
අංශයේ නම :- පළාත් සැලසුම් හා යමයහයුම් අංශය 

ප්රධාාන යකමම් මා්යාලය  යය  පළාත් සාාය 

අයේ ආයතනය අකලස් හා දූෂණයයන් යතාර ආයතනයකි. 

 

 
 

 
අනු අංමය 

ලබා යෙන යස්යය සපුරාලිය යුතු අයශයතාය අොල යන නීති සංග්රහ සහ 
යරගුලාසි ආදිය 

යස්යය ලබා 
යෙන ප්රමිතති 
පැය / දින/සති 

යගකීම 

01 පළාතට අොල සැලසුම් සමස් කිරීයම් 
දි අයශය මා්යගෝපයේශ නිකුත් 
මරමිතන් මටයුතු යමයහයවීම. 

ජාතයන්තර  ජාතිම හා පළාත් 
පිළිගත් ප්රතිපත්තියලට අනුලල 
වීම. 

මහා ාාණ්ඩාගාර චක්රයක  
ය්ඛීය අමාතයාංශ චක්රයක  
මුෙක යමාමිතෂන් සාා චක්රයක  
පළාත් මූලය රීති සංග්රහය 

අොල යන පරිදි ප්රධාාන යකමම් 
037-2223777 
csnwp@slt.lk 
 
නි.ප්ර.යක(සැලසුම්) 
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 

02 මධාය මාලීන සංය්ධාන සැලසුම් 
සමස් කිරීම. 

ජාතයන්තර ජාතිම හා පළාත් 
පිළිගත් ප්රතිපත්තියලට අනුලල 
වීම. 

මහා ාාණ්ඩාගාර චක්රයක  
ය්ඛීය අමාතයාංශ චක්රයක  
මුෙක යමාමිතෂන් සාා චක්රයක  
පළාත් මූලය රීති සංග්රහය  

අොල යන පරිදි ප්රධාාන යකමම් 
037-2223777 
csnwp@slt.lk 
 
 

නි.ප්ර.යක(සැලසුම්) 
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් නිශ්ිත සංය්ධාන ප්රොන 
ඉදිරි ය්ෂය සෙහා සංය්ධාන සැලසුම් 
පළාත් අමාතයාංශයලින් යගන්යා 
පරීක්ෂා මර මුෙක යමාමිතෂන් සාාය 
යයත ඉදිරිපත් මර අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම.  

මධාය මාලීන සංය්ධාන 
සැලසුම්යලට අනුලල වීම. 
 
 

සංය්ධාන සැලසුම් මුෙක යමාමිතෂන් 
සාාය විසින් අනුමත ප්රතිපාෙන 
සීමායන්ට අනුලල වීම. 
 
 

ශූනය පාෙම අයයැය 
මළමනාමරණ ප්රයේශයට අනුය 
අොල ය්ෂය තුළ නියමිතත යැඩ 
විෂයන් නිම මළ හැකි වීම. 
 
 

සංය්ධාන යයාපිති පැහැදිලිය 
හදුනාගැනීමට හැකියන පරිදි 
සාධාාරණීමරනය 

මහා ාාණ්ඩාගාර චක්රයක  
මුෙක යමාමිතෂන් සාා චක්රයක  
හා  උපයෙස්  
පළාත් මූලය රීති සංග්රහය 

සති 08 නි.ප්ර.යක(සැලසුම්)  
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 
අධායක්ෂ(සැලසුම්) 
037-2225044 
 
සහමාර අධායක්ෂ 
(සැලසුම්) 
037-2231767 
 
සංය්ධාන නිලධාාරින් 

mailto:csnwp@slt.lk
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mailto:pmucsnwp@yahoo.com


අංශයේ නම :- පළාත් සැලසුම් හා යමයහයුම් අංශය 

ප්රධාාන යකමම් මා්යාලය  යය  පළාත් සාාය 

අයේ ආයතනය අකලස් හා දූෂණයයන් යතාර ආයතනයකි. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කිරීම සෙහා යයාපිති යා්තා හා 
උපයක න ඉදිරිපත් කිරීම. 
 
