රජයේ නියේදනය

ප්රවාහනන හන ිවිල්  ුවවා්සයහවාහ මාහ්යහාංශය
ජහතික ප්රවාහනන ප්රතිත්තති යකුම්පත්
ානජන මදනහ් නහ යයෝජනහ කැඳවීා
තසුබිා
රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ජීවිතටේ ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගැනීම සහ ඉහල නැංවීම සඳහා
කාර්යක්ෂම සහ ලාභදායී ප්රවාහන ප්ධධියයක් අතයවශ්ය ට. පාිභටභ ිකකය්  සහ ිෂෂපපාදකය්  අතර
සබඳතාව ජාලගත කිරීම, ගමනාගමනය සදහා වැය වන පිිභවැය සහ කාලය අඩුකිරීම මික්  කාර්ය
සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම, විශ්පවසනීයබව ඉහල නැංවීම සහ විවිධ වූ ටයදවුම් කණ්ඩායම් ටම් ම පුලුල්
ටවළදටපොළ ටවත පහසුටව්  ප්රට.ශ්වීටම් හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම

වැිෂ විවිධ ආකාරය් ටග් 

ප්රවාහන අංශ්ය ්රී ලංකාට. ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වයක් ලබාට්ධ
ප්රවාහන අංශ්ටේ ප්රධාන ිෂයාමන ආයතනය වුයටේ ප්රවාහන සහ ිවවිල් ගුව් ටසවා අමාතයාංශ්ය
අමාතයාංශ්ටේ විෂය පයය ය ටත් සමසපත ප්රවාහන ක්ටෂත්රය ිෂයාමනය සහ පිභපාලනය කිරීම ආයතන
ගණනාවක් ක්රියාත්මක ට.
දුම්ිභය ටදපාර්තටම්් තුව රටේ එකම දුම්ිභය ටසවා සපය් නා ටලස ක යුතු කරුය ලබ

ආණ්ඩුක්රම

වයවසපයාව ය ටත් බසපරය මික්  ප්රවාහනය කිරීම විමධයගත විෂයයක් ව් ට් ය ටකටසටවතත්, රජය
අයත් බසප රය ටමටහයවීම සහ ිෂයාමනය ිවදුකරුය ලබුයටේ අමාතයාංශ්
ගමනාගමන මණ්ඩලය

ය ටත් පවියන ්රී ලංකා

ටපෞ්ධගලික බසප ක්ටෂත්රය ිෂයාමනය කිරීම ජාියක ගමනාගමන ටකොමිෂ් 

සභාව (ජා ග ටකො ස) සහ පළාත්බද මාර්ගසපය මගී ප්රවාහන අිකකාිභ යන ආයතන ටදටකහිම වගකීමක්
ට. ජාියක ගමනාගමන ටකොමිෂ්  සභාව ප්රවාහන හා ිවවිල් ගුව්  ටසවා අමාතයාංශ් විෂය පයය ය ටත්
ක්රියාත්මක වන අතර එය අ් තර් පළාත් පු්ධගලික බසප රය ප්රවාහන ටසවාව ිෂයාමනය කර

එක් එක්

පළාත් සභාව ය ටත් සපයාපිත ටකො ඇිය පළාත්බද ප්රවාහන අිකකාිභ මික්  පළාත තුළ පු්ධගලික බසප රය
ටසවා ිෂයාමනය කර

