා 

 
 වසෙ පැවැ ව ෙසවා කකා සමණෙ  ලංකා ත මඩලෙ සාමාක 
ෙලස  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ෙය ව නාක අකා සමඟ 
පාශ්ක ව ෙසවා කකා පයකට සහභා ය. වාහන හා  ව ෙසවා 
අමාතාංශෙ ෙකවරයා   ලංකා ත මඩලය ෙමෙහයව ලැ අතර මාසත 
ව ෙතෙපළ සහ ව ෙසවා ( ලංකා) සමාගම, “ ලංක” ව වාහන සමාගම, 
ෙශ කට අමාතාංශය හා ප ෙදපාතෙව වැ පාශ්වකවෙග  ලංකා 
ත ස සමත ය. 

          
         පහත දවා ඇ එ එ ෙශය සමඟ පාශ්ක කකා පවවන ල. 

 
ඇෆ්ගස්ථානය 
බහමාස ්
 ජනරජය 
ෙච ජනරජය 
ෙඩක ජනරජය 
ෙහල ජනරජය 
ඉයා ජනරජය 
ඉතා ජනරජය 
කසකස්ථා ජනරජය 
ඕමානෙ තා ජනරජය 
කටා රාජය 
යා සහාව 
ෙෂස් ජනරජය 
ද අකා ජනරජය 
ටැසායා එස ජනරජය 
තාලත ජනරජය 
 ජනරජය 
එස අරා එෙස් 
මහා තාන හා උ අයලත එස රාජධාය  
බාෙ ජනරජය 
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සහභා හ. ෙමම සමණය අතරර ස් හාරය පනස් හය පවවන ලද අතර 
ආසන වශෙය  හා අවෙබධතා   සමාෙලචනය කර අස තබන 
ල. ස්  කට සහභා  නව    ඇළව   සබධ කට 
අවස මට  ලංකාව සම ය.   
 
 ලංකාෙ සංචාරක කමාත සංවධනෙ අවෘය සඳහා ෙමම සමණය 
මෙහපකා ය.    
 

 2017 වසෙ පැවැ ව ෙසවා කකා සමණය අතරර  ලංකාව සහභා  
පාශ්ක ව ෙසවා කකා 

 
 වසෙ පැවැ ව ෙසවා කකා සමණෙ  ලංකා ත මඩලෙ සාමාක 
ෙලස  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ෙය ව නාක අකා සමඟ 
පාශ්ක ව ෙසවා කකා පයකට සහභා ය. වාහන හා  ව ෙසවා 
අමාතාංශෙ ෙකවරයා   ලංකා ත මඩලය ෙමෙහයව ලැ අතර මාසත 
ව ෙතෙපළ සහ ව ෙසවා ( ලංකා) සමාගම, “ ලංක” ව වාහන සමාගම, 
ෙශ කට අමාතාංශය හා ප ෙදපාතෙව වැ පාශ්වකවෙග  ලංකා 
ත ස සමත ය. 

          
         පහත දවා ඇ එ එ ෙශය සමඟ පාශ්ක කකා පවවන ල. 

 
ඇෆ්ගස්ථානය 
බහමාස ්
 ජනරජය 
ෙච ජනරජය 
ෙඩක ජනරජය 
ෙහල ජනරජය 
ඉයා ජනරජය 
ඉතා ජනරජය 
කසකස්ථා ජනරජය 
ඕමානෙ තා ජනරජය 
කටා රාජය 
යා සහාව 
ෙෂස් ජනරජය 
ද අකා ජනරජය 
ටැසායා එස ජනරජය 
තාලත ජනරජය 
 ජනරජය 
එස අරා එෙස් 
මහා තාන හා උ අයලත එස රාජධාය  
බාෙ ජනරජය 
 
 

ව සමාග බලප හා වාජ ව සමාග බලප  ම 
 වෂය ළ ෙමෙහ කට  කරන ලද ෙය ව සමාග වැ සංඛාව 
 වසෙ ද  ලංකාව ෙවත ඔෙ ව ෙමෙහ කට  කර ලැය.  
ලංකාෙ යාපං ව සමාග සඳහා ව සමාග බලප පහ  කරන ලද අතර 
 ලංකාෙ යාපං තව ව සමාග සඳහා වාජ ව සමාග බලප   ද 
 කරන ල.  එෆ්  එයාෙස් ට, ෆ්ල සඳ () සමාගම හා සරා 
ඇෙෂ ට සඳහා නව වාජ ව ෙසවා සමාග බලප  කරන ල. 

 
 සංචාරක ෙයත බලප  ම 

වසර අවසානෙ ,   ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම බලප   
 කර . ව වෂයට සාෙෂව  වෂෙ අවසානය වන ට සංචාරක 
ෙයත සංඛාෙ  අ ම වාතා ය.   
බලපලාෙ ලැස්ව සෑම මසකට වර  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ 
(CAASL) ෙව අඩෙ යාවකාන කර ලැෙ. සංචාරක ෙයතායතන සඳහා 
බලප ලබාෙ යාවය යාවකාන ම සඳහා  ලංකා  ව ෙසවා අකාය 
(CAASL) ම තෙස ෙ ස්  පවවා . තරඟකා ෙවළඳෙපළ 
වණතාවලට ගැළෙපන ප සංචාරක ෙයතායතනවල වාපාක කට වැ  කර 
ගනා ආකාරය ෙමම මහජනතාව සමඟ කට කළ  ආකාරය බඳව ද, සංචාරක 
ෙයතායතනවල අනාගත කළමනාකරණ කඩාය සාමාකය ෙවත අවෙබධය 
ලබා මට ෙමම කට කර . 
ඇෙයස්, ෙසබ (ඇබකස්), ගැෙය හා වපෑ න හව ලබන ෙගය 
ෙබදා හැෙ පධය (GDS)  යම සංචාරක ෙයත ව යානා ෙව  
 කරන ලද අතර ව වාහන ෙසවා සැපක (ම) බලපලාෙය ම ෙගය 
ෙබදා හැෙ පධය (GDS) හා සබධ ම සඳහා වන ධානතම අවශතාව එක 
බවට ප මට ෙමම අංශය සමව ෙ. ෙගය ෙබඳාහැෙ පධෙ (GDS) සහාය 
ලබා ග බලප ලබාෙගන ෙනමැ ෙයතය සාථකව ඉව ම සඳහා ෙස 
ෙ වැඩසටහ ද ෙමම අංශය ම අඛඩව පවවාෙගන යන ල.   

 
 ව යානා ආසන ෙව ෙ හා ගාස් ගණනය ෙ පාඨමාලාව 

අදාළ වසර ළ ව යානා ආසන ෙව ෙ හා ගාස් ගණනය ෙ පාඨමාලාව 
සාථකව අවස කරන ලද අතර ෂය  ෙදෙන එම පාඨමාලාව සම  . ෙමම 
පාඨමාලාව  වෂෙ  ආරභ කරන ලද අතර ෙ දවා ෂය  ෙදෙන ෙමම 
පාඨමාලාව සම ව ෙ.  

 
 පාෙභක පැ සබධෙය යා ම 

 ලංකා  ව ෙසවා අකායට (CAASL) සමස්තය වශෙය පැ   ලැ 
ෙ.  ව සමාග / සංචාරක ෙයතයට එව  කරන ලද පැ බතරය 
වෘමය ආකාරෙය සඳ ලැය. ෙමම යවර සබධෙය කමාතෙ යැෙළන 
පාශ්වකවෙග ෙමම ජනතාවෙග ද ධනාමක චාර ලැ ෙ. 
 

 වාර සමාෙයජනය 
වසර ළ වාර සමාෙයජන කව ම එකඟවයට ප  ණායක කාරව 
බඩාරණායක අතජාක ව ෙතෙපෙළ වාර ෙව ම  කරන ල.  
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වසෙ සැල කළ ව ධාවන පථය ආස්තරණය ෙ වැඩසටහන ෙහ ෙකටෙගන 
ෙශෂ වාර සමාෙයජන ක ස් කැඳව ලැය. 

 
 ව ධාවන පථය වසා දැෙ කාල පෙදය ළ  කළ යාකාරක 

ව ධාවන පථය ආස්තරණය ෙ යාකාරක  ම ෙහෙව බඩාරණායක 
ජාතතර ව ෙතෙපළ  ජනවා මාසෙ ට අෙ මාසය දවා වා කාලෙ 
පැය  ට පැය  දවා පැය අටක කාලය වසා දමන ල.  ෙමම අංශය ම “ 
ලංක” ව සමාගෙ යාසර උපෙඛන සැල අංශය හා ෙවන වාර සමාෙයජන 
ක සාමාකයෙ සමාෙයජනෙය තව ව සමාග ෙවත  කර ඇ ව 
ගම වාර ෙව ම සඳහා යාණය යාමක කරන ල. ව ගම වාර ෙව 
ම ෙහෙව යම ව ෙමෙහ කට සවස් කාලයට හා රා කාලයට මා ය.  
ව ෙතෙපළ වසා දැම ෙහෙව ෙමම කාල මාව ළ ඉතාම  ව ගම 
මාණය පමණ අවලං මට  ය. ව ධාවන පථය ආස්තරණය ෙ කට 
පහෙව කළමනාකරණය කර ලැම තහ ම සඳහා වාර සමාෙයජන කව හා 
පාශ්වකව අතර ස් පය පවව ලැය.   

 
 ව වාහන කමාතෙ පාශ්වකව සමඟ ස් පැවැම 

 ලංකා  ව අකාය (CAASL) ම ව වාහන කමාතෙ සාධය 
සංවධනය තහ ම සඳහා අමාතාංශ, ව සමාග ෙයත මඩලය, ව 
සමාග ෙයතයෙ  ලංකා සංගමය,  ලංකා සංචාරක ෙයතයෙ සංගමය, 
IATA  ෙයත සංගමය, වාජ මඩලය වැ කමාතයට අදාළ ආයතන සමඟ ද, 
වාජ ෙදපාතෙව වැ රාජ ආයතන සමඟ ද ම ප ස් පැවැෙ 
කට සමාෙයජනය කරන ල.   
 

  වෂෙ   ලංකා  ව අකාය (CAASL) ම  ලංකා ව ෙසවාෙ 
රතතා ෙෂෙ යාමන කටවල සෑම අංගය සබධෙයම මැහ  
කරන ල. ව ෙසවා රතතා ෙස කට හා  වසෙ ව ෙසවා රතතා 
ගල සහකකරණය බඳ අමත යාකාරක උපෙඛනවලට අලව පෂක 
මඩලය  තව පාලන හා සහකකරණ යාකාරක  කරන ල. 
 
ව ෙතපළ/ ව යානා ෙමෙහකවෙ ව ෙසවා රතතා ස්වල ෙද 
හා සංඛා සහක ම සහ නැවත සහක ෙ කට තවරට අඛඩව  කරන 
ල. ඒ බඳ ස්තර පහත දවා ඇත. 
 

ව ෙසවා රතතා කළමනාකව සහක ම හා නැවත සහක ම  25 
ව ෙසවා රතතා ෙසකව සහක ම හා නැවත සහක ම  481 

 
 බඩාරනායක ජාතතර වෙතපෙළ ව ෙසවා රතතා ෙසවා සපයන 

සහක ම 
ව රතතාව සඳහා ෙසවා සැපකාර සංධාන සහක ෙ යාවය 2017 වසර 
ෙම අඛඩව පවවාෙගන යන ල. ෙයත වැර ෙ යාමාග ඉ කර ඇ 
දැ ණය ම සඳහා බඩාරනායක අතජාක ව ෙතෙපළ ළ ප පර 
පෂණ කට සහය  කරන ල. තවරට සණ කළ  අක පය 
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වසෙ සැල කළ ව ධාවන පථය ආස්තරණය ෙ වැඩසටහන ෙහ ෙකටෙගන 
ෙශෂ වාර සමාෙයජන ක ස් කැඳව ලැය. 

 
 ව ධාවන පථය වසා දැෙ කාල පෙදය ළ  කළ යාකාරක 

ව ධාවන පථය ආස්තරණය ෙ යාකාරක  ම ෙහෙව බඩාරණායක 
ජාතතර ව ෙතෙපළ  ජනවා මාසෙ ට අෙ මාසය දවා වා කාලෙ 
පැය  ට පැය  දවා පැය අටක කාලය වසා දමන ල.  ෙමම අංශය ම “ 
ලංක” ව සමාගෙ යාසර උපෙඛන සැල අංශය හා ෙවන වාර සමාෙයජන 
ක සාමාකයෙ සමාෙයජනෙය තව ව සමාග ෙවත  කර ඇ ව 
ගම වාර ෙව ම සඳහා යාණය යාමක කරන ල. ව ගම වාර ෙව 
ම ෙහෙව යම ව ෙමෙහ කට සවස් කාලයට හා රා කාලයට මා ය.  
ව ෙතෙපළ වසා දැම ෙහෙව ෙමම කාල මාව ළ ඉතාම  ව ගම 
මාණය පමණ අවලං මට  ය. ව ධාවන පථය ආස්තරණය ෙ කට 
පහෙව කළමනාකරණය කර ලැම තහ ම සඳහා වාර සමාෙයජන කව හා 
පාශ්වකව අතර ස් පය පවව ලැය.   

 
 ව වාහන කමාතෙ පාශ්වකව සමඟ ස් පැවැම 

 ලංකා  ව අකාය (CAASL) ම ව වාහන කමාතෙ සාධය 
සංවධනය තහ ම සඳහා අමාතාංශ, ව සමාග ෙයත මඩලය, ව 
සමාග ෙයතයෙ  ලංකා සංගමය,  ලංකා සංචාරක ෙයතයෙ සංගමය, 
IATA  ෙයත සංගමය, වාජ මඩලය වැ කමාතයට අදාළ ආයතන සමඟ ද, 
වාජ ෙදපාතෙව වැ රාජ ආයතන සමඟ ද ම ප ස් පැවැෙ 
කට සමාෙයජනය කරන ල.   
 

  වෂෙ   ලංකා  ව අකාය (CAASL) ම  ලංකා ව ෙසවාෙ 
රතතා ෙෂෙ යාමන කටවල සෑම අංගය සබධෙයම මැහ  
කරන ල. ව ෙසවා රතතා ෙස කට හා  වසෙ ව ෙසවා රතතා 
ගල සහකකරණය බඳ අමත යාකාරක උපෙඛනවලට අලව පෂක 
මඩලය  තව පාලන හා සහකකරණ යාකාරක  කරන ල. 
 