 

යයාපිති යා්තා අමාතයාංශ විෂය 
ක්යෂ්ත්රයට  අරමුුවයලට හා 
අනුමත ප්රතිපාෙනයලට ගැලයපන 
යස් සමස් කිරිම. 
 
සංයශෝධාන ක්රියායලිය අයම මර 
ගැනීම සෙහා සංය්ධාන යයෝජනා 
නියරදිය හදුනායගන යයාපිති 
එමතුයක් පයත්යායගන යාම හා 
ප්රමු තායය මත යපළ ගැස්වීම. 
 
සංය්ධාන යයෝජනායල ෙළ 
ඇස්තයම්න්තු සමස් කිරීයම් දි 
සවිස්තරාත්මම පිරියැයමරණය 
තුළින් හැකිතාක් දුරට නියැරදි 
ඇස්තයම්න්තු ඉදිරිපත් කිරීම. 
 
අොල අමාතයාංශ යකමම්යේ 
නි්යේශ සහිත වීම. 
 
අොල මාල යමයානුය තුළම 
මටයුතු කිරීම. 
 
   



අංශයේ නම :- පළාත් සැලසුම් හා යමයහයුම් අංශය 

ප්රධාාන යකමම් මා්යාලය  යය  පළාත් සාාය 

අයේ ආයතනය අකලස් හා දූෂණයයන් යතාර ආයතනයකි. 

 

 
04 අනුමත සංය්ධාන සැලසුම් 

සංයශෝධානය සෙහා මුෙක යමාමිතෂන් 
සාාය යයත ඉදිරිපත් කිරීම. 

යනායැලැක්විය හැකි 
අතයායශය මරුුව මත පමණක් 
සංයශෝධාන කිරීම හා ඊට අොළ 
යහ්තු පැහැදිලිය ඉදිරිපත් කිරීම. 
 
සංයශෝධිත යැඩ විෂයන්හි 
ප්රතිපාෙන තුලනය යන පරිදි 
සංයශෝධාන ඉදිරිපත් කිරිම. 
 
 සංයශෝධාන ලිපි අොළ අමාතයාංශ 
යකමම් විසින් ප්රධාාන යකමම් 
යයත ඉදිරිපත් කිරීම. 

මහා ාාණ්ඩාගාර චක්රයක   
මුෙක යමාමිතෂන් සාා චක්රයක  
හා උපයෙස් 
පළාත් මූලය රීති සංග්රහය 

දින 03 නි.ප්ර.යක(සැලසුම්) 
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 
අධායක්ෂ(සැලසුම්) 
037-2225044 
 
සහමාර අධායක්ෂ 
(සැලසුම්) 
037-2231767 
 
සංය්ධාන නිලධාාරින් 

05 උපමාන පාදක ප්රදාන 
අමාතයාංශයලින් අොල යා්ිම 
යයෝජනා යගන්යා ගැනීම 
පරීක්ෂා කිරීම ප්රධාාන යකමම් යේ 
අනුමැතිය ලබා ගැනිම හා ක්රියාත්මම 
කිරීම සෙහා අමාතයාංශ යකමම්යරු 
යයත යයාමු කිරීම හා අයශය පරිදි  
සංයශෝධාන සිදු කිරීම. 

මධාය මාලීන සංය්ධාන 
සැලසුම්යලට අනුලල වීම 
 
සංය්ධාන සැලසුම් මුෙක යමාමිතෂන් 
සාාය විසින් අනුමත ප්රතිපාෙන 
සීමායන්ට අනුලල වීම. 
 
ශූනය පාෙම අයයැය 
මළමනාමරණ ප්රයේශයට අනුය 
අොල ය්ෂය තුළ නියමිතත යැඩ 
විෂයන් නිම මළ යුතුය. 
 
සංය්ධාන යයාපිති පැහැදිලිය 
හදුනාගැනීමට හැකියන පරිදි 
සාධාාරණීමරණය කිරීම සෙහා 
යයාපිති යා්තා හා උපයක න 
ඉදිරිපත් කිරීම. 
 