ඔම්ිෂ බසප රය මික්  ිවදුකරන මගී ප්රවාහනය අදාළ ජාියක ප්රියපත්ියය සම්බ් ධටය්  ්රී ලංකා රජය
උපටදසප දීම ටම් ම එම ප්රියපත්ියය ක්රියාත්මක කිිභම සහ මහජනතාවටප ප්රවාහන අවශ්යතා සපුරාලන
කාර්යක්ෂම බසප රය ටසවයක් සහියක කිරීම සඳහා අවශ්ය කරුය ලබන ිෂයාමන රාුවවක් සපයාපිත කිරීම
ජාියක ගමනාගමන ටකොමිෂ්  සභාට. වගකීමක් ව් ට් ය
ඉහළ යමි්  පවියන සහ විවිධාකාර වූ ප්රවාහන ඉල්ලුම ඵලදායී ටලිව්  ප්රියාාර දැක්වීම ්රී ලංකාට.
ප්රවාහන අංශ්ය වත්මටනහි ටනොහැකි වී ඇිය අතර ප්රවාහන ටසවා සපයුය ලබ් ට්  ආර්ථිකය විශ්ාල
පිිභවැයක් දරමිිෂ ප්රවාහන ක්ටෂත්රටේ දුර්වල කාර්යසාධනය සඳහා මූලිකවම වගකිව යුත්ටත් ආයතිෂක
වුහටේ දුර්වලතා, තාර්කික උපායමාර්ිකක රාුවවක් ටනොමැියවීම, දුර්වල ආටය ජන සැලසුම්කරණය සහ
තීරණ ගැනීටම් ිෂලධාරීවාදී සපවභාව ය
ඉහත සඳහ්  කරුණු ටහතුටකො ටගන ප්රවාහනය සහ ස් ිෂට.දනය පිිබබඳ ශ්රි ලංකා පාර්ලිටම්් තුට.
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විිව්  1991 ටනොවැම්බර් 27 සහ 2009 වසටර්දී අමාතය මණ්ඩලය විිව් 
අුයමත කරුය ලද දැන

පවත්නා ප්රවාහන ප්රියපත්ියය සංටශ් ධනය කිරීම සඳහා වි්ධවත් කමිටුවක්

පත්ටකො ඇත ටමම වි්ධවත් කමිටුව ්රී ලංකාට. ප්රවාහන ක්ටෂත්රය අදාළ පාර්ශ්වකරුව් , ිෂටය ජිත
ආයතන සහ විටශ්ෂඥ දැුයමැිය පු්ධගලය් ටග්  සම් විත ට.
එම කමිටුව විිව්  ටම් වන වි ත් ජාියක ප්රවාහන ප්රියපත්ිය ටකටුම්පත් ටල්ඛනය සකසප කර ඇිය අතර
එම ජාියක ප්රවාහන ප්රියපත්ිය ටකටුම්පත් ටල්ඛනය තුලි් 

ප්රවාහන ටසවා කළමනාකරණය සහ

සම්බ් ධීකරණය සඳහා ආටය ජනය සහ සංවර්ධනය පිණිස ප්රියපත්ිය අරුවණු, ප්රියපත්ිය විධාන සහ
ප්රියපත්ිය මූලධර්ම සම්පාදනය කිරීම ටකටරහි අවධානය ටයොුව කර ඇත
ජාියක ප්රවාහන ප්රියපත්ිය ටකටුම්පත සම්බ් ධටය්  මහ ජනතාවටග් , විටශ්ෂඥය් ටග් ,
වෘත්ියකය් ටග් , ආයතන සහ සංවිධානවලි්  ලිඛිත අදහසප හා ටය ජනා කැදවීම කමිටුව අටේක්ෂා
කර
ඒ අුයව පහත දැක්ටවන ටය ජිත ප්රවාහන ප්රියපත්ිය ටකටුම් පත පිිබබද, ලිඛිත කරුණු ඉදිිභපත් කිරීම්
කැදවුය ලැටේ

ප්රතිත්තති ්හ්කිකකය

්රී ලංකාට. වත්ම්  ප්රවාහන ප්ධධියටයහි සැළකිය යුතු වැඩිදියුණු කිරීම් කළ යුතුව ියටේ අිකක කාලය,
ශ්ක්ියය සහ සම්පත් භාවිතය ටකටරහි ටහතු වී ඇිය පවත්නා අකාර්යක්ෂමතාව් ටග්  සහ පාිභසිභක
තත්ත්වය පහත වැටීම (හායනටේ) වර්ධනය ටවමි්  පවියන උපනතී් ටග්  සහ ආරක්ෂක ප්රමිිය් වල
අඩුවීටම්  ටමය ප්රතයක්ෂ ට.
දැන