ව ෙතපළ/ ව යානා ෙමෙහකවෙ ව ෙසවා රතතා ස්වල ෙද 
හා සංඛා සහක ම සහ නැවත සහක ෙ කට තවරට අඛඩව  කරන 
ල. ඒ බඳ ස්තර පහත දවා ඇත. 
 

ව ෙසවා රතතා කළමනාකව සහක ම හා නැවත සහක ම  25 
ව ෙසවා රතතා ෙසකව සහක ම හා නැවත සහක ම  481 

 
 බඩාරනායක ජාතතර වෙතපෙළ ව ෙසවා රතතා ෙසවා සපයන 

සහක ම 
ව රතතාව සඳහා ෙසවා සැපකාර සංධාන සහක ෙ යාවය 2017 වසර 
ෙම අඛඩව පවවාෙගන යන ල. ෙයත වැර ෙ යාමාග ඉ කර ඇ 
දැ ණය ම සඳහා බඩාරනායක අතජාක ව ෙතෙපළ ළ ප පර 
පෂණ කට සහය  කරන ල. තවරට සණ කළ  අක පය 

පවන බව පෂණ වාතාවල සඳහ  ෙ. ව ෙතෙපළ ෙමෙහක  
සමට ෙබන යම ෙෂ සඳා අවස ෙම අනව සහක ම  කර 
ලැෙ. 

 
 ගගන යාාංගණ සහක ම හා ෙස ම 

 මතල රාජපෂ ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ගගන යාාංගණ සහකය අ 
ම සඳහා සසත්රාමක පෂණය  මා මාසෙ   කරන ලද අතර 
වැර ෙ යාකා සැලැස්ම ගැෙම අනව මතල රාජපෂ 
ජාතතර ව ෙතෙපළ සඳහා ගගන යාාංගණ සහකය  වසර දවා 
අ කරන ල. 

 බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ පෂණ    කළ අතර 
වැර ෙ යාකා සැලස්ම සඳහා වාතා ඉප කරන ල. 

 මතල රාජපෂ ජාතතර ව ෙතෙපෙළ  පෂණ    කළ අතර 
වැර ෙ යාකා සැලස්ම සඳහා වාතා ඉප කරන ල. 

 රමලාන ව ෙතෙපෙළ  පෂණ    කළ අතර වැර ෙ 
යාකා සැලස්ම සඳහා වාතා ඉප කරන ල. 

 මඩකලව ව ෙතෙපෙළ  පෂණ   කළ අතර පෂණ වාතා ද 
ඉප කරන ල. 

   ජල ගගන යාාංගණවල පෂණ    කරන ල. 
   ජල ගගන යාාංගණ  ක ෙමෙහ කට  ම සඳහා සැෙෙනයා ව 

සමාගම ෙවත තාවකාක අමැය ලබා ෙදන ල. 
   ෙගඩනැ  , උසස් ෙගඩනැ වහ  සඳහා අමැය ලබා ෙදන ල. 
   ෙහෙකට යාාංගණවල පෂණය පවවන ල.  
   රමලාන ව ෙතෙපෙළ  හ අවස්ථා අභාස සහ ණ පමාණෙ හ 

අවස්ථා අභාස පැවැම සඳහා සැල ෙ ස්වලට සහභා වන ල. 
 
 ෙස ෙ කට 

පහත දවා ඇ ප  ව ෙසවා අධෂ ජනරා  අමත කරන ලද “ 
ව සංකරණ ෙසවා ෙස සැලැස්ම” ට අලව බඩාරනායක ජාතතර ව 
ෙතෙපළ, රමලාන ව ෙතෙපළ හා මතල රාජපෂ ව ෙතෙපෙළ ව 
වාහන ෙසවා මධස්ථාන සඳහා ෙමම බඩාරනායක ව ෙතෙපෙළ හා රමලාන 
ව ෙතෙපෙළ ගගන නාක ෙතර ෙසවා මධස්ථාන සඳහා සැල කර  
පෂණ යලම අවස කරන ල. 
ව වාහන ෙසවා ඒකක  සහ ගගන නාක ෙතර ෙසවා ඒකක 
 
 

 ව ගම පාලක මාණන තෙස ම 
පහත දවා ඇ ව ගම පාලක මාණන  ම සඳහා පහත දැෙවන තෙස 
  කරන ල. 

 ෙශ පාලන ෙඩා මාණන 
 ෙශ ෙඩා හා ෙඩා ෙනවන මාණන 
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III. ගගන යාාංගණ පාලක මාණන  
IV. ෙසවාස්ථ ව සඳහා අකරණ පෂණ  

 
2017 වසෙ   කරන ලද සමස්ත මාණන තෙස  සංඛාව   

 
 භාෂා ණතා පෂණ හා ව  රකථන යාපපා පෂණ පැවැම 

 ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ තාෂක කාය මඩලය ම භාෂා ණතා 
පෂණ පවව ලැ අතර වාජ ව ය බලප හා ෙපගක ව ය බලප 
ලබා ගැම සඳහා ෙපගක යසර පාසවල යව සඳහා පවවන ලද ව  
රකථන යාපපා පෂණය සඳහා  භාග මඩලය ද තාෂක කාය මඩලෙ 
ෙයජනෙය සමත ය. 
ඒ අව, ව  රකථන පෂණ  සහ ඉං භාෂා ණතා පෂණ 
  පවවන ල. 

 
 මශන 

ව සමාගව ලැ  බා ව ගම ෙතර කලාපෙ   සෙදන 
බාධාව බඳව ධාන වශෙයම සලකා බල අවාය  වාතා (MORS) 
බඳව මශන පවවන ලද අතර ඉයාෙ අදාළ ආයතන සමඟ සබකරණය  
කර නැවත එවැ ය ම වැළැම සඳහා කම යාමාග ගනා ල.  තව 
ද, ව යානය පහත බැෙ රස් තාව හා ව යානෙ උචවය බඳ ශාල 
ෙවනස්ක ෙහෙකටෙගන TCAS RA සයකරණය බඳ මශන ද පවව ලැය.  
එවැ  අවම ම සඳහා එම මශනවල ෙශ ව සංතරණ ෙසවා සපයන 
ෙවත ලබා ෙදන ල. 
 
ඒ සබධෙය ග ලැ බලාමක ෙ යාමාග සඳහා අවශ ෙශෂඥ උපෙදස් 
සැපම ම ෙය ව යානා ෙමෙහ බඳව මශන ෙදක  ම 
සබධෙය  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ධාන කායභාරය ඉ 
කරන ල. 
 

 අමැය ලබා ම 
උපෙඛනගත ෙනකරන ලද ඉහ යාසර   , උපෙඛනගත 
ෙනකරන ලද ෙගඩබෑ , රාජතාක ඉහ යාසර  සඳහා 
ෙරධතාව ෙනමැ බවට සටහ   ද, රාජතාක ව යානා 
ෙගඩබෑ සඳහා ෙරධතාව ෙනමැ බවට සටහ  හා වගතව 
ඡායාප ගැෙ යාසැ  සඳහා ද ව සංතරණ ෙසවා අම ලබා  ෙ. 
තවද, වන ළ ෙය ජනයතාවට ප   රත ව යානා ෙමෙහ 
 සඳහා ද අමැ ලබා  ෙ. 

 
 ව සංතරණ යාමන අංශ 

/ස වෙතෙපළ හා ව ෙසවා ( ලංකා) සමාෙග ව සංතරණ ෙසවා අංශය හා 
ව ෙසවා කමාතෙ අෙන පාශ්වකවෙ ම සබකරණය  
ව සංතරණ ෙසවාවලට අදාළ ජාතතර  ව ෙසවා සංධානයට අය රාජය 
ව ලද  හා ෙවන යම අවශතා යාමක කර ඇත.   
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III. ගගන යාාංගණ පාලක මාණන  
IV. ෙසවාස්ථ ව සඳහා අකරණ පෂණ  

 
2017 වසෙ   කරන ලද සමස්ත මාණන තෙස  සංඛාව   

 
 භාෂා ණතා පෂණ හා ව  රකථන යාපපා පෂණ පැවැම 

 ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ තාෂක කාය මඩලය ම භාෂා ණතා 
පෂණ පවව ලැ අතර වාජ ව ය බලප හා ෙපගක ව ය බලප 
ලබා ගැම සඳහා ෙපගක යසර පාසවල යව සඳහා පවවන ලද ව  
රකථන යාපපා පෂණය සඳහා  භාග මඩලය ද තාෂක කාය මඩලෙ 
ෙයජනෙය සමත ය. 
ඒ අව, ව  රකථන පෂණ  සහ ඉං භාෂා ණතා පෂණ 
  පවවන ල. 

 
 මශන 

ව සමාගව ලැ  බා ව ගම ෙතර කලාපෙ   සෙදන 
බාධාව බඳව ධාන වශෙයම සලකා බල අවාය  වාතා (MORS) 
බඳව මශන පවවන ලද අතර ඉයාෙ අදාළ ආයතන සමඟ සබකරණය  
කර නැවත එවැ ය ම වැළැම සඳහා කම යාමාග ගනා ල.  තව 
ද, ව යානය පහත බැෙ රස් තාව හා ව යානෙ උචවය බඳ ශාල 
ෙවනස්ක ෙහෙකටෙගන TCAS RA සයකරණය බඳ මශන ද පවව ලැය.  
එවැ  අවම ම සඳහා එම මශනවල ෙශ ව සංතරණ ෙසවා සපයන 
ෙවත ලබා ෙදන ල. 
 
ඒ සබධෙය ග ලැ බලාමක ෙ යාමාග සඳහා අවශ ෙශෂඥ උපෙදස් 
සැපම ම ෙය ව යානා ෙමෙහ බඳව මශන ෙදක  ම 
සබධෙය  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ධාන කායභාරය ඉ 
කරන ල. 
 

 අමැය ලබා ම 
උපෙඛනගත ෙනකරන ලද ඉහ යාසර   , උපෙඛනගත 
ෙනකරන ලද ෙගඩබෑ , රාජතාක ඉහ යාසර  සඳහා 
ෙරධතාව ෙනමැ බවට සටහ   ද, රාජතාක ව යානා 
ෙගඩබෑ සඳහා ෙරධතාව ෙනමැ බවට සටහ  හා වගතව 
ඡායාප ගැෙ යාසැ  සඳහා ද ව සංතරණ ෙසවා අම ලබා  ෙ. 
තවද, වන ළ ෙය ජනයතාවට ප   රත ව යානා ෙමෙහ 
 සඳහා ද අමැ ලබා  ෙ. 

 
 ව සංතරණ යාමන අංශ 

/ස වෙතෙපළ හා ව ෙසවා ( ලංකා) සමාෙග ව සංතරණ ෙසවා අංශය හා 
ව ෙසවා කමාතෙ අෙන පාශ්වකවෙ ම සබකරණය  
ව සංතරණ ෙසවාවලට අදාළ ජාතතර  ව ෙසවා සංධානයට අය රාජය 
ව ලද  හා ෙවන යම අවශතා යාමක කර ඇත.   

ව සංතරණ යාමන කට සබධෙය යාමක ෙ  07  කර 
ෙ.   

  රත ව යානා සබධ ෙරලා යාමක ෙ  –  වන 
සංස්කරණය  වන ෙශධනය  ජනවා වන න ධ කරන ල. 

 ඇම  වන ෙවම යාමක ෙ  –  වන සංස්කරණය ට 
දත සෙදන පධ බඳ ෙශත ෙරලා සමඟ  වන ඇම ii 
ෙවම 1 වන ෙකටස  

 යාමක ෙ   වන සංස්කරණය ශද සෙදන පධ බඳ 
ෙශත ෙරලා සමඟ ඇ  වන ෙව ෙදවන ෙකටස 

 යාමක ෙ  –  වන සංස්කරණය ව නාක ව බඳ ෙශත 
ෙරලා සමඟ  වන ඇම  මා  වන න ධ කරන ල. 

 යාමක ෙ  –  වන සංසක්රණය  වන ෙශධනය මැ  
වන න ධ කරන ල (ව නාක  සංෙශන ෙසවා බඳ ෙශත 
ෙරලා සමඟ ii ෙවම වන ඇම සඳහා මැ වන න ධ කරන 
ලද යාමක ෙ     වන සංස්කරණය ෙශධනය  

 ව නාක කාලණ දා ෙසවා බඳ ෙශත ෙරලා සමඟ  වන ඇම 
සඳහා  ජනවා  වන න ධ කරන ලද යාමක ෙ  –  වන 
සංස්කරණ  ෙශධනය 

 ස්වයංය පරාන ෙස කාශන බැහැර (ADS  B – out) ෙමෙහ බඳ 
ෙරලා සඳහා  ඔෙතබ  වන න ධ කරන ලද යාමක ෙ 
 –  වන සංස්කරණය 

 
 ණාමකභාවය වැ  ම සඳහා අමතර කට ඇළ ෙ අාෙය 

පගණක ආත භාග පැවැම සඳහා මය සංවධනය ම 
 

    ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ ෙතර තාෂණ සංවධන සැලමට අතගත 
කර පගණක ආත පෂණ සංවධනය ෙ කට  මට  ව ෙසවා 
අකාය යවර ග අතර  වසෙ ද ෙ සබධෙය අවශ කට කරන ල.   

 
 නව යාසර පාස සහක ම 

ෙපගක ය බලප/වාජ ය බලප/ මාණන  ම සඳහා යාසර  
  ම සඳහා සරා ඇෙෂ සමාගම සඳහා යාසර පාස බලපය  
කරන ල. 