යයාපිති යා්තා අමාතයාංශ විෂය 
ක්යෂ්ත්රයට  අරමුුවයලට හා 
අනුමත ප්රතිපාෙනයලට ගැලයපන 
යස් සමස් කිරිම. 
 

මහා ාාණ්ඩාගාර චක්රයක   
මුෙක යමාමිතෂන් සාා චක්රයක  
හා උපයෙස් 
පළාත් මූලය රීති සංග්රහය 

සති 02 නි.ප්ර.යක(සැලසුම්) 
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 
අධායක්ෂ(සැලසුම්) 
037-2225044 
 
සහමාර අධායක්ෂ 
(සැලසුම්) 
037-2231767 
 
සංය්ධාන නිලධාාරින් 

mailto:pmucsnwp@yahoo.com
mailto:pmucsnwp@yahoo.com


අංශයේ නම :- පළාත් සැලසුම් හා යමයහයුම් අංශය 

ප්රධාාන යකමම් මා්යාලය  යය  පළාත් සාාය 

අයේ ආයතනය අකලස් හා දූෂණයයන් යතාර ආයතනයකි. 

 

 
සංයශෝධාන ක්රියායලිය අයම මර 
ගැනීම සෙහා සංය්ධාන යයෝජනා 
නියැරදිය හදුනායගන යයාපිති 
එමතුයක් පයත්යායගන යාම හා 
ප්රමු තායය මත යපළ ගැස්වීම. 
 
 
සංය්ධාන යයෝජනායල ෙළ 
ඇස්තයම්න්තු සමස් කිරීයම් 
සවිස්තරාත්මම පිරියැයමරණය 
තුළින් හැකිතාක් දුරට නියැරදි 
ඇස්තයම්න්තු  
ඉදිරිපත් කිරීම. 
 
අොල අමාතයාංශ යකමම්යේ 
නි්යේශය සහිත වීම. 
 
අොල මාල යමයානුය තුළම 
මටයුතු කිරීම.  

06. විශ ේෂ ව්යාපති 
යයාපිති යා්තා පළාත් 
අමාතයාංශයලින් ලබා යගන  මුෙක 
යමාමිතෂන් සාායේ අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම හා ක්රියාත්මම කිරීම සෙහා 
අමාතයාංශ යයත යයාමු මර 
ප්රතිපාෙන ලබා ීමම හා අයශය 
අයස්ථායල ීම සංයශෝධාන සිදු කිරීම. 

මධාය මාලීන සංය්ධාන 
සැලසුම්යලට අනුලල වීම 
 
සංය්ධාන සැලසුම් මුෙක යමාමිතෂන් 
සාාය විසින් අනුමත ප්රතිපාෙන 
සීමායන්ට අනුලල වීම 
 
ශූනය පාෙම අයයැය 
මළමනාමරණ ප්රයේශයට  අනුය 
අොල ය්ෂය තුළ නියමිතත යැඩ 
විෂයන් නිම මළ යුතුය. 
 
සංය්ධාන යයාපිති පැහැදිලිය 
හදුනාගැනීමට හැකියන පරිදි 
සාධාාරණීමරණය කිරීම සෙහා 
යයාපිති යා්තා හා උපයක න 
ඉදිරිපත් කිරීම. 

මහා ාාණ්ඩාගාර චක්රයක   
මුෙක යමාමිතෂන් සාා චක්රයක  
හා උපයෙස් 
පළාත් මූලය රීති සංග්රහය 

මාස 02 නි.ප්ර.යක(සැලසුම්) 
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 
අධායක්ෂ(සැලසුම්) 
037-2225044 
 
සහමාර අධායක්ෂ 
(සැලසුම්) 
037-2231767 
 
සංය්ධාන නිලධාාරින් 

mailto:pmucsnwp@yahoo.com


අංශයේ නම :- පළාත් සැලසුම් හා යමයහයුම් අංශය 

ප්රධාාන යකමම් මා්යාලය  යය  පළාත් සාාය 

අයේ ආයතනය අකලස් හා දූෂණයයන් යතාර ආයතනයකි. 