පවියන ප්රවාහන ප්ධධතී් හි ඵලදායී ඒකාබ්ධධවීමක් ටනොමැියවීම, ටපොදු ප්රවාහනටේ ඇිය

අකාර්යක්ෂමතා, ටපොදු ප්රවාහනය හා විකල්ප ප්රවාහන ටසවා, ටපෞ්ධගලික රයවාහන ටමටහයුම් සහ
කළමණාකරණටේ ආකාරයක්ෂමතා, ප්රවාහනය හා සම්බ් ධ යටිතල පහසුකම් වල ධාිභතාවටේ සීමා
සහිත බව, ප්රමානවත් ටනොවන ප්රවාහන ඉල්ලුම් කළමනාකරණ මැදිහත්වීම්, පාර්ශ්වකාර ධාිභතාවය
අඩුබව, සම්බ් ධීකරණය කරුය ටනොලැබූ ඉඩම් පිභහරණ සංවර්ධනය සහ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු
කිරීම් දිිභමත් කිරීම සඳහා වන ප්රියපත්ිය විධාන හිගකම වත්ම්  තත්ත්වය සඳහා බලපෑ ප්රධාන ටහතු ට.

මරමුණු
්රී ලංකාට. ප්රවාහන ක්ටෂත්රටේ සංවර්ධනය උටදසා මග ටප් වීම ටමම ප්රියපත්ියය මික්  ිවදු කරුය
ලබ

එමික්  පහත දැක්ටවන අරුවණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම අටේක්ෂා ටකටර්


ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සහ ටසවා කාර්යක්ෂම වීටම සහ ්රී ලංකාට. ජාියක, පළාත් සහ
ග්රාමීය ය මේ ටම් සංවර්ධන ඉලක්ක සමග අුයගත විටම් අවශ්යතාව ටප් ුයම් කිරීම



රජටේ උපායමාර්ිකක අරුවණු සහ ප්රුවඛතා සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස ප්රවාහන ප්ධධිය වැඩි
දියුණු කිිභම සඳහා ප්රවාහන අංශ්ටේ පාර්ශ්වකරුව්  අවශ්ය මාර්ටග පට්ධශ්නය සැපයීම



ප්රවාහන ක්ටෂත්රටේ අටේක්ෂිත ප්රියඵල සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්ය ආටය ජන ප්රුවඛතාව්  සහ
සංවර්ධන ඉලක්කය් හි ටග ලීය ප්රවණතා සාක්ෂාත් කරගැනීම සම්බ් ධටය්  මග ටප් වීම



ප්රවාහන අංශ්ටේ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ ටසවා කළමනාකරණය පිිබබඳව දිගු
කාලීන තීරණ ගැනීටම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම ට.දිකාවක් සැපයීම

ප්රතිත්තති ූලධර්කා


ප්රට.ශ් වීම පහසු ප්රවාහන ප්ධධිය
ප්රවාහන ප්ධධිය සැලසුම් කළ යුතු ව් ට්  පුරවැිවය් ටප සහ වයාපාරය් හි මූලික ප්රවාහන
අවශ්යතා සපුරාලීම සහ නව තාක්ෂණට.ද සහ ආශ්රිත සංවර්ධනය්  භාවිතා කරමි්  එකිටනක
ඌනපූරණය කිරීම පිණිස ිවයලු ප්රවාහන ප්ධධිය සාධනීය සහ කාර්යක්ෂමව ඒකාබ්ධධ කිරීම
ප්රවර්ධනය කිරීම පිණිසය ප්රවාහන ටසවා කරා පහසු සුගම ප්රට.ශ්යක් ිවයලු මගී් 

ියියය

යුතුය


බලශ්ක්ිය කාර්යක්ෂමතාව සහ පාිභසිභක ආරක්ෂාව
ිවයලුම ප්රවාහන ක්රම කාර්යක්ෂම සහ පිිභවැය පිිභමැසුම් බලශ්ක්ිය ප්රියපත්ියයක් කරා ටමටහයවිය
යුතුය අවම පාිභසිභක හාිෂයකි්  යුතුව ියරසාර ආකාරයකි්  ප්රවාහන ටසවා සැප ය යුතු ට.



ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව ඉහළ නැංවීම
ප්රවාහන ටසවා ආරක්ෂිත, සැප පහසු සහ විශ්පවසනීය විය යුතුය ප්රවාහන යටිතල පහසුකම්
සැලසුම් කිරීටම්දී කා් තාව්  , ළුව්  , වැඩිහිටිය්  සහ විටශ්ෂ අවශ්යතා ඇිය අය සුරක්ෂිත
පිභසරයක් සැප ය යුතුය



ආර්ථිකය ධනාත්මක දායකත්වයක් ලබාදීම
ආර්ථික සහ සමාජ සංවර්ධනය උපකාරී වන, මගී්  සහ භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා පවියන සහ
ඇිය විය හැකි ඉල්ලුම ප්රමාණවත්ව සපුරාලන

ප්රවාහන ටසවාව් හි කාර්යක්ෂමතාව සහ

ගුණාත්මකභාවය සාධාරණ පිිභවැයක වැඩි දියුණු කිරීම පු්ධගලික අංශ්ටේ ආටය ජන සහ රාජය
- පු්ධගලික හවුල්කාිභත්ව උපිභම කිරීම


ඉඩම් පිභහරණ සහ ප්රවාහන සැලසුම්කරණය ඒකාබ්ධධ කිරීම

ගම්  දුර අවම කිරීම සහ නව ප්රවාහන සහ ප්රවාහන ටනොවන මැදිහත්වීම්, නව තාක්ෂණට.ද
සහ ආශ්රිත උපායමාර්ගවල ආධාරටය්  ජනගහණටේ ජීවටන පාය, අධයාපනය සහ අටනත්ත්
සමාජීය අවශ්යතා වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස ඉඩම් පිභහරණ සංවර්ධනය සහ ප්රවාහන ප්ධධිය
සංවර්ධනය ඒකාබ්ධධ කිරීම

ප්රතිත්තති ලධ්ක


ියරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයක

සහාය වීම පිණිස මගී්  සහ භාණ්ඩ කාර්යක්ෂමව ප්රවාහනය

කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම


සෑමටදනා ම

සාධාරණ ප්රට.ශ්යක

ඉඩ ප්රසපතා ඇිය කිරීම පිණිස සමාජ අ් තර්කරණය

ප්රවර්ධනය කිරීම


හාිෂ, තුවාල ිවදුවීම සහ ජීවිත අහිමිවීම අවම කර් නා වූ ආරක්ෂිත ප්රවාහන ප්ධධියයක් සැපයීම



පාිභසිභක ියරසාර බව ආරක්ෂා කිරීම හා ටසෞඛයය වැඩි දියුණු කිරීම

ප්රතිත්තති ිලරහන


ටපොදු ප්රවාහන ටසවාව් හි ගුණාත්මකබව සහ විශ්පවසනීයභාවය වැඩි දියුණු කර ටපොදු ප්රවාහන
ටසවා භාවිතය ප්රුවඛතාව ලබා දීම ආරක්ෂිත, සුවපහසු සහ විශ්පවසනීය ටසවාවක් සැප ය හැකි
සහ මගී්  සඳහා ප්රුවඛතාව ලබා ටදන ටපොදු ප්රවාහන ටසවා ප්රවර්ධනය කිරීම පු්ධගලික වාහන
භාවිතටය්  ඉවත්ව ටපොදු ප්රවාහන ටසවා භාවිතා කර් න් ටප දායකත්වය ඉහළ නංවන ටසවා
ටකටරහි ප්රුවඛතාව ලබා දීම



ටපොදු ප්රවාහන ටසවා ජාලය වයාේත කර විවිධ ටපොදු ප්රවාහන ටසවා ප්ධධිය ඒකාබ්ධධ කිරීටම්
හැකියාව සමග ටසවා වාර ගණන වැඩි කිරීම