 
 යාසර පාස/ ව ෙසවා  සංධාන/ න කරන ලද ෙරහ ෙස ම 

 ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම ව ෙසවා  සංධාන හා න 
කරන ලද ෙරහ බඳ පහත දවා ඇ ෙස   කරන ල. 
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 ෙෆයාෙස් ඇෙෂ ඇකඩ   
 ෙය ෆ්ල ඇකඩ   
 ඕපස්කස් ෆ්ල ෙ () සමාගම  
 ෆ්ල සඳ () සමාගම  
 ඉටනැෂන ඇෙෂ ඇකඩ  (යාසර ෙමෙහ ලධා ව) 
 න කළ ෙරහ  

 
 ජාතතර ස් /වැඩ සඳහා සහභා ම 

ෙජෂ්ඨ  ව ෙසවා පෂක  ව ෙසවා ෛවද දාව (SCAI – AM) 
(APS/A) CAPSCA වාපෘෙ ෙය අවස්ථාව වශෙය  ෙනවැබ මාසෙ  
මැෙයාෙ ෙකටා නබා  පැවැ   වන (CAPSCA/AP) ස්ම සඳහා සහභා 
ය. 

 
 නව බලප හා මාණන  ම 

 ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම සමාෙලත වසර ළ, ව ෙසවා 
ස් ෙවත පහත සඳහ බලප  කරන ල. 

 ව ය බලප   
 ව යව සඳහා ව යානා වග මාණන   
 යාසර උපෙශක මාණන (යාසර උපෙශක හා සහකාර යාසර උපෙශක) –  
 ව ගම පාලක මාණන   
 ව යානා නඩ බලප (AML) –  
 වයානා නඩ බලප ෙද / මාණ   
 යාසර ෙමෙහ ලධා බලප   
 මැ ස් සාමාක සහක  
  උපෙශක අම හා බලප   
 ව යව සඳහා ෙය බලප වලං ෙ සහක   
 ව යානා නඩ බලප සඳහා ෙය බලප වලං ෙ සහක  

 
 ෛවද පෂණය / ෛවද මඩල ස් 

ව ය හා ව ගම පාලක ගල බලප  ම සඳහා  ලංකා  ව 
ෙසවා අකාෙ (CAASL) ව ෛවද මධස්ථානය ම පහත දැෙවන ෛවද 
පෂණ  කර ඇත. 

  ෛවද පෂණ                      
 ෛවද පෂණ අ ම සඳහා    

ව ෛවද මධස්ථානය ම ෛවද සහක සබධෙය මාසන ගැට 
සම සඳහා වසර ෙ ෛවද මඩල ස්   පවවා ඇත.  
 වෂෙ ,  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම ව ෙසවා 
කමාතෙ පාශ්වකවට අලව කට ම සඳහා පහත දැෙවන ෙරලා, 
මාෙගපෙශන ව හා යමය  කර ලැය. 
 

 යාමක ෙ  –   ජාතතර  ව ෙසවා සංධානය  වන 
ඇෙ  වන ෙකටස  ව යානා ෙමෙහම  ජාතතර ව වාහනය  
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 ෙෆයාෙස් ඇෙෂ ඇකඩ   
 ෙය ෆ්ල ඇකඩ   
 ඕපස්කස් ෆ්ල ෙ () සමාගම  
 ෆ්ල සඳ () සමාගම  
 ඉටනැෂන ඇෙෂ ඇකඩ  (යාසර ෙමෙහ ලධා ව) 
 න කළ ෙරහ  

 
 ජාතතර ස් /වැඩ සඳහා සහභා ම 

ෙජෂ්ඨ  ව ෙසවා පෂක  ව ෙසවා ෛවද දාව (SCAI – AM) 
(APS/A) CAPSCA වාපෘෙ ෙය අවස්ථාව වශෙය  ෙනවැබ මාසෙ  
මැෙයාෙ ෙකටා නබා  පැවැ   වන (CAPSCA/AP) ස්ම සඳහා සහභා 
ය. 

 
 නව බලප හා මාණන  ම 

 ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම සමාෙලත වසර ළ, ව ෙසවා 
ස් ෙවත පහත සඳහ බලප  කරන ල. 

 ව ය බලප   
 ව යව සඳහා ව යානා වග මාණන   
 යාසර උපෙශක මාණන (යාසර උපෙශක හා සහකාර යාසර උපෙශක) –  
 ව ගම පාලක මාණන   
 ව යානා නඩ බලප (AML) –  
 වයානා නඩ බලප ෙද / මාණ   
 යාසර ෙමෙහ ලධා බලප   
 මැ ස් සාමාක සහක  
  උපෙශක අම හා බලප   
 ව යව සඳහා ෙය බලප වලං ෙ සහක   
 ව යානා නඩ බලප සඳහා ෙය බලප වලං ෙ සහක  

 
 ෛවද පෂණය / ෛවද මඩල ස් 

ව ය හා ව ගම පාලක ගල බලප  ම සඳහා  ලංකා  ව 
ෙසවා අකාෙ (CAASL) ව ෛවද මධස්ථානය ම පහත දැෙවන ෛවද 
පෂණ  කර ඇත. 

  ෛවද පෂණ                      
 ෛවද පෂණ අ ම සඳහා    

ව ෛවද මධස්ථානය ම ෛවද සහක සබධෙය මාසන ගැට 
සම සඳහා වසර ෙ ෛවද මඩල ස්   පවවා ඇත.  
 වෂෙ ,  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම ව ෙසවා 
කමාතෙ පාශ්වකවට අලව කට ම සඳහා පහත දැෙවන ෙරලා, 
මාෙගපෙශන ව හා යමය  කර ලැය. 
 

 යාමක ෙ  –   ජාතතර  ව ෙසවා සංධානය  වන 
ඇෙ  වන ෙකටස  ව යානා ෙමෙහම  ජාතතර ව වාහනය  

6 වන ඇෙ  වන ෙකටස සඳහා  වන සංෙශධනය ෙත ව යානා 
ඇළව 

 යාමක ෙ  –  වන ඇම   වන ෙකටසට අලව  
වන පෙදය  අතරායතර භාඩ 

 D007  මැ ස් සඳහා ෛවදමය අවශතා 
 D005 –  වන ඇමට අලතාව 
 GD 006  ව යානා හා ෙහෙකටවල ගම කරන ගලය  හ 

අවස්ථාව ළ සමත තවය සඳහා ශම ම  
 GD001  යාසර කාය මඩලය, මැ ස් හා යාසර ට කරන සඳහා 

ස් සප කළමනාකරණ ව 
 

   ව ෙසවා අධෂ ජනරා  යම කරන ලද අවශතා සාථකව සණ 
ෙම අනව ෙමම වසර ළ ෙමෙහකව ෙදෙන සහකරණයට ල 
කරන ලද අතර ඔ සඳහා ව ෙමෙහක සහකය (AOC)  කරන ල. 
සරා, එෆ්එයා හා ෆ්ල සඳ යන ව සමාග සහකකරණයට ල  ව 
ෙමෙහකව ෙ. තව ද, එ ෙමෙහකව හා ත ගලෙය ෙවත 
ෙපගක ව යානා ෙමෙහක අවසරප (PAOP) ලබා ම අමත කර ලැය. 
ඉ අනව,  වෂය ළ ෙමම අංශය ව ෙමෙහක සහක හත අ 
ම සඳහා පෂණ  ෙ යාවෙ රත ය.  
 

 එයට අමතරව,  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම  ෙය ව 
ෙමෙහක සහක හතර  කළ අතර  ලංකාව ෙවත ෙසවා යාමක කර 
ලබන පවන ව සමාග සඳහා ෙය ව ෙමෙහක සහක  හත අ 
කරන ල. අතරායකර භාඩ සඳහා  අවසරපත  කරන ලද අතර 
අතරායකර භාඩ අවසරප දහ න අ කරන ල.   
 
ව ෙමෙහක සහකකරණය සඳහා සරාය  අවාය අවශතාවය 
වශෙය වතමාන ව ෙමෙහක සහකය දරන ස්  ඉප කළ යාසර 
ෙමෙහ සංහ හා  ෙමෙහ සංහ සඳහා ෙශධන අමත ම සඳහා ඒවා 
තෙසකරණයට භාජනය කරන ල. 
 
ව යව ස් ෙදෙදෙන බඳ ව ය ෙයගතා පෂණ පැවැම සඳහා  
න කරන ලද පෂක යව අෂණය ම හා ව ය ෙයගතා පෂණ 
අම ලබා ෙදන ලද අතර යාසර ෙමෙහ පෂකව (FOI) තෙස කරන ලද 
අතර න කරන ලද පෂක යව  ෙදෙන ද අෂණය කරන ල. උපෙශක 
අමත    ලබා  අතර  වෂෙ , අතරායකර භාඩ යාමන 
උපෙශකය හා මැ උපෙශකය සඳහා ද තෙස ෙ කට  කරන ල. 
 
 ලංකාව ළ සථලදා රතතා අෂණ පධය පැවම තහ ම සඳහා 
අමත ෙස සැලැසම්ට අව සහ  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ යාමන 
අවශතාවලට අලව, ෙය සහ ෙය ව ෙමෙහකව බඳ ෙස 
 අඛඩව  මට  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම 
කට කරන ල.  වෂෙ , ෙමෙහ අංශය ම  පෂණ, අතරමඟ 
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පෂණ, න කරන ලද පෂණ යව අෂණය ෙ කට, ධාන 
ෙමෙහ මධසථ්ාන පෂණ සහ අෙන පෂණ ඇළව ෙස ෙ 
යාකාරක    කර .   
 
ව ෙමෙහක සහකය දරනා  ජාතතර  ව ෙසවා සංධානය 
ම යම කර ඇ  සහ ෙත පචය ෙමම ධ කරන ලද ෙය 
ෙරලා/යාමාගවලට අලව කට ෙ මටම සහක කර ගැම සඳහා  
 වෂෙ , ෙමම අංශය ම “ ලංක” ව සමාගෙ සහ FITS ඇෙෂ 
සමාගෙ ව ෙමෙහක සහකය අ ම සඳහා සස්තරාමක යාමන 
ගණනය පවවන ල.  
 
 වෂෙ ,  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම එ 
පෂකය සඳහා ව ෙයගතාවට අදාළ ෙරලා සබධෙය ව ලබා 
ෙදන ල. එෙමම, නඩ සංධාන සහ නඩ  සංධාන සහකකරණය මට 
අදාළව නව ෙරලා හා ඒ ආත යාපපා වැ  ම සහ අඛඩ ව 
ෙයගතා අවශතා සරාමට ද  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම 
කට කරන ල.  
  
ආත යාමාග, අයප,  ලැස්,  ලංකා  ව ෙසවා ස් සඳහා 
මාෙගපෙශ ලබා ම, ව ෙසවා පතතා ෙදන ස්ථාපනය ම සඳහා 
 ව ෙසවා කමාතයට මාෙගපෙශ ලබා ම  කර නව යාමක 
ෙ  වැ  කරන ල. ව යානා නඩ ෙ සංධානවලට අදාළව 
යාමක ෙ  ද, ව යානා නඩ  සංධාන සඳහා යාමක 
ෙ   ද, වයානා වල අඛඩ ව ෙයගතා අවශතා සරාම 
සබධ යාමක ෙ  M ද,  ලංකාව සඳහා ව ෙයගතා සංහය 
යාමක ෙ   ම ද වැ  කර ෙ.  
 
ෙමම සස්තරාමක යාමක ෙ  ෙරය ව ෙසවා පතතා 
ෙයතායතනෙ (EASA) වලට ගැළෙපන ප සපාදනය කර ෙ. ෙරය 
ජාව/ ද ආයාක වාපෘෙ ද ආයා කලාය සමාරභකෙ (SARI) 
සහාය සහ මාෙගපෙශනය ලබා ග ෙමම යාමක ෙ  වැ  කර 
ඇත. ෙමම සස්තරාමක යාමක ෙ  සංවධනය ම බඳ ෙශෂඥය 
වන ද ආයා කලාය සමාරභකය (SARI) ම  ලංකාෙ පවවන ලද  
වැඩසටහ සහ යාමක ෙ වැඩ  ෙමම යාමක ෙ  වැ 
 ම සඳහා ව ෙයගතා ෙසවා කාය මඩලය ෙවත සහාය ලබා ෙදන ල. 
ව ෙසවා කමාතය ෙවත යාමක ෙ  M සහ යාමක ෙ  
 හවා ම සඳහා පවවන ලද කමාත පාශ්වකවෙ සවට ව ෙසවා 
කමාතෙ පාශ්වකව ෙබෙහ ෙදෙන සහභා හ.  
 
රතතා කළමනාකරණය, අඛඩ ව ෙයගතාව, නඩ  සංධානවල 
අවශතා, ව යානා නඩ සංධාන සහ නඩ වැඩසටහවල ශ්වසයභාවයට 
අදාළව පවන ෙරලා සබධෙය පෂකවට ව ලබා ෙදන ල. ෙමම 
 පාඨමාලාවලට ෛසධාක  පාඨමාලා ෙමම ෙසවාස්ථ  පාඨමාලා ද 
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පෂණ, න කරන ලද පෂණ යව අෂණය ෙ කට, ධාන 
ෙමෙහ මධසථ්ාන පෂණ සහ අෙන පෂණ ඇළව ෙස ෙ 
යාකාරක    කර .   
 
ව ෙමෙහක සහකය දරනා  ජාතතර  ව ෙසවා සංධානය 
ම යම කර ඇ  සහ ෙත පචය ෙමම ධ කරන ලද ෙය 
ෙරලා/යාමාගවලට අලව කට ෙ මටම සහක කර ගැම සඳහා  
 වෂෙ , ෙමම අංශය ම “ ලංක” ව සමාගෙ සහ FITS ඇෙෂ 
සමාගෙ ව ෙමෙහක සහකය අ ම සඳහා සස්තරාමක යාමන 
ගණනය පවවන ල.  
 
 වෂෙ ,  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම එ 
පෂකය සඳහා ව ෙයගතාවට අදාළ ෙරලා සබධෙය ව ලබා 
ෙදන ල. එෙමම, නඩ සංධාන සහ නඩ  සංධාන සහකකරණය මට 
අදාළව නව ෙරලා හා ඒ ආත යාපපා වැ  ම සහ අඛඩ ව 
ෙයගතා අවශතා සරාමට ද  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම 
කට කරන ල.  
  
ආත යාමාග, අයප,  ලැස්,  ලංකා  ව ෙසවා ස් සඳහා 
මාෙගපෙශ ලබා ම, ව ෙසවා පතතා ෙදන ස්ථාපනය ම සඳහා 
 ව ෙසවා කමාතයට මාෙගපෙශ ලබා ම  කර නව යාමක 
ෙ  වැ  කරන ල. ව යානා නඩ ෙ සංධානවලට අදාළව 
යාමක ෙ  ද, ව යානා නඩ  සංධාන සඳහා යාමක 
ෙ   ද, වයානා වල අඛඩ ව ෙයගතා අවශතා සරාම 
සබධ යාමක ෙ  M ද,  ලංකාව සඳහා ව ෙයගතා සංහය 
යාමක ෙ   ම ද වැ  කර ෙ.  
 
ෙමම සස්තරාමක යාමක ෙ  ෙරය ව ෙසවා පතතා 
ෙයතායතනෙ (EASA) වලට ගැළෙපන ප සපාදනය කර ෙ. ෙරය 
ජාව/ ද ආයාක වාපෘෙ ද ආයා කලාය සමාරභකෙ (SARI) 
සහාය සහ මාෙගපෙශනය ලබා ග ෙමම යාමක ෙ  වැ  කර 
ඇත. ෙමම සස්තරාමක යාමක ෙ  සංවධනය ම බඳ ෙශෂඥය 
වන ද ආයා කලාය සමාරභකය (SARI) ම  ලංකාෙ පවවන ලද  
වැඩසටහ සහ යාමක ෙ වැඩ  ෙමම යාමක ෙ  වැ 
 ම සඳහා ව ෙයගතා ෙසවා කාය මඩලය ෙවත සහාය ලබා ෙදන ල. 
ව ෙසවා කමාතය ෙවත යාමක ෙ  M සහ යාමක ෙ  
 හවා ම සඳහා පවවන ලද කමාත පාශ්වකවෙ සවට ව ෙසවා 
කමාතෙ පාශ්වකව ෙබෙහ ෙදෙන සහභා හ.  
 
රතතා කළමනාකරණය, අඛඩ ව ෙයගතාව, නඩ  සංධානවල 
අවශතා, ව යානා නඩ සංධාන සහ නඩ වැඩසටහවල ශ්වසයභාවයට 
අදාළව පවන ෙරලා සබධෙය පෂකවට ව ලබා ෙදන ල. ෙමම 
 පාඨමාලාවලට ෛසධාක  පාඨමාලා ෙමම ෙසවාස්ථ  පාඨමාලා ද 

ඇළ ය. අඛඩ ව ෙයගතා අවශතා සබධ ෂය ක බඳ 
ෙශෂඥය වන ෙපාලය ම පැවැ කලාය යාමක ෙ වැඩ සඳහා 
ෙජෂ්ඨ පෂකෙය සහභා හ.  
 
සමාෙලත වසෙ, ෙරපෙ පැවැ  යන මාවලට අය නව ව 
යානා හතර භාර ගැෙ කට සඳහා ද ව ෙයගතා පෂකව සහභා හ. 
 අංක  දරන  ලංකා  ව ෙසවා අකා පනත යටෙ අකායට පැව 
ඇ කතවය සහ කායය යටෙ යම වශෙය දවා ඇ “ ව ෙසවෙ 
ඕනෑම අංගය සබධෙය සෂණ ආරභ කර යාමක ෙ” වගම  ලංකා 
 ව ෙසවා අකායට (CAASL) පැව ඇත. එවැ බැවලට අල වන ප, 
 ව ෙසවාවට අදාළව “පෙෂණ සහ සෂණ”  ම සඳහා  ලංකා  
ව ෙසවා අකායට (CAASL) පැව ඇ ෙමපාක යමයට අලව කට 
ම අකාෙ ධානම අවශතාව ෙලස සැලෙ. ෙ අව,  වෂෙ , 
අකාය ම “ ලංකාෙ ජාක ආකය සඳහා  ව ෙසවා අංශෙ 
දායකවය ණය ම” යන ෙමාෙව පෙෂණය  මට ෙයජනා කරන 
ල.  
 
ෙමම පෙෂණය  ෙ  අවශ වන තාෂක සහ සංඛාෙඛනමය සහාය ලබා 
ගැෙ අර,  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ජාක ජනෙඛන 
සහ සංඛාෙඛන ෙදපාතෙව, වාහන සහ  ව ෙසවා අමාතාංශය සහ 
ෙමරව ශ්ව දාලය සමඟ සබකරණය පවවා ග කට කර. ඉහත 
පෙෂණය සඳහා වාපාක උපෙශන සමාගමක/ශ්ව දාලයක ෙසවය ලබා ගැමට 
ද  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම රණය කරන ල. 
 
සංස්ථාත සැලැස්ම වැ  ෙ කට සහ  ව ෙසවා අකාෙ වාක 
වාතා සපාදනය ෙ කට ද එම වාතා ධ කර  ලංකා පාෙව, 
අදාළ රජෙ ආයතන සහ කමාතෙ ෙවන පාෙභකය ෙවත එම වාතා ඉප 
ෙ කට ද  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම සණ කර 
ඇත. 
 
 අංක  දරන  ලංකා  ව ෙසවා අකා පනත කාරව, ග  ව 
ෙසවා අමාතවරයා ම  ලංකා පාෙව ෙවත ඉප ම සඳහා  වසර 
සඳහා  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ (CAASL) වාක වාතාව සපාදනය 
කරන ල. 
 
ෙභක වාතා සහ ග වාතා, ක මටෙ අයවැය වාතාව, වාපෘ සංවධන 
වාතා ආය ෙය අමාතාංශය,  ලංකා මහ බැංව සහ එම වාතා ඉ කරන ලද 
ෙවන බාර ආයතන ෙවත ඉප කරන ල. 
 

 පපාලන සහ සැප ෙසවා සඳහා අදාළ වන කට 
 වෂය ළ,  ලංකා  ව ෙසවා අකාය (CAASL) ම පවව ලැ 
ස් /  පාඨමාලා 
 



106

ld¾h idOk jd¾;dj 2017

m%jdyk yd isú,a .=jkafiajd wud;HdxYh

  ජනවා සහ මැ මාසවල  ද ආයා කලාය සමාරභකය  
SARI  වැඩසටහන  

  මා මාසෙ  පතතා කළමනාකරණ පධය  SMS  
වැඩසටහන 

   මාසෙ  යසර ෙමෙහ පෂක ව  FOI  
වැඩසටහන 

  අෙගස් මාසෙ  ෙසවාස්ථ ව ද ඇළව, පතතා 
කළමනාකරණ පධය (SMS) සහ රාජ පතතා වැඩසටහන (SSP) 
යාමක ෙ ව 

 ව ෙසවා රතතා අෂක පාඨමාලාව   
 OPS පෂකය සඳහා පෂක  පාඨමාලාව (OJT) 
 AIR පෂකය සඳහා පෂක  පාඨමාලාව (AIR) 
  ෙකණ ආයා හා ෙබංගාල ෙබක උප කලාපෙ දහ වන 

ස්ම. (ADS – B යාමක ෙ යාකා කඩායම) 
 ව ෙයගතාව අඛඩව පවවා ගැම ( වන ෙකටස, එන  වන 

ෙකටස) බඳ පාඨමාලාව  
 

 සංඛා ෙඛන හා ෙරකථනය 
 ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ යම අංශ ෙයජනය කර පවවාෙගන ය 
ලබන ධාන සංඛාෙඛන දත පදනම  ජනවා ට ෙදසැබ මාසය දවා කාල 
පෙදය සඳහා යාවකාන කර පවවාෙගන ය ලැය. ෙමම සංඛාෙඛන දත 
පදනම භාත කර සපාදනය කරන ලද කාය සාධන ග වාතා අවශ ප  ලංකා 
මහ බැංව, වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශය හා ජාක වාහන ෙකෂ 
සභාව ෙවත ධාන වශෙය ම ඉප කරන ලද අතර එම වාතා ඉලා  ෙවන 
බාර පාශ්වය ෙවත ද ඒවා ඉප කරන ල. 
 

  වාක එමහ  වැඩව 
 “ක ඉ මට ෙපර අපෙ දැම සාෂා කර ගැම සඳහා අපෙ ෙමෙහවර 
ඉම ෙවෙව හැඩ ගැෙස“ යන ෙමා පාඨය යටෙ  ලංකා  ව ෙසවා 
අකාෙ (CAASL) කාය මඩල සාමාකෙය ය ෙදනා ෙවෙව පාඩා 
ෙශෙ  අමායා  ෙහටලෙ  ෙනවැබ  දවා වාක එමහ 
වැඩව පවව ලැය. 
 
ෙමම  සැය මහාචාය අතනායක එ. ෙහර මැමා හා ඔෙ කඩාෙ 
ධානවෙය ම පවව ලැ අතර සංධානෙ සාථකවය සඳහා ක 
අවශතාව වන කාය මඩලය අතර අත  ගල සබධතා වැ  ම 
සඳහා ෙපළඹම ඇ මට ෙමම  සැය ම පහක සලසා  අතර 
ධනාමක තනය  කඩායම ෙලස කට ම සඳහා කාය මඩලෙ 
ආකප ද වධනය කරන ල.  
 
ෙමම වැඩව සඳහා  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ සභාපමා,  ව 
ෙසවා අධෂ ජනරා හා ෙසවක මඩලය ෙයජනය කර සාමාකය   
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  ජනවා සහ මැ මාසවල  ද ආයා කලාය සමාරභකය  
SARI  වැඩසටහන  

  මා මාසෙ  පතතා කළමනාකරණ පධය  SMS  
වැඩසටහන 

   මාසෙ  යසර ෙමෙහ පෂක ව  FOI  
වැඩසටහන 

  අෙගස් මාසෙ  ෙසවාස්ථ ව ද ඇළව, පතතා 
කළමනාකරණ පධය (SMS) සහ රාජ පතතා වැඩසටහන (SSP) 
යාමක ෙ ව 

 ව ෙසවා රතතා අෂක පාඨමාලාව   
 OPS පෂකය සඳහා පෂක  පාඨමාලාව (OJT) 
 AIR පෂකය සඳහා පෂක  පාඨමාලාව (AIR) 
  ෙකණ ආයා හා ෙබංගාල ෙබක උප කලාපෙ දහ වන 

ස්ම. (ADS – B යාමක ෙ යාකා කඩායම) 
 ව ෙයගතාව අඛඩව පවවා ගැම ( වන ෙකටස, එන  වන 

ෙකටස) බඳ පාඨමාලාව  
 

 සංඛා ෙඛන හා ෙරකථනය 
 ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ යම අංශ ෙයජනය කර පවවාෙගන ය 
ලබන ධාන සංඛාෙඛන දත පදනම  ජනවා ට ෙදසැබ මාසය දවා කාල 
පෙදය සඳහා යාවකාන කර පවවාෙගන ය ලැය. ෙමම සංඛාෙඛන දත 
පදනම භාත කර සපාදනය කරන ලද කාය සාධන ග වාතා අවශ ප  ලංකා 
මහ බැංව, වාහන හා  ව ෙසවා අමාතාංශය හා ජාක වාහන ෙකෂ 
සභාව ෙවත ධාන වශෙය ම ඉප කරන ලද අතර එම වාතා ඉලා  ෙවන 
බාර පාශ්වය ෙවත ද ඒවා ඉප කරන ල. 
 

  වාක එමහ  වැඩව 
 “ක ඉ මට ෙපර අපෙ දැම සාෂා කර ගැම සඳහා අපෙ ෙමෙහවර 
ඉම ෙවෙව හැඩ ගැෙස“ යන ෙමා පාඨය යටෙ  ලංකා  ව ෙසවා 
අකාෙ (CAASL) කාය මඩල සාමාකෙය ය ෙදනා ෙවෙව පාඩා 
ෙශෙ  අමායා  ෙහටලෙ  ෙනවැබ  දවා වාක එමහ 
වැඩව පවව ලැය. 
 
ෙමම  සැය මහාචාය අතනායක එ. ෙහර මැමා හා ඔෙ කඩාෙ 
ධානවෙය ම පවව ලැ අතර සංධානෙ සාථකවය සඳහා ක 
අවශතාව වන කාය මඩලය අතර අත  ගල සබධතා වැ  ම 
සඳහා ෙපළඹම ඇ මට ෙමම  සැය ම පහක සලසා  අතර 
ධනාමක තනය  කඩායම ෙලස කට ම සඳහා කාය මඩලෙ 
ආකප ද වධනය කරන ල.  
 
ෙමම වැඩව සඳහා  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ සභාපමා,  ව 
ෙසවා අධෂ ජනරා හා ෙසවක මඩලය ෙයජනය කර සාමාකය   

පමණ සහභා  අතර ධායක හා ධායක ෙනවන කාය මඩල සාමාකය % ක 
සකෙ සහභාවෙය ෙමම වැඩව සාථකව පැවැමට හැ ය. 

 
  ලංකා  ව ෙසවා අකාය ම මාධ පහරණය ම හා වධන කට  

ම 
 වෂය ළ, පාස වැඩසටහ ෙදක පැවැ  අතර  වෂය අවසානය වන ට 
පාස ව ෙසවා සමාජ ක එකව  මට සහාය ලබා ෙදන ල. 
“වසර“ ව ෙසවා සඟරා ෙදක  කර පාස   ෙවත ෙනෙ ෙබදා 
හන ල. ICAN 2017 සවට සමගා ව “ෙශෂ වසර“ සංස්කරණය  
කරන ල. 
 
ෙමයට අමතරව, ව ෙතෙපළ ෙමෙහ කට බඳව ෂය දැව ම 
සඳහා  ව ෙසවා සංවධන හා අධාපන කව  CADEC ම නව 
වැඩසටහන හවා ෙදන ලද අතර එය මාක පදන පවව ලැෙ.  වෂෙ  
වැඩසටහ න පවවන ල.  
 