නාගිභක පිභසරටේදී, අටනත්ත් ප්රවාහන මාධය

සමග සම්බනතාව සහ ඒකාබ්ධධ වීම ඉහළ නැංවීම සහියක කිරීම ඉල්ලුම් විාලයතාව (වාහන
තදබදය අිකක සහ තදබදය ටනොමැිය අවසපයා සැලකීම) සඳහා කඩිනම් ගැලපීම් සඳහා විිකවිධාන
ටයදීම එක් ප්රවාහන මාධයයකි්  තවත් ප්රවාහන මාධයක

මාරුවීම අවම කිරීම සඳහා ටපොදු

ප්රවාහන ජාල සැලසුම් කිරීම එකිටනක ඌනපූරණය කරන ටසවාව් 

ප්රුවඛතාව ලබා දී

තරඟකාරී ටසවා අධධර්යමත් කිරීම ග්රාමීය ය ප්රට්ධශ්ය් හි ටපොදු ප්රවාහන ටසවා වාහනවල භාණ්ඩ
ප්රවාහනය ඉඩ ලබාදීම විිකවිධාන සැලැසපවීම


ටපොදු ප්රවාහන ටසවාව් 

පහසුටව්  ළගාවිය හැකි බව, සාධාරණත්වය සහ දැිභය හැකි බව වැඩි

දියුණු කිරීම ප්රට.ශ්ය වැඩි දියුණු කර බසප නැවතුම් සහ පර්ය් ත ටවත ප ්  ගම් කිරීම ඇිය

දුර අවම කිරීම වයස, සපත්රී, පුරුෂ බව ටහ හැකියාව කවරක් වුවද, මගී්  ිවයලු වාහන ටවත
පහසු ප්රට.ශ්ය ියියය යුතුය ගාසපතු ආකර්ෂීයය සහ දැිභය හැකි විය යුතු අතර ටවනත් ප්රවාහන
මාධය ටවත මාරු වීම් අධධර්යමත් ටනොකළ යුතුය


විකල්ප ප්රවාහන ටසවාව් හි (Para transit) කාර්ය භාරය හඳුනාටගන ගමනා් තය දක්වා
ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීම අඩු ඉල්ලුමක් ඇිය ප්රට්ධශ් ටවත
ටමවලම්වල උපකාරටය්  ගමනා් තය දක්වා

සහ ටතොරතුරු තාක්ෂණ

ප්රවාහන ටසවා සැපයීම

විකල්ප ප්රවාහන

පහසුකම් සපය් න්  හ පහසුකම් සැපයීම


ටය ගය අවසපයාව් හිදී අභය් තර ජල මාර්ග ඔසපටස ප්රවාහනය, ටවරළබඩ නාවික ගමනාගමනය
සහ අභය් තර ගුව්  ගම්  වැඩිදියුණු කර වයාේත කිරීම අභය් තර ජල මාර්ග ඔසපටස ප්රවාහන,
ටවරළබඩ නාවික ගමනාගමන ටහ

අභය් තර ගුව්  ගම් වලදී සාධාරණ මිලක

වඩා

ට.ගවත් ප්රට.ශ්යක් සැපයීම හැකි ටහ මාර්ග තදබදය අඩුකිරීම පිණිස රයවාහන ටවනතක
හැරවීම හැකි ගම්  ආරම්භක සපයාන සහ ගමනා් ත හඳුනාගැනීම


ටය ගය අවසපයාව් හිදී ටම

ර් රය ටනොවන ප්රවාහන ක්රම භාවිතය වැඩිදියුණු කර වයාේත කිරීම

ටපොදු ප්රවාහන ටසවා ටවත ප්රට.ශ්ය සපයන ටම

ර් රය ටනොවන ප්රවාහන ක්රම වැඩි දියුණු කිරීම

සඳහා ප්රුවඛතාව ලබාදීම හැකි වි දි, සම්බ් ධතා සහ ආරක්ෂිතව පාර හරහා මාරුවීටම් සපයාන
සහ අයහපත් කාලගුණටය්  ආරක්ෂාව සැපයීම ටම