 ළඟ පරර සඳහා වන ව ෙසවා වෘක වැඩ සටහන (NGAP)  
 ලංකාව ළ ළඟ පරර සඳහා වන ව ෙසවා වෘක වැඩ සටහන (NGAP) 
යාමක ම සඳහා  මා  න  ව ෙසවා අකාෙ අධෂ 
මඩලෙ අමැය යටෙ  ලංකා  ව ෙසවා අකාය, /ස ව 
ෙතෙපළ හා ව ෙසවා ( ලංකා සමාගම) හා “ ලංකා එයා ලස“් සමාගෙ 
සාමාකයෙග සමත  ජාක කව ස්ථාපනය කරන ල. ලංකාෙ ව 
ෙසවා වෘකයෙ ම පරර වැඩසටහන යාමක ම සඳහා  ජාක කව / 
පාස ව ෙසවා සංග හා යසර  පාස ෙයජනය කර පාස ෂය හා 
කාතා ෂ ව යව ෙමම ගැෙ උසවයට සහභා හ. 
 
 ව ෙසවා සංධානෙ සාමාක රාජය ෙලස ව යානා හ අන හා 
බරපතල  ඵලදා අද ස්වානව මශනය ම තහ ම සඳහා ව 
ෙසවා යාමන ආයතනෙය ෙව  ස්වාන මශන අකාය සථ්ාපනය ම  
වෂෙ  කළ   තව එ කතවය ය. 
 
ව යානා හ අන මශන කායාංශය බඳ අවස පන ෙකපත සණ 
කරන ලද අතර එය ෙ වන ට ප  සහක ෙ යාවය ළ සැකෙස 
පව. 
 
 වෂෙ පැවැමට යත ICAO – USOAP සඳහා ක වැඩකට ආරභ 

කර ෙ. අදාළ රාජ ව ෙසවා ගණන ශ්නාවය සහ හ අන මශනය 
ම (AIG) බඳ ගණන ෙෂයට අදාළ අලතා  ලැස්ව සණ 
කර ඇත. රණාමක හා අංග සබධෙය  ල ෙඛන ශන් සණ කරන ලද 
අතර අෙන ෙෂ සබධ ල ෙඛන ශන් සණ ෙ කට ෙව 
පව. 
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 වෂෙ , BEA, ංශය හා ංගෙ ව අන මශන කායාංශය ම 
අස තබන ලද  සමාෙලචනය කරන ල. BEA හා ංශය ම අස තබන 
ලද  “අාය කාශ ම“ යෙව ෙශධනය කරන ලද අතර  ෙදසැබ 
මාසෙ  එම  අස තබන ල. 
 
අදාළ වවස්ථාත අවශතා සමඟ අලව කට ෙ මාණය බඳව 
සමාෙලචනය ම හා ඇගම  සංධානෙ අවදානම, අභතර පාලන පසරය 
හා පාලන රාව බඳව සහකය  ලංකා  ව ෙසවා අකාය ම සපය. 
ඒ අව,  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ තව හා අභතර ගණන අංශය 
ම  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ කරණ හා ල වාතාකරණ පධෙ 
සා බව බඳව තහ මට තවරට අවශ යවර ග අතර අභතර පාලන 
පධ කාලාවක පදන සමාෙලචනය ම හා අෂණය ම  අභතර 
පාලන පධවල ඵලදාතාවය බඳව තහ මට ද අවශ යවර ගනා ල. 
පශ්චා ගණනවලට අමතරව, සාද ද ෙග, ලබා ෙනග වා ෙවෙව ද 
ෙගම හා කාය මඩල ණය බඳව ව ගණනය ද  කරන ල.  වෂය 
ළ, කාය මඩල ණය ෙගම බඳව ව ගණන   කරන ල. 

 
6.5  වතමාන බසාධන කට 

 ෛවද රෂණ ෙයජනා මය ෙසවකය හා ඔෙ පෙ සපතම සාමාකය 
සඳහා නම ලබන ඉහළම ලාභ ලබා ෙදන බසාධන පහකම බවට ප  ඇත. 
 
 මැ ට ෙදසැබ දවා රෂණාවරණ කාල පෙදය සඳහා බාර ෙර අංශය 
ෙවෙව ෙමම වසර ළ .  වනා  රෂණ ක ,  
මාණය ලබා  ෙ. එෙම ම, ෛවද රෂණෙ ෙවාකව කාර ලබාගැෙ 
පහක ද එම කාලමාව ළ ෙසවකයට ලබා ෙදන ල. 
 

ස්වය ෙසඛය, පතතාව හා රතතාවය අනදායක ය හැ අවස්ථාවලට 
ඇතැ ට රාවරණය ය හැ පෂකවට ෙශ ආවරණ සතව රෂණ 
සමාගව ෙසවා ලබා ගැම සබධෙය  කරන ලද රජෙ චෙඛ උපෙදස් 
අගමනය කර හ අන රෂණාවරණය පස් ඉවරස් ඒ ම 
නැවත අ කර ලැය. 

 
 අකාය ම ස්ථාපනය කර ඇ කාය මඩල ණය වැඩසටහ ම කාය මඩල 

සාමාකය ෙවත ඉතා ශාල ල සහනය ලබා ෙද ලැෙ. සමාෙලචනයට භාජනය 
වන වසර ළ කාය මඩල සාමාකය  කට අක ස ණය ෙයජනා මය 
 ලාභ ලබා . 

 
 ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ කාය මඩලය ෙවත ණය ලබා ම  
පහක සලසා ෙද ලැ අතර  වෂය ළ ෙසවකය  ෙදෙදෙන සඳහා . 
 ක දල ආපදා ණය වශෙය ලබා  . එයට අමතරව, ෙමට 
වාහන ල  ගැම සඳහා ණය දල වශෙය .  ලබා   අතර 
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 වෂෙ , BEA, ංශය හා ංගෙ ව අන මශන කායාංශය ම 
අස තබන ලද  සමාෙලචනය කරන ල. BEA හා ංශය ම අස තබන 
ලද  “අාය කාශ ම“ යෙව ෙශධනය කරන ලද අතර  ෙදසැබ 
මාසෙ  එම  අස තබන ල. 
 
අදාළ වවස්ථාත අවශතා සමඟ අලව කට ෙ මාණය බඳව 
සමාෙලචනය ම හා ඇගම  සංධානෙ අවදානම, අභතර පාලන පසරය 
හා පාලන රාව බඳව සහකය  ලංකා  ව ෙසවා අකාය ම සපය. 
ඒ අව,  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ තව හා අභතර ගණන අංශය 
ම  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ කරණ හා ල වාතාකරණ පධෙ 
සා බව බඳව තහ මට තවරට අවශ යවර ග අතර අභතර පාලන 
පධ කාලාවක පදන සමාෙලචනය ම හා අෂණය ම  අභතර 
පාලන පධවල ඵලදාතාවය බඳව තහ මට ද අවශ යවර ගනා ල. 
පශ්චා ගණනවලට අමතරව, සාද ද ෙග, ලබා ෙනග වා ෙවෙව ද 
ෙගම හා කාය මඩල ණය බඳව ව ගණනය ද  කරන ල.  වෂය 
ළ, කාය මඩල ණය ෙගම බඳව ව ගණන   කරන ල. 

 
6.5  වතමාන බසාධන කට 

 ෛවද රෂණ ෙයජනා මය ෙසවකය හා ඔෙ පෙ සපතම සාමාකය 
සඳහා නම ලබන ඉහළම ලාභ ලබා ෙදන බසාධන පහකම බවට ප  ඇත. 
 
 මැ ට ෙදසැබ දවා රෂණාවරණ කාල පෙදය සඳහා බාර ෙර අංශය 
ෙවෙව ෙමම වසර ළ .  වනා  රෂණ ක ,  
මාණය ලබා  ෙ. එෙම ම, ෛවද රෂණෙ ෙවාකව කාර ලබාගැෙ 
පහක ද එම කාලමාව ළ ෙසවකයට ලබා ෙදන ල. 
 

ස්වය ෙසඛය, පතතාව හා රතතාවය අනදායක ය හැ අවස්ථාවලට 
ඇතැ ට රාවරණය ය හැ පෂකවට ෙශ ආවරණ සතව රෂණ 
සමාගව ෙසවා ලබා ගැම සබධෙය  කරන ලද රජෙ චෙඛ උපෙදස් 
අගමනය කර හ අන රෂණාවරණය පස් ඉවරස් ඒ ම 
නැවත අ කර ලැය. 

 
 අකාය ම ස්ථාපනය කර ඇ කාය මඩල ණය වැඩසටහ ම කාය මඩල 

සාමාකය ෙවත ඉතා ශාල ල සහනය ලබා ෙද ලැෙ. සමාෙලචනයට භාජනය 
වන වසර ළ කාය මඩල සාමාකය  කට අක ස ණය ෙයජනා මය 
 ලාභ ලබා . 

 
 ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ කාය මඩලය ෙවත ණය ලබා ම  
පහක සලසා ෙද ලැ අතර  වෂය ළ ෙසවකය  ෙදෙදෙන සඳහා . 
 ක දල ආපදා ණය වශෙය ලබා  . එයට අමතරව, ෙමට 
වාහන ල  ගැම සඳහා ණය දල වශෙය .  ලබා   අතර 

ෙසවකය ෙදෙදෙන සඳහා ය පැ ණය වශෙය .   ලබා  . 
එයට අමතරව, සමාෙලත වෂය ළ .   ලබාම  පාපැ ල  
ගැම සඳහා කාය මඩල සාමාකය ෙදෙදෙනට අකාය ම සහාය ලබා ෙදන 
ල. 
 

එයට සමාන ප, අකාෙ සහාය ඇව කාය මඩල සාමාකයෙ ල අවශතා 
සරාම සඳහා ෙපල ණය ෙයජනා මය ද ස්ථාපනය කරන ල.  වෂෙ , 
කාය මඩල සාමාකය ෙදෙදෙන ෙවත ෙපළ ණය ලබා   අතර ලබා  
දල .  ය. ෙමම වසර ළ .   කාය මඩල 
සාමාකය ෙදෙන සඳහා උසව අකාර ලබා  . 

 
 ධාන බසාධන පහකවලට අමතරව, රල සංචාරක වාසය කාය මඩල 

සාමාකය සඳහා වන බසාධන පහකම ෙලස නමන ල.  
 

බසාධන පහක වැ  කර, කාය මඩල සාමාකයට ෙම ම පෙ 
සාමාකය සඳහා ද ය බලප පහක ලබා ම  ලංකා  ව ෙසවා 
අකාය ම වෂෙ  ආරභ කරන ල. සමාෙලචනයට භාජනය වන වසර ළ 
ය බලප  කාය මඩල සාමාකය  ෙදෙන සඳහා  කර . 

 
6.6 මානව සප සංවධන කට 

 
 සංධානාමක  සංස්කරණ හා කාය මඩලය බඳවා ගැම 

ණ සහ ශ්වසය ව ෙසවා පතතා යාමකය ෙ අරණ මත ධාන 
වශෙය ම පදන ෙව  ව ෙසවා අකාය  මැන වැ  කර ඇ 
අශම ෂම බඳවා ගැෙ යාවය  ෙසවයට ඇළ වන එ එ 
ෙසවකයා ඔෙග අෙත ඵලය බඳව පැහැ අවෙබධය සතව  
ව ෙසවා අකාය ෙවත ෙසන බව තහ කරන අතර එම බඳවා ගනා ගලය 
සඳහා යාමක කර ලබන ම හා පධ ඔ ළ පවන සැඟ හැයාව අත  
වඩා යහප හැයාව තවරට  කර ගැම සඳහා උපකා වන බව තහ කර. 
 
ෙමම ෙශත සංධානාමක වහය සැකෙම අනව, ඇබෑ  පවන 
තන සඳහා කාය මඩල සාමාකය   සමස්තය වශෙය බඳවා ගැෙ 
කට  වෂෙ   කරන ල. සමාෙලත වසර ළ , අමත  සංධානාමක 
වහයට අල වන ප නව බඳවා ගැ    කරන ල.  ලංකා  ව 
ෙසවා අකා ඉහාසෙ ධායකය ශාල මාණය එ කඩායම වශෙය බඳවා 
ග පළ අවසථ්ාව ෙමය ය. 
 
සමාෙලත වසර ළ  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ ෙසවක වැ අපාතය 
%  ෙලසට වාතාගත ය. ඵලදා හා ෂ්ඨ මානව සප පචය යාමක 
ම  ෙවෙහස  ෙසවය ම සඳහා ෙසවකය අෙරණය කර ඔ ෙවත 
ලාභ ලබා ෙ වැදගකම බඳව ෙමම අප වැ අපාතය ම තවරට 
අවධාරණය කර. 
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 ලංකා  ව ෙසවා අකාය මානව සප සංවධනය ෙවෙව ආෙජනය 
ම අඛඩව  කර ලබන අතර අකාෙ අනාගත සාථකවය සඳහා 
ෙසවකයෙ සලතා හා දැම වැ  කර ගනා බව තහ කර ගැම සඳහා 
ඵලදා ම බලකාය එ දැම වටා ෙග කර ගැෙ කට  මට ද  ලංකා 
 ව ෙසවා අකාය අඛඩව කට කර. සමාෙලත වසර ළ  ෙ 
කට ෙය හා ෙය  , සමණ හා වැඩව සමත  අතර 
මානව සහජ දෂතා වැ  ම හා මානව සප එවැ දෂතාව සනධ 
ම  කට පැවැෙ අාය ය. තවද, අකාය ෙමම අප වන ද 
ෙයජනය කර ධ ස්, සමණ හා ශාස්ය සමණ සඳහා  ලංකා 
 ව ෙසවා අකාෙ කාය මඩල සාමාකෙය සහභා හ.  ලංකා  
ව ෙසවා අකාෙ යා කට ඉ ම සඳහා අවශ වන ගලය   
හා සංවධනය  බඳව පවන මාව ළබඳව ෙනසලක .  
ක දල මානව සප සංවධන වැඩසටහ සඳහා වැය කර . 
 
කළමනාකරණෙය ලැ ගැ   අවස්ථා සැලෙ ධාතාව   
 අතර ප ය වෂයට සාෙෂව  සංඛාෙ සමස්ත වැම   ෙලස 
සංඛාෙඛන ම වාතා ෙ. 
 
ව ෙසවාෙ ගක ස්වභාවය ම එ රතව න වෘකයට වඩාම 
යාවකාන  සලතා හා හැයාව අප කර ගැමට අෙයග කර. එමසා, 
ෙය    හා ෙය     කළ අතර නනතම වණතා බඳ 
අවශ යාවකාන කරන ලද දැම ලබා ගැම සබධෙය කාය මඩල 
සාමාකය  ෙදෙන  කරන ල. 
 