ර් රය භාවිතා ටනොවන ප්රවාහන මාර්ග

සහ ජාල පිිබබඳ ටතොරතුරු සැපයීම


මගී සහ භාණ්ඩ ප්රවාහනය වැළැක්වීම ටහ අඩු කිරීම සඳහා ටතොරතුරු ස් ිෂට.දන තාක්ෂණය
භාවිතා කර ප්රවාහන ටසවා ආරක්ෂිතව හා ඵලදායී ටලස භාවිතා කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම හැකි
සෑම අවසපයාවකදීම ප්රවාහන ටමටහයුම්, ස් ිෂට.දන සහ ටතොරතුරු ැසසපකිරීම සහ ප්රාාරණය
සඳහා ටතොරතුරු සහ ස් ිෂට.දන තාක්ෂණට.ද අ් තර්ගත කිරීම ිවයලු පාර්ශ්වකරුව් ටප
සහභාිකත්වය සහිතව ප්රවාහනය ආශ්රිත දත්ත ගබඩා සකසපකර පවත්වාටගන යාම



ප්රවාහන ප්ධධිය සහ ඒ ආශ්රිත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය තුල

ට්ධශ්ගුණික සහ ආපදා

ප්රතයාසපථිියය අ් තර්ගත කිරීම යම් අහිතකර බලපෑම් හඳුනාගැිෂම පිණිස ආපදා බලපෑම්
තක්ටසරු භාවිතා කර සැලසුම් අදියටර්දී බලපෑම් අවමකිරීටම් ක්රියාමාර්ග අ් තර්ගත කිරීම කවර
ටහ හදිිව ආපදා අවසපයා තත්වය්  සඳහා විකල්ප හඳුනාගැනීම (ඉවත් කිරීම ටහ ගම්  මග
ටවනසප කිරීම)



ිවයලු පාර්ශ්වකරුව් ටප සම්බ් ධීකරණටය්  වඩා ටහොඳ රයවාහන
කළමනාකරණ උපක්රම

සහ ඉල්ලුම්

හරහා ප්රවාහන පිිභවැය සහ ගම්  කාලය අඩුකිරීම

කළමනාකරණ උපක්රම සඳහා ප්රවාහන ටනොවන මැදිහත්වීම් සලකා බැලීම

ඉල්ලුම්
රයවාහන

ගමනාගමන කළමනාකරණය සහ ප්රවාහන ටමටහයුම්වල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම
පිණිස බු්ධිකමය ප්රවාහන ප්ධධිය ටමවලම් (පිභගණක ටයදුම්) භාවිතා කිරීම


වඩා ඉහළ ටමටහයුම් ආයු කාලයක් සහිත බලශ්ක්ිය කාර්යක්ෂම සහ වායූ දූෂණය අඩු වාහන
භාවිතය ප්රවර්ධනය කිරීම සමසපත ගමන / ටසවය සඳහා බලශ්ක්ිය කාර්යක්ෂමතාව සලකා
බැලීම එක් එක් වාහනටේ විටම ාන මේ ම අධීක්ෂණය කිරීම ප්රවාහනය සඳහා පුනර්ජනනීය
බලශ්ක්ියය ප්රවර්ධනය කිරීම ිවයලු ප්රවාහන මැදිහත්වීම්වලදී විටම ාන මේ ම සහ ඉ් ධන
කාර්යක්ෂමතාව ටකටරහි දායකත්වය ඇගයීම



නීිය ිභිය සහ ටරගුලාිව ටකටරහි වඩා යහපත් අුයකූලතාවයක් සඳහා රයවාහන නීිය ප්රමාණවත්
පිභදි සහ ඵලදායී ටලස බලාත්මක කිරීම සහියක කිරීම විිෂවිදභාවය පවත්වා ගැනීම පිණිස
සාක්ෂි පාදක ටකො ගත් බලාත්මක කිරීටම් උපක්රම භාවිතා කිරීම