ඒ හා සමානව, සමස්තය ෙලස කාය මඩල සාමාකය  ෙදෙන ෙය ෙමම 
ෙය රටවල ද පවව ලැ ස්, සමණ සහ ශාස්ය සමණ   සඳහා 
සහභා හ.  
 
 ලංකා  ව ෙසවා අකායට බඳවා ග නවක සහකාර කළමනාකව හා  
ව ෙසවා පෂකය කඩායම සඳහා ෙශෂ ව ෙසවා ධායක පාඨමාලාව 
පවව ලැ අතර එය .  ක යද මතල  ව ෙසවා පෙ 
 පවවන ල. ෙමම වැඩසටහෙ මාස  ක කාල පෙදය ළ ව ෙසවාවට අදාළ 
ෂයය  පමණ ආවරණය කරන ල. අනාගතෙ  ඔ  අදන අදාළ 
ෙමෙහ ෙෂවල අෙයගවලට ආම ශ්වාසෙය තව ණ ෙ හැයාව 
වැ  ෙ අලාශෙය වන ෙවත ශම පදනම  ව 
ෙසවා දැම ලබා ම ෙමම  පාඨමාලාව පැවැෙ ඛතම අරණ ය. 
 
කාය මඩලෙ ෙප  අවශතා බඳව හනා ගනා ලද අතර, කළමනාකරණ 
සහකාර  තාෂක ෙනවන කාය මඩල ගණය සඳහා .   වැය 
කර ෙශෂ ව ලබා ෙදන ල. ෙමම ෙශෂ ෙ අරණ ෙ ංහල හා 
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 ලංකා  ව ෙසවා අකාය මානව සප සංවධනය ෙවෙව ආෙජනය 
ම අඛඩව  කර ලබන අතර අකාෙ අනාගත සාථකවය සඳහා 
ෙසවකයෙ සලතා හා දැම වැ  කර ගනා බව තහ කර ගැම සඳහා 
ඵලදා ම බලකාය එ දැම වටා ෙග කර ගැෙ කට  මට ද  ලංකා 
 ව ෙසවා අකාය අඛඩව කට කර. සමාෙලත වසර ළ  ෙ 
කට ෙය හා ෙය  , සමණ හා වැඩව සමත  අතර 
මානව සහජ දෂතා වැ  ම හා මානව සප එවැ දෂතාව සනධ 
ම  කට පැවැෙ අාය ය. තවද, අකාය ෙමම අප වන ද 
ෙයජනය කර ධ ස්, සමණ හා ශාස්ය සමණ සඳහා  ලංකා 
 ව ෙසවා අකාෙ කාය මඩල සාමාකෙය සහභා හ.  ලංකා  
ව ෙසවා අකාෙ යා කට ඉ ම සඳහා අවශ වන ගලය   
හා සංවධනය  බඳව පවන මාව ළබඳව ෙනසලක .  
ක දල මානව සප සංවධන වැඩසටහ සඳහා වැය කර . 
 
කළමනාකරණෙය ලැ ගැ   අවස්ථා සැලෙ ධාතාව   
 අතර ප ය වෂයට සාෙෂව  සංඛාෙ සමස්ත වැම   ෙලස 
සංඛාෙඛන ම වාතා ෙ. 
 
ව ෙසවාෙ ගක ස්වභාවය ම එ රතව න වෘකයට වඩාම 
යාවකාන  සලතා හා හැයාව අප කර ගැමට අෙයග කර. එමසා, 
ෙය    හා ෙය     කළ අතර නනතම වණතා බඳ 
අවශ යාවකාන කරන ලද දැම ලබා ගැම සබධෙය කාය මඩල 
සාමාකය  ෙදෙන  කරන ල. 
 
ඒ හා සමානව, සමස්තය ෙලස කාය මඩල සාමාකය  ෙදෙන ෙය ෙමම 
ෙය රටවල ද පවව ලැ ස්, සමණ සහ ශාස්ය සමණ   සඳහා 
සහභා හ.  
 
 ලංකා  ව ෙසවා අකායට බඳවා ග නවක සහකාර කළමනාකව හා  
ව ෙසවා පෂකය කඩායම සඳහා ෙශෂ ව ෙසවා ධායක පාඨමාලාව 
පවව ලැ අතර එය .  ක යද මතල  ව ෙසවා පෙ 
 පවවන ල. ෙමම වැඩසටහෙ මාස  ක කාල පෙදය ළ ව ෙසවාවට අදාළ 
ෂයය  පමණ ආවරණය කරන ල. අනාගතෙ  ඔ  අදන අදාළ 
ෙමෙහ ෙෂවල අෙයගවලට ආම ශ්වාසෙය තව ණ ෙ හැයාව 
වැ  ෙ අලාශෙය වන ෙවත ශම පදනම  ව 
ෙසවා දැම ලබා ම ෙමම  පාඨමාලාව පැවැෙ ඛතම අරණ ය. 
 
කාය මඩලෙ ෙප  අවශතා බඳව හනා ගනා ලද අතර, කළමනාකරණ 
සහකාර  තාෂක ෙනවන කාය මඩල ගණය සඳහා .   වැය 
කර ෙශෂ ව ලබා ෙදන ල. ෙමම ෙශෂ ෙ අරණ ෙ ංහල හා 

ඉං භාෂා ය ෙඛනය ම සඳහා ඔ ෙවත පවන හැයාව වැ  
ම. 

6.7 ල කාශන ශ්ෙෂණය ම 
 

  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ අයභාරය හා යදම 
 වෂය ළ . යන  ක ආදායම උපාදනය කරන ලද අතර එය පය 
වෂෙ තථ ආදායමට සාෙෂව % ක වැම. ෙශ  අභාරය (OSS) 
ම ලැ ආදායෙ කැ ෙපෙනන වධනය ෂණය කළ හැ ය. 
අවසාන වසෙ තථ යදමට සාෙෂව සමාෙලත වෂය ළ තථ යදම % ක 
වැම වාතා කරන ල.  ලංකා  ව ෙසවා අකායට නව බඳවා ගැ  
ම ෙමම වධනයට ෙහව ය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.8  2017 වෂෙ  වාපෘ යාමක ෙ  ණපෑමට   අෙයග 
 

  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ ධාන කායාල ෙගඩනැල ඉම සණ 
ම 
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වෂෙ , ධාන කායාල ෙගඩනැල ඉම සණ මට අෙෂා කළ ද, 
කනායක නකද ෙශෙ ඉ කර ලබන  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ නව 
ධාන කායාල ෙගඩනැල සබධෙය % ක ෙභක ගය පමණ ලබාගත 
හැ ය. 

 ලබනා  වසර සඳහා ජාතතර  ව ෙසවා සංධානෙ ශ්ව පතතා 
අෂණ ගණන වැඩසටහන (USOAP) සකස් ෙ කට සාථකව ඉ කරන ල. 

  ලංකා  ව ෙසවා අකාය සඳහා තාෂක වශෙය ණතා සත කාය 
මඩලය බඳවා ගැ සණ ම. 

 

 6.9  2018 වෂෙ  යාමක මට සැල කරන ලද කට 

 2017 වසර ළ නකද ෙශෙ   ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ නව ධාන 
කායාල ෙගඩනැෙ ඉ කට අවස ම සහ  ලංකාෙ මහජනතාව ෙවත 
වඩා කායෂම ව ෙසවය ලබා ම. 
 

  වෂෙ , ජාතතර  ව ෙසවා සංධානය ම යාමක මට 
අෙත ජාතතර ගණනය සඳහා සාථකව ණ ම. 

 
  ව ෙසවා පනත කාරව කට කර ජාක  ව ෙසවා සංවධන 

සැලැස්ම ෙයළ කර අවස ම. 
 

  ලංකාෙ ජාක ආකය ෙවෙව  ව ෙසවා අංශෙ දායකවය 
හනාගැම සඳහා පෙෂණය  ම. 

 
 යෙව රත ව යානාවල ෙමෙහ කට සඳහා අවශ ෙකප සංෙශධනය 

ම හා යාමක ම. 
 

  ලාංක පාස ෂය අතර  ව ෙසවාව බඳව දැව බව ඇ ම හා 
 ව ෙසවා සංවධන හා අධාපන කව  CADEC  වැඩසටහ 
යාමක ම. 

 
 ජාතතර  ව ෙසවා සංධානෙ (ICAO) අවශතා තෘම ම සඳහා 

ව ෙසවා වෘකයෙ ළඟ පරර (NGAP) වැඩසටහන සමඟ සබකරණය 
ම  අවශ වැඩසටහ යාමක ම. 

 
 බඩාරෙවල ෙශෙ ෙයත ෙය ව ෙතෙපළ ඉ ම සඳහා අවශ වන 

පාසක බලපෑ තෙසව  ෙ කතවය අවස ම. 
 

 මඩකලව ෙශෙ ඉමට ෙයත  ව ෙසවා අකාෙ නව සංචාරක 
වාසය ඉෙ කට අවස ම. 

 
 ගල බලපකරණෙ ණාමකභාවය වැ ම සඳහා පගණක පාදක පෂණ 

සඳහා නව මය වැ  ම. 
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වෂෙ , ධාන කායාල ෙගඩනැල ඉම සණ මට අෙෂා කළ ද, 
කනායක නකද ෙශෙ ඉ කර ලබන  ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ නව 
ධාන කායාල ෙගඩනැල සබධෙය % ක ෙභක ගය පමණ ලබාගත 
හැ ය. 

 ලබනා  වසර සඳහා ජාතතර  ව ෙසවා සංධානෙ ශ්ව පතතා 
අෂණ ගණන වැඩසටහන (USOAP) සකස් ෙ කට සාථකව ඉ කරන ල. 

  ලංකා  ව ෙසවා අකාය සඳහා තාෂක වශෙය ණතා සත කාය 
මඩලය බඳවා ගැ සණ ම. 

 

 6.9  2018 වෂෙ  යාමක මට සැල කරන ලද කට 

 2017 වසර ළ නකද ෙශෙ   ලංකා  ව ෙසවා අකාෙ නව ධාන 
කායාල ෙගඩනැෙ ඉ කට අවස ම සහ  ලංකාෙ මහජනතාව ෙවත 
වඩා කායෂම ව ෙසවය ලබා ම. 
 

  වෂෙ , ජාතතර  ව ෙසවා සංධානය ම යාමක මට 
අෙත ජාතතර ගණනය සඳහා සාථකව ණ ම. 

 
  ව ෙසවා පනත කාරව කට කර ජාක  ව ෙසවා සංවධන 

සැලැස්ම ෙයළ කර අවස ම. 
 

  ලංකාෙ ජාක ආකය ෙවෙව  ව ෙසවා අංශෙ දායකවය 
හනාගැම සඳහා පෙෂණය  ම. 

 
 යෙව රත ව යානාවල ෙමෙහ කට සඳහා අවශ ෙකප සංෙශධනය 

ම හා යාමක ම. 
 

  ලාංක පාස ෂය අතර  ව ෙසවාව බඳව දැව බව ඇ ම හා 
 ව ෙසවා සංවධන හා අධාපන කව  CADEC  වැඩසටහ 
යාමක ම. 

 
 ජාතතර  ව ෙසවා සංධානෙ (ICAO) අවශතා තෘම ම සඳහා 

ව ෙසවා වෘකයෙ ළඟ පරර (NGAP) වැඩසටහන සමඟ සබකරණය 
ම  අවශ වැඩසටහ යාමක ම. 

 
 බඩාරෙවල ෙශෙ ෙයත ෙය ව ෙතෙපළ ඉ ම සඳහා අවශ වන 

පාසක බලපෑ තෙසව  ෙ කතවය අවස ම. 
 

 මඩකලව ෙශෙ ඉමට ෙයත  ව ෙසවා අකාෙ නව සංචාරක 
වාසය ඉෙ කට අවස ම. 

 
 ගල බලපකරණෙ ණාමකභාවය වැ ම සඳහා පගණක පාදක පෂණ 

සඳහා නව මය වැ  ම. 



මාසත ව ෙතෙපළ හා වෙසවා ( ලංකා) සමාගම 

 
7.1 හැම 
 
දැම 
“ආයා කලාපය ළ කායෂම බ හා හදවෙය ඛතම වෙසවා 
ෙස්ථානය ම” 
 
ෙමෙහවර 
 ”අප  මහ පමය දරෙ ශස්ථ යාකාරක  තරඟකා වෙසවා පහක 
සැපම ෙමම අපෙ ආයතනය ෙකෙර උනව දවන පාශවයෙ සංතෘය තහ 
මට.” 
 
ආයතක ෙමෙහ / යාකාරක 
ෙකළඹ ව ෙතර කලාපය ළ වෙ ෙමම ෙද ව යානා හා මෙ 
ආරෂාව තහ කරන   ෙසවා හා ආරෂක ෙසවා ඇව ගගන නාක ෙසවා සැපමද 
පයතය හා ඒ ආත ම පහක සැලෙ කට නඩ මද සමාගෙ ක 
යාකාරක ෙ. 
 

7.2  2017  වසර ළ ව ෙතෙපළ හා වෙසවා ( ලංකා) සමාගෙ 
ෙභක හා ල ගය 

 
 7.2.1. ෙභක ගය 

 

7.2.1.1 බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ (බ.ජා..) ව සංචලන 
(ව යානා, ම හා ව භාඩ)    

බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ව සංචලන වාතාව වස වසර අ 
කර  වසරද වාතා ෙප අතරට එ ය. බඩාරනායක ජාතතර ව 
ෙතෙපෙළ ව ධාවන පථය ආස්තරණය ෙ වාපෘය  ජනවා  , අෙ  , 
අතර කාලය ළ වා කල පැය  ක කාලය ළ ව ධාවන පථය වසා දැම ෙහෙව  
බලපෑම ඌනණය කර ෙමම ඉහළ ව සංචලන වාතාම ෙශෂය. කාලාපව ගම 
ගනා සමහර ව යානා අවලං ම ෙ කාල පෙදය ළ  අතර, බතර ව යානා 
සංඛාව, ව ධාවන පථය වෘතව තැ කාලය ළ ය ෙමෙහ මට තම කාලසටහ 
සංෙශධන කර ගහ. ජාක ව ෙසවය ඇව නව වෙසවාව ෙ කාලය ළ මතල 
රාජපෂ ව ෙතෙපළ හරහා තම ව ගම කාලාව යාමක කළහ. 
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 බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ වයානා සංචලන   හැරය. 
පැ, ට සහ සංමක මද ඇව ව ෙතෙපළ භාතා කළ  ම සංඛාව 
  ය. තවද එම කාලපෙදය ළ හැර  ව භාඩ මාණය ෙම 
ෙට  . ෙමය ෙව  ,   හා  ක  සංසදනාමක ශත වධනය. 
 