ළුව් , කා් තාව් , ටර ගී් , විටශ්ෂ අවශ්යතා සහිත තැනැත්ත්  වැඩිහිටිය්  ඇතුුවව ිවයලු
ටදනාටප ප්රවාහන අවශ්යතා ප්රමාණවත් පිභදි සපුරාලීම සහියක කිරීම සඵල මිලකරණ
ක්රමට.දයක් සපයාපිත කර ඉලක්ක ප්රට්ධශ් / කණ්ඩායම්වල

යම් සහනාධාර අවශ්යතාවක් ට.

නම් ඒවා හඳුනාගැනීම


අනතුරු, තුවාල සහ ජීවිත හාිෂ අවම කිරීම සඳහා ප්රවාහන සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ටමටහයුම් සඳහා සුරක්ෂිතතා විගණන ප්රවර්ධනය කිරීම අනතුරු
අවධානම වැඩි සපයාන, තුවාල සහ හාිෂ පිිභවැය පිිබබඳ විසපතර සහිතව විසපතීරණ හා
යාවත්කාලීන අනතුරු දත්ත ගබඩාවක් පවත්වා ගැනීම



කාර්යක්ෂම ප්රවාහන ටසවා සැපයුමක් ඇියකරලීම

ිෂපුණතා සංවර්ධනය සඳහා ධාිභතා

ටගොඩනැංවීම පහසුකම් සැපයීම සෑම මේ මක් සඳහාම වත්ම්  ිෂපුණතා සංවර්ධන අවශ්යතා
හඳුනාටගන ිවයලු පාර්ශ්වකරුව්  සඳහා පුහුණු පහසුකම් සැපයීම



මානව සම්පත් සංවර්ධනය සහ අිය නවීන ටමවලම් සහ උපකරණ සැපයීම මික්  ප්රවාහන
ක්ටෂත්රටේ ටමටහයුම් සහ කළමනාකරණටේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීම පිණිස ආයතිෂක
ධාිභතාවය වර්ධනය කිරීම



අවකාශ් අසමතුලිතා ිෂවැරදි කිරීම පිණිස ඉඩම් පිභහරණය සහ ප්රවාහන සැලසුම්කරණය
ඒකාබ්ධධ කිරීම හා එමික්  ප්රවාහනය සඳහා ඇිය ඉල්ලුම අවම වන අතර ගමට්  දුර අඩු වුය
ඇත



ප්රවාහන ක්රියාකාරකම් සඳහා පු්ධගලික අංශ්ටේ මැදිහත්වීම දිිභමත් කර පහසුකම් සැපයීම
ප්රවාහන ප්ධධිය සංවර්ධනටේ සහ සහ ටසවා සැපයුටම්දී පු්ධගලික අංශ්ටේ ආටය ජන සහ රාජය පු්ධගලික හවුල්කාරීත්ව උපිභම කිරීම



පර්ටේෂණ සහ සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ ප්රවාහන අංශ්ය ආශ්රිත දැුයම
ප්රාාරණය කිරීම

ක්රියහ්තාක ිකමා
i.

උපායමාර්ගගමනාගමනය සඳහා ඇිය සමසපත අවශ්යතාව සහ ඉල්ලුම අඩුකිරීම විටශ්ෂටය් ම ඇවිදීම,
බ ිවකල් පැදීම සහ ටපොදු ප්රවාහනය සහ තවත් නවය ප්රට.ශ් ප්ධධිය වඩා ටහොින්  සැලසුම්
කිරීම් සමග ියරසාර ප්රවාහන ක්රම ටවත ටයොුවවීම ප්රවර්ධනය කිරීම කාර්යක්ෂම තාක්ෂණය
භාවිතා කිරීම ටම් ම වාහන සඳහා ිවටින මගී සංඛයාව සහ පැ වුම් මේ ම් ඉහළ නැංවීම
මික්  කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම පළුව ප්රුවඛතා තුන සම්පූර්ණටය් ම ක්රියාව නැංවීම
සහ පාිභසිභක සීමා ඉක්මවා ටනොය් ට්  නම් පමණක් ධාිභතාව ඉහළ නැංවීම

ii.