7.2.1.2. මතල රාජපෂ ජාතතර ව ෙතෙපෙළ (ම.රා.ජා..) ව 
සංචලතා 
ඉහත ස්තර කළ බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ධාවනපථය තාවකාක 
වසාදැම ෙහෙකටෙගන, මතල රාජපෂ ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ව යානා සහ 
ව ම සංචලන යන ෙදෙකම වධනය ඇය. මතල රාජපෂ ජාතතර ව 
ෙතෙපෙළ ඉහාසය ළ වාතා කළ ඉහළම අගය ෙපමට  ථම කාව ළ 
හැෙ ෙ ෙහෙව. 
 
වසර ළ ව යානා සංචලන    වාතා ෙ රට අභතර ව සංචලන  
හා ජාතතර ව සංචලන  සම.  
 
ව මෙ වධනයද, පය වසර ට සාෙෂව  ණය. එන  වසර ළ වාතා  
 ට සාෙෂව  වසර ළ ව ම සංඛාව  . 
 
වෂය ළ සලකා බල ලැ කාලෙදය ළ හැර ව භාඩ සංඛාව ෙම ෙට 
  තර අ මාණය. 
 
7.2.1.3 නව ව ෙසවාව ආරභ ම 

 
 ගෆ් එයා ව ෙසවය ආරභ ම 

ජනවාමස වැ න බහෙ රාජෙ ජාක ව ෙසවාව වන "ගෆ ්එයා" ව 
ෙසවය සයකට පස් වර කාලසටහලව බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ භාතා 
කර වයානා ෙමෙහ කට ආරභ කරන ල. එ ෙකළඹ ට යාසර කරන ව 
ම හට කායබල හා කායෂම ව ෙස්ථානය වන බහෙ ජාතතර ව 
ෙතෙපළ හරහා ධාන ගමනාතය වන මැද ෙපරග හා ෙරපයට ගම කර ඇත. 
 

 චනා සද ව ෙසවය ආරභ ම  
චනා සද ව ෙසවය ෙකළඹ සහ නෙ වz අතර සෘ ව ගම ඇරම  
සැතැබ මස  වනදා ආරභ ෙ සයකට ෙතවතාව බැ ෙකළඹ හරහා මාලවන 
ට නය අතර ව ගම ඇරම ෙහෙව.  
 
 
7.2.1.4 බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ධාවන පථය ආස්තරණය කර ම 

ම 

 
වෂ  ෙමෙහ කට ආරභ  ෙමම ධාවන පථය, බඩාරනායක ජාතතර ව 
ෙතෙපෙළ එකම ධාවන පථය  අතර, ඝ කාලයක ට දැ අවශතාවයක පැව ධාවන 
පථය ආස්තරණ කට ථම වතාවට ය යන  ක දල වැයකර ම කරන ල. වෂ 
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 බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ වයානා සංචලන   හැරය. 
පැ, ට සහ සංමක මද ඇව ව ෙතෙපළ භාතා කළ  ම සංඛාව 
  ය. තවද එම කාලපෙදය ළ හැර  ව භාඩ මාණය ෙම 
ෙට  . ෙමය ෙව  ,   හා  ක  සංසදනාමක ශත වධනය. 
 
7.2.1.2. මතල රාජපෂ ජාතතර ව ෙතෙපෙළ (ම.රා.ජා..) ව 
සංචලතා 
ඉහත ස්තර කළ බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ධාවනපථය තාවකාක 
වසාදැම ෙහෙකටෙගන, මතල රාජපෂ ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ව යානා සහ 
ව ම සංචලන යන ෙදෙකම වධනය ඇය. මතල රාජපෂ ජාතතර ව 
ෙතෙපෙළ ඉහාසය ළ වාතා කළ ඉහළම අගය ෙපමට  ථම කාව ළ 
හැෙ ෙ ෙහෙව. 
 
වසර ළ ව යානා සංචලන    වාතා ෙ රට අභතර ව සංචලන  
හා ජාතතර ව සංචලන  සම.  
 
ව මෙ වධනයද, පය වසර ට සාෙෂව  ණය. එන  වසර ළ වාතා  
 ට සාෙෂව  වසර ළ ව ම සංඛාව  . 
 
වෂය ළ සලකා බල ලැ කාලෙදය ළ හැර ව භාඩ සංඛාව ෙම ෙට 
  තර අ මාණය. 
 
7.2.1.3 නව ව ෙසවාව ආරභ ම 

 
 ගෆ් එයා ව ෙසවය ආරභ ම 

ජනවාමස වැ න බහෙ රාජෙ ජාක ව ෙසවාව වන "ගෆ ්එයා" ව 
ෙසවය සයකට පස් වර කාලසටහලව බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ භාතා 
කර වයානා ෙමෙහ කට ආරභ කරන ල. එ ෙකළඹ ට යාසර කරන ව 
ම හට කායබල හා කායෂම ව ෙස්ථානය වන බහෙ ජාතතර ව 
ෙතෙපළ හරහා ධාන ගමනාතය වන මැද ෙපරග හා ෙරපයට ගම කර ඇත. 
 

 චනා සද ව ෙසවය ආරභ ම  
චනා සද ව ෙසවය ෙකළඹ සහ නෙ වz අතර සෘ ව ගම ඇරම  
සැතැබ මස  වනදා ආරභ ෙ සයකට ෙතවතාව බැ ෙකළඹ හරහා මාලවන 
ට නය අතර ව ගම ඇරම ෙහෙව.  
 
 
7.2.1.4 බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ධාවන පථය ආස්තරණය කර ම 

ම 

 
වෂ  ෙමෙහ කට ආරභ  ෙමම ධාවන පථය, බඩාරනායක ජාතතර ව 
ෙතෙපෙළ එකම ධාවන පථය  අතර, ඝ කාලයක ට දැ අවශතාවයක පැව ධාවන 
පථය ආස්තරණ කට ථම වතාවට ය යන  ක දල වැයකර ම කරන ල. වෂ 

 ජනවා මස වැ න ෙමම වාපෘය ආරභ කර අෙ මස වැ න ම 
කරන ලද අතර, පැය රා ව ෙතෙපළ වෘත කර වැඩ මකරන ලද නය දවා 
ෙමෙහ කට  කරන ල. ෙමම කාල පෙදය ළ ධාවන පථය වසා තබ ලැෙ 
නපතා ෙප.ව.  ට ප.ව.  ක කාලය ළය. තවද ධාවන පථය ආසත්රණය කර, මට 
ඝෂණය අවශ මටමට වැ  කරන ල. බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ දළ 
වශෙය නකට  ව ගම වාර   පමණ හවන අතර, එ  ක ව යානා 
ෙමෙහ කාල සටහන නැවත සකස් කර, ව ධාවන පථය වසා  කාලෙ එ ව ධාවන 
පථෙ සංස්කරණ කට වලට ඛතාවය ලබා  කට කරන ල. යම ව ෙසවාව 
සහ අදාළ පාශ්වකව ෙමම වාපෘෙ වැදගකම සළකා බලා ඔෙ උපම සහෙයතාව 
ලබා  අතර, එම ෙශ වාපෘය  බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ ඉහළ 
තවයට පමට හැෙම එ වනාකමද වැය. 
 
7.2.1.5 නන පනෙ ව යානය වන A380 ව යානය කනායක 

බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ  ෙගඩ බෑම 
 

"එෙස"් ව ෙසවාවට අය නන පනෙ ෙලකෙ ශාලම ව යානය වන A380 
ව යානය කනායක බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළට අෙගස් මස 
වන න ෙගඩබැස්සම  කරන ල. ෙමෙස ෙලකෙ ශාලතම ව යානාව බඩාරනායක 
ජාතතර ව ෙතෙපළට ෙගඩබෑම හා එ ට යාසර ම  ෙප යෙ අ 
ආස්තරණය කර, සකර කරන ලද, බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ධාවන පථය, 
ෙලකෙ ඕනෑම ශාල ව යානාව ෙගඩබෑමට සහ වගත මට  යැ තහ කරන 
ශ්වාසයභාවය. එම ව යානෙ යාඊ කළ ව ම ගණන , .  
 
 
7.2.1.6 ස්වයංය යැ ආෙෂණ (ADS) වාපෘය ම ම 

 
ජාතතර  ව ෙසවා සංධානෙ කලාප සැලමට අලව ෙකළඹ යසැ ෙතර 
කලාපෙය (FIR) ස්වයංය යැ ආෙෂණය වැ  ම  ආවරණ කලාපෙය 
සමවාක ව ආෙෂණ තහ කර ගැෙ ස්වයංය යැ ආෙෂණ  B වාපෘය 
ය යන  ක යදම ෙදවන කාව ළ මාවට ප ය. ෙකළඹ යසැ 
ෙතර කලාපෙය හ අන, අනෙත , අවම කර ගැම ෙමම වාපෘෙය 
පරම අාය ෙ. 
 
 
7.2.1.7 ෙකණග හා ෙබංගාල ෙබක ආත ජාතතර  ව ෙසවා 

සංධානෙ 13 වන යාකා කඩාය සව 
 

ඉහත සඳහ ADS වාපෘෙ ල සමාරභය  වෂෙ ෙනවැබ මාසෙ ෙකළඹ 
පැවැ. එම සමාරභය ඉහත මාතෘකාෙ සඳහ  වන සව සමඟ සමපාත ය. එය  
ලංකා  වෙසවා අකාය ම සංධානය කළ අතර, ෙනවැබට දවා 
ෙකළඹ පැවැ. ඉෙලෙක හා ව සංතරණ ඉංෙ ධා වන ඩ. මශා 
මහතා ෙමම ෙතන රාවටම ල සභාපවය ඉෙය. 
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7.2.1.8  2030 දවා රමලාන ව ෙතෙපෙළ ධාන සැලැස්ම 

ව ෙතෙපළ හා ව ෙසවා ( ලංකා) සමාගෙ අධෂ මඩලය  ඔෙතබ 
මස අමත කළ රමලාන ව ෙතෙපෙළ ධාන සැලැස්ම අවශ ෙවනස්ක සමඟ  
ම කැන අමැය ඇව  කර ඇත.  ලංකා ව හදාෙ ෙමෙහ ෙවන 
ස්ථානයකට මා ම ෙමම රමලාන ව ෙතෙපෙළ මවන ෙෂයට අදාළ 
වාපාක අවස්ථා උකහා ගැමට අවශ වාපාක සැලැස්ම ෙගඩනැංමද ෙ ළ අඩංය. 
 

7.3 2018 වෂෙ සැලගත වාපෘ  
 
7.3.1 බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ෙදවැ ව ම පයත 
වාපෘය 

 
බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ෙදවැ ව ම පයත වාපෘය වෂ 
ගණනාව කඩදා වලට පමණ මාව  අතර, එය ආරභ ම ධ ෙහ සා ක ප 
ය. එබැ  වෂෙය ෙදවැ පයත වාපෘය ධානතම කායය ෙස අවධානයට 
ෙය  ඇ අතර, එම බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ  ම  
ෙමෙහ ධාතාව වැ කර ගැම, අ වැදග බව ඉය. බඩාරනායක ජාතතර ව 
ෙතෙපෙළ පහරණය කළ හැ ව ම ධාතාව වන වෂයකට යන ක මාණය 
වෂ  ටම වසර පාසා ඉමවා ෙගස් . එම සා බඩාරනායක ජාතතර ව 
ෙතෙපළ හරහා ගම ගනා ව මට ව ෙතෙපෙළ ඇ ම තදබදය සා දැ 
අපහතාවකට ණ මට   ෙ. ෙදවැ පයත ෙගඩනැල සණ ෙම ප 
වෂයකට ව ම යන ක ධාතාව එක වන අතර, එම බඩාරනායක 
ජාතතර ව ෙතෙපෙළ පහරණය කළ හැ  ව ම ධාතාව වෂයකට ව 
ම යන . ෙමම වාපෘය පැෙජ ෙදක යාමක වන අතර, ඒවා න, පැෙජ 
"A" සහ පැෙජ "B" වශෙය ෙ. ඒවා ෙවන ෙවනම ෙටඩ  ෙලස දානය ෙකෙ. 
පැෙජ "A" ව ම පයත ෙගඩනැල හා සබත වැඩ ඇව ෙදවැ සහ වැ 
ව ම ඳ මඩප සත  ෙගඩනැ ව සමත වන අතර, එම ෙකාෙ 
අම ලංක සමඟ වසර අවසානෙ මණය ෙව පැව. B පැෙජයට අය වෙ 
එ  යාාංගනය සහ බැහැ පථ ෙ. එම ෙකාව දැනටම "හෂාමා ඇ 
ෙකපෙෂ" (Hazama Ando Corporation) නැම ෙකා සමාගමට දානය කර ඇ 
අතර, එ සත අගය ජප ෙය   සහ  ලංකා ය  . 
එ ෙකා කාල පෙදය මාස .  වසර අග වන ට එ වැඩ වල ගය  . 
 