වගකීම
ක්රියාත්මක කිරීටම් උපායමාර්ග, වයාපෘිය සහ වැඩස හ්  සකසප කිරීම, කාර්යසාධක දර්ශ්ක
හඳුනා ගැනීම සහ ජාියක ප්රවාහන ප්රියපත්ියය සහ ට්ධීයයව සහ ටග ලීයව පිිබගත් ප්රියපත්ිය
විධාන ප්රකාරව සාක්ෂාත් කරගත යුතු ඉලක්ක පැනවීම සඳහා එක් එක් පාර්ශ්වකාර
සංවිධානය වගකිව යුතු ට. ක්රියාත්මක කිරීටම් උපාය මාර්ග ජාියක ප්රවාහන ප්රියපත්ියය
සමග අුයකූල ව් ට් ද ය් න පිිබබඳව ජාියක සම්බ් ධීකරණ කමිටුව සමාටල ානය කරුය
ඇත

iii.

අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම
ිවයලු ප්රවාහන වයාපෘිය, වැඩස හ් , ටමටහයුම් සහ මැදිහත්වීම් ක්රමාුයකූලව අධීක්ෂණය
කළ යුතු අතර අටේක්ෂිත ප්රියඵල ඇගයීම ිෂයමිතය අධීක්ෂණය හා ඇගයීම සඳහා අවශ්ය
ටතොරතුරු එක්ැසසප කිරීම සහ පවත්වා ගැනීම සඳහා පාර්ශ්වකාර සංවිධාන සාමූහිකව ටහ
තිෂ තිෂව වගකිව යුතු ට.

අවශ්ය ව් ට්  නම්, ජාියක ප්රවාහන ප්රියපත්ිය ටකටුම්පත www.transport.gov.lk ටහ

www.ntc.lk

ටවේ අඩවිවලි්  භාගත කළ හැක
ලිඛිත අදහසප,ටය ජනා හා කරුණු දැක්වීම් පහත සදහ්  කර ඇිය ලිපිනය
ටසවා අමාතයාංශ්ටේ ටල්කම්වරයා

ටහ

ප්රවාහන සහ ිවවිල් ගුව් 

ජාියක ගමනාගමන ටකොමිෂ්  සභාට. සභාපිය ටවත

තැපෑටල්  ටහ අිය්  ටගනවිත් බාර දීම හැකිය කරුණු දැක්වීම් විදූත් තැපෑටල්  ටහ කැක්සප මික් 
ද ටයොුවකළ හැකි අතර අදහසප,ටය ජනා හා කරුණු දැක්වීම් 2018 ටපබරවාිභ 28 වැිෂ දින

ටපර එවිය

යුතුය
කරුණාකර ලියුම් කවරටේ වම්පස ඉහළ ටකළවටර් ටහ ුවල් පිටුට. “ජාියක ප්රවාහන ප්රියපත්ියය
යාවත්කාලීන කිිභම සඳහා ටය ජනා” ය් න සඳහ්  කර් න
සභාපිය

ටල්කම්,

ජාියක ගමනාගමන ටකොමිෂ්  සභාව,

ප්රවාහන සහ ිවවිල් ගුව්  ටසවා අමාතයාංශ්ය,

අංක 241, උදයාන පාර,

7වන මහල, ටසත්ිවිභපාය- 2වන අදියර,

ටකොළඹ -05

බත්තරුවල්ල

වි තැපෑල: chairman@ntc.gov.lk /

වි තැපෑල: mintransport@sltnet.lk/

info@ntc.gov.lk
ෆැ්හ්: 011 2503725 / 011 2058138

සභාපිය
ජාියක ගමනාගමන ටකොමිෂ්  සභාව

secmintransport@gmail.com
ෆැ්හ්:

011 2865093 / 011 2187224