7.3.2 අතකාල පයත වාපෘය 

 
ෙදවන පයතෙ වැඩ ම වන වන අතකාලය කළමනාකරණය මට ටෙ 
පයතය ෙලස දැනට පවනා ව ම හැරෙ ධාතාව යන  වැ මට 
අෙතව අතකාල පයතය බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ පෙය 
ඉමට රණය කර ඇත. එ අෙත  ආෙයජනය . යන  වන අතර, අමාත 
මඩලය ප කළ සපාදන කව ෙවතට තාෂක ඇග කව ම අදාළ 
ෙයජනාවය පෂා ෙකට බලා ඉප කර ඇත.  
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7.2.1.8  2030 දවා රමලාන ව ෙතෙපෙළ ධාන සැලැස්ම 

ව ෙතෙපළ හා ව ෙසවා ( ලංකා) සමාගෙ අධෂ මඩලය  ඔෙතබ 
මස අමත කළ රමලාන ව ෙතෙපෙළ ධාන සැලැස්ම අවශ ෙවනස්ක සමඟ  
ම කැන අමැය ඇව  කර ඇත.  ලංකා ව හදාෙ ෙමෙහ ෙවන 
ස්ථානයකට මා ම ෙමම රමලාන ව ෙතෙපෙළ මවන ෙෂයට අදාළ 
වාපාක අවස්ථා උකහා ගැමට අවශ වාපාක සැලැස්ම ෙගඩනැංමද ෙ ළ අඩංය. 
 

7.3 2018 වෂෙ සැලගත වාපෘ  
 
7.3.1 බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ෙදවැ ව ම පයත 
වාපෘය 

 
බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ෙදවැ ව ම පයත වාපෘය වෂ 
ගණනාව කඩදා වලට පමණ මාව  අතර, එය ආරභ ම ධ ෙහ සා ක ප 
ය. එබැ  වෂෙය ෙදවැ පයත වාපෘය ධානතම කායය ෙස අවධානයට 
ෙය  ඇ අතර, එම බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ  ම  
ෙමෙහ ධාතාව වැ කර ගැම, අ වැදග බව ඉය. බඩාරනායක ජාතතර ව 
ෙතෙපෙළ පහරණය කළ හැ ව ම ධාතාව වන වෂයකට යන ක මාණය 
වෂ  ටම වසර පාසා ඉමවා ෙගස් . එම සා බඩාරනායක ජාතතර ව 
ෙතෙපළ හරහා ගම ගනා ව මට ව ෙතෙපෙළ ඇ ම තදබදය සා දැ 
අපහතාවකට ණ මට   ෙ. ෙදවැ පයත ෙගඩනැල සණ ෙම ප 
වෂයකට ව ම යන ක ධාතාව එක වන අතර, එම බඩාරනායක 
ජාතතර ව ෙතෙපෙළ පහරණය කළ හැ  ව ම ධාතාව වෂයකට ව 
ම යන . ෙමම වාපෘය පැෙජ ෙදක යාමක වන අතර, ඒවා න, පැෙජ 
"A" සහ පැෙජ "B" වශෙය ෙ. ඒවා ෙවන ෙවනම ෙටඩ  ෙලස දානය ෙකෙ. 
පැෙජ "A" ව ම පයත ෙගඩනැල හා සබත වැඩ ඇව ෙදවැ සහ වැ 
ව ම ඳ මඩප සත  ෙගඩනැ ව සමත වන අතර, එම ෙකාෙ 
අම ලංක සමඟ වසර අවසානෙ මණය ෙව පැව. B පැෙජයට අය වෙ 
එ  යාාංගනය සහ බැහැ පථ ෙ. එම ෙකාව දැනටම "හෂාමා ඇ 
ෙකපෙෂ" (Hazama Ando Corporation) නැම ෙකා සමාගමට දානය කර ඇ 
අතර, එ සත අගය ජප ෙය   සහ  ලංකා ය  . 
එ ෙකා කාල පෙදය මාස .  වසර අග වන ට එ වැඩ වල ගය  . 
 
7.3.2 අතකාල පයත වාපෘය 

 
ෙදවන පයතෙ වැඩ ම වන වන අතකාලය කළමනාකරණය මට ටෙ 
පයතය ෙලස දැනට පවනා ව ම හැරෙ ධාතාව යන  වැ මට 
අෙතව අතකාල පයතය බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළ පෙය 
ඉමට රණය කර ඇත. එ අෙත  ආෙයජනය . යන  වන අතර, අමාත 
මඩලය ප කළ සපාදන කව ෙවතට තාෂක ඇග කව ම අදාළ 
ෙයජනාවය පෂා ෙකට බලා ඉප කර ඇත.  
 

7.3.3 ව ෙතෙපළ ෙහටලය 

මාසත ව ෙතෙපළ හා ව ෙසවා ( ලංකා) සමාගම  අමාත මඩලෙද 
අමැය ඇව බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපළට ඉප  පෙය ව 
ෙතෙපළට අය ෙහටයා  ක ඉඩම භාතා කර ෙහට  ඉමට, අදාළ 
ක කට ෙකට ඇත. ෙමම ඉඩෙම සමාන ෙකටස් ෙදකක ත  සහ ත   ෙහට 
ෙදක ඉ කර ඇත. ව යානා කාය මඩල, ව ම, වයානාවල මාණය ඉම  
ට න ව ම, අතරමැ වයානා අෙත ව ම, අෙන ව යානා භාතා 
කරන සහ ඕනෑම මාෙ ව ම හට ෙමම වාපෘය  සෘවම ලාභ ෙ. 
ෙම සෑම ෙහටලයම අවම වශෙය කාමර   සමත ය  අතර, ග ට 
අව, වාපාක මධස්ථාන, ෙනද හා ඩා පහක සතව, සමණ/සෙලන පහක 
සතව සහ සා ෙපළ හා අෙන අදාළ පහක සතව,  ලංකා සංචාරක ෙරලා හා 
මාෙගපෙශයට අලව ෙවා ඉව ඇත. ෙමම ෙහට ඉ හා ෙමෙහ කට  
කර ලබෙ ෙපරදැමැ ෙයගතා ණ ආෙයජක  ෙව ෙව වශෙය 
ස්වාන වාපෘ ෙදක ෙල. ෙමම ඉඩ ක ෙදක නම ලබෙ අ ක කබ 
මයට, නැවත අ මට හැ පදනම මතය.  
 
7.3.4 බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ පවන ව ම පයත 
ෙගඩනැල (PTB) වහගත ම හා එ ආකෘය නැවත සකර ම 

බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ෙමෙහයය හැ  ව ම ගණන, මාණය 
ඉමවා ෙගස් ඇ සා, බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ පවන ව ම 
පයත ෙගඩනැල ෙනකඩවා උපම ෙලස පහරණය මට  ඇත. එසා පවන 
ව ම පයත ෙගඩනැෙල ආකෘය නැවත සකර කර, වහගත මට සැල 
ෙකට ෙබන අතර, දැනටම එ ක වැඩ කට ආරභ කර ඇත. ව ෙතෙපෙළ 
පැෙ පයතෙ ආගමන ෙපෙදෙස "L" ආකෘ ෙපෙදස නැවත සකර කර, "ආගමන 
ශාලාව" නැමැ සංකපය යාමක කර, එ  හා ද උපකරණ ව සමත බ 
රත සා සංණය ඉකරන අතර, ටෙ පයතෙ මහජන ආදය  ම 
කර පව. ටෙ පයතෙ යමං ෙපත සකර ම ඔෙතබ මස ම ය. 
දැනටම බඩාරනායක ජාතතර ව ෙතෙපෙළ ෙමම වැඩ කට  වසෙ 
අවස ෙම ප, නව ෙපෙම , ඉඩකඩ සත පයත ෙගඩනැල බවට 
පවතනය ව ඇත. 
 
7.3.5 ව සංතරණ ඉංෙ වාපෘ 

ෙමෙහ කට  කරන ව යසැ කලාපයට අය ව යානා වල රතභාවය තහ 
කර වස් මට ඇ තාෂක ෙවනස්ක මට අදාළ වාපෘ ගණනාව ඉ වසර 
පය ළ යාමක මට අෙතය. 
 

වාපෘය 
 ඇස්තෙගත 

වැය (..) 

2018 වසරට අදාල 
අයවැය සපාදන 

(..) 
1. ගගන නාක ෙතර 

කළමනාකරණ (AIM) පධය 
 

2. ව සංචලන කළමනාකරණ  
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පධය (ATM) 
3. ස්වයංය කාලණ ෂණ 

පධය හා ව ෙතෙපළ 
පයත ෙතර පධය 

 

 
ෙමම වාපෘ ලනය කර ලබෙ අප ආයතනය මය. 
 

7.4 ආයතනෙ ල කාශන 
 

2017 ජනවා මස ට ෙදසැබ මස කාල පෙදය ළ 
Rs. Mn. 

ස්තරය 2017 ගණනය ෙනකළ 
2016 ජනවා ට 

ෙදසැබ ගණනය කළ 

ආදායම 
ගගන නාක ආදායම 







ගගන නාක ෙනවන ආදායම   

 ල ආදාය  

 දළ ආදායම 23,565 20,223 

යද 
ෙසවක මඩල වැය 







ආයතන හා පපාලන යද  

අවැයා හා නඩ යද  

ය  

ල යද  
ල යාකාරක මත මය වා / 
පා 

 

 යදම 12,318 13,315 

බ ෙපර ලාභ  / අලාභ 11,246 6,909 

බ සඳහා ෙව  (1,788) 10 

බ ප ලාභය හා (අලාභය) 9,458 6,919 
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පධය (ATM) 
3. ස්වයංය කාලණ ෂණ 

පධය හා ව ෙතෙපළ 
පයත ෙතර පධය 

 

 
ෙමම වාපෘ ලනය කර ලබෙ අප ආයතනය මය. 
 

7.4 ආයතනෙ ල කාශන 
 

2017 ජනවා මස ට ෙදසැබ මස කාල පෙදය ළ 
Rs. Mn. 

ස්තරය 2017 ගණනය ෙනකළ 
2016 ජනවා ට 

ෙදසැබ ගණනය කළ 

ආදායම 
ගගන නාක ආදායම 







ගගන නාක ෙනවන ආදායම   

 ල ආදාය  

 දළ ආදායම 23,565 20,223 

යද 
ෙසවක මඩල වැය 







ආයතන හා පපාලන යද  

අවැයා හා නඩ යද  

ය  

ල යද  
ල යාකාරක මත මය වා / 
පා 

 

 යදම 12,318 13,315 

බ ෙපර ලාභ  / අලාභ 11,246 6,909 

බ සඳහා ෙව  (1,788) 10 

බ ප ලාභය හා (අලාභය) 9,458 6,919 

 
 
 
 
 



මාසත ලව ඉංෙ ගක සමාගම 

 
 
8.1  හැම  

 
ෙමම ආයතනෙ ක පරමාථය වෙ  ලංගම බස් රථ අ යදම උසස් ය යටෙ 
අවැයා ෙකට ෙප ජන ෙසවයට එක ම. 
 
දැම 
“ ලංකා වා ජනතාවට ෙහඳ ආකශය වාහන ෙසවය සඳහා දායක ම.” 
 
ෙමෙහවර 
“ ලංකා ගමනාගමන මඩලෙ හා ගක බස ්යෙ අබලවන ම බස් රථ සහනදා 
ලකට උසස් තවෙය අවැයා ෙකට ධාවනයට එ ම.” 

 

 
8.2  2017 වෂය ළ ආයතනය ලබා ඇ ගය (ෙභක හා ල) 

 

මාසය 
බස් රථ 
මාණය 

ලංගම ෙව 
ලැ දල 

(.) 

ෂ්පාදනය සඳහා 
යදම (.) 

ආයතනයට ලැ 
ලාභය (.) 

ජනවා    
ෙපබරවා    
මා    
අෙ    
මැ    
    
    
අෙගස්    
සැතැබ    
ඔෙතබ    
ෙනවැබ    
ෙදසැබ    
එකව 67 90,570,015 61,713,884 28,856,131 
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8.3  යතල පහක 

 
ලව ඉංෙ සමාගෙ  මාණය අකර   වන අතර ඒ ළ  ය කහල 
ෙගඩනැ රාය.  ලංකා ගමනාගමන මඩලයට පය කාලෙ යම අවැයාව 
(එ හැර) කරන ලෙ ෙමම කහ ය ළය. දැනට භාතයට ෙනග ෙගඩනැ 
පයම ඇ අතර ඒවා ඉෙ අවැයා ෙකට භාතයට ගැමට යතය. 
 

8.4  ඵලදාතා වැඩසටහ  
 

  වෂෙ ෙගඩනැ පයම අවැයා ෙකට බස්රථ ෂ්පාදන කට සඳහා 
භාතයට ෙයදා ග ලබ. 

 ෙපර වෂවල මසකට බස් රථ   අතර මාණය අවැයා කළ අතර, 
වෂෙ එය මසකට  අතර මාණය ඉහළ දැමට හැයාව ලැ ඇත. 

 බස් රථ අවැයා ෙකට ෙපර වෂවලට වඩා ඉතා ඉම ෙපව ෙවත ලබා මට 
ෙමම වෂෙ හැයාව ලැ ඇත. 

 අංගන ෙ ව  ඇ ෙශ  ෙකට එම ෙශය මව වටටාව බවට ප 
ම, අංගනෙ අෙවලට ගා ෙකට  අවැයා මට ෙනහැ අ බස්රථ  
ෙලස අංගනෙ එක අතයකට ගා ම. 

 
8.5 ගය 
 

 වසර 35කට වඩා පැර යෙපකරණ ෙවවට නව උපකරණ ල ෙගන 
අවැයාව ෙගව සහ කායෂම ම. 

 අනාරතව  ආයතන ය වටා  ආරත වැට ෙවවට ස්ර බැම ඉ කළ 
අතර, එෙමම ආයතන ෙ අනාරත ෙවන ස්ථාන සඳහා ආරත වැටව ඉ 
ම. 

 අබලව පැව ආයතනෙ සපාරෂක ස්ථාන අවැයා ෙකට භාතයට ගැමට 
හැවන ප ස්ථාත ම. 

 ලංගම බස්රථ අවැයාව ෙමම අමාතාංශයට අය අෙන ආයතන වල වාහන 
අවැයා මට හැම. 

 ය ෙදපාතෙවට අවශ ඇණ වග ෂ්පාදනය කර ෙම අමතර ආදායම 
ඉපම. 

 
8.6 2018 වෂෙ  මට අෙෂා කරන වාපෘ 

 
 ලංගම බස්රථ සමඟ ගක අංශෙ වාහනද අවැයා ම 
 භාතයට ෙනගනා ෙගඩනැ  පදනම මත ලබා ම. 
 ය ෙදපාතෙව වැ ආයතනවලට අවශ ඇණ වග ආය ෂ්පාදනය ෙකට 

ලබා ම. 