 

 
 
යයාපිති යා්තා අමාතයාංශ විෂය 
ක්යෂ්ත්රයට  අරමුුවයලට හා 
අනුමත ප්රතිපාෙනයලට ගැලයපන 
යස් සමස් කිරිම. 
 
සංයශෝධාන ක්රියායලිය අයම මර 
ගැනීම සෙහා සංය්ධාන යයෝජනා 
නියැරදිය හදුනායගන යයාපිති 
එමතුයක් පයත්යායගන යාම හා 
ප්රමු තායය මත යපළ ගැස්වීම. 
 
සංය්ධාන යයෝජනායල ෙළ 
ඇස්තයම්න්තු සමස් කිරීයම් දි 
සවිස්තරාත්මම පිරියැයමරණය 
තුළින් හැකිතාක් දුරට නියැරදි 
ඇස්තයම්න්තු ඉදිරිපත් කිරීම 
 
අොල අමාතයාංශ යකමම්යේ 
නි්යේශය සහිත වීම 
 
අොල මාල යමයානුය තුළම 
මටයුතු කිරීම  

07 උපමාන පාෙම යැඩසටහන යටයත් 
කුරුණෑගල හා පුත්තලම යන 
දිස්ික්ම යෙම තුළ ප්රායේයය යකමම් 
මා්යාල 46 මගින් යා්ිමය 
ක්රියාත්මම මරනු ලබන යයෝජනා 
ගරු පළාත් සාා මන්ීතුමන්ලා 52 
යගන් ලබා ගැනීම  අනුමත කිරීම  
ක්රියාත්මම කිරීම සෙහා  ප්රායේයය  
යකමම්යරුන් යයත යයාමු කිරීම  
සම්බන්ීමරණය කිරීම සහ අයශය 
අයස්ථායලීම සංයශෝධාන සිදු කිරීම. 

මධාය මාලීන සංය්ධාන 
සැලසුම්යලට අනුලල වීම 
 
සංය්ධාන සැලසුම් මුෙක යමාමිතෂන් 
සාාය විසින් අනුමත ප්රතිපාෙන 
සීමායන්ට අනුලල වීම 
 
ගරු මන්ීතුමන්ලා යයත විස්ජන 
පනතින් යයන් මරනු ලබන 
ප්රතිපාෙන සීමායන්ට අනුලල වීම. 
 
අොල ය්ෂය තුළ ීමම නිම මළ යුතු 
වීම 

මහා ාාණ්ඩාගාර චක්රයක   
මුෙක යමාමිතෂන් සාා චක්රයක  
හා උපයෙස් 
පළාත් මූලය රීති සංග්රහය 

සති 01 නි.ප්ර.යක(සැලසුම්) 
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 
අධායක්ෂ(සැලසුම්) 
037-2225044 
 
සහමාර අධායක්ෂ 
(සැලසුම්) 
037-2231767 
 
සංය්ධාන නිලධාාරින් 

mailto:pmucsnwp@yahoo.com


අංශයේ නම :- පළාත් සැලසුම් හා යමයහයුම් අංශය 

ප්රධාාන යකමම් මා්යාලය  යය  පළාත් සාාය 

අයේ ආයතනය අකලස් හා දූෂණයයන් යතාර ආයතනයකි. 

 

 
 
නියමිතත ආමිතිය ාාවිත මර තිබීම. 

08 මාසිම/මා්තුය/යා්ිම ප්රගති 
සමායලෝචනය 

ශ ෞික ප්රගතිය 
අනුමත යැඩවිෂයන් වීම හා සතය 
ක්යෂ්ත්ර යතාරතුරු මත පෙනම්ය 
අනුමත  ආරමිතාම  නිමිත යන 
මරුුව පිළිබෙය පැහැදිලිය සටහන් 
කිරීම. 
 

මුල්ය ප්රගතිය 
අොල මාසය තුළ මරන ලෙ වියෙම් 
හා සමුච්චිත වියෙම් නියැරදිය 
සටහන් වීම. 
 
පළාත  දිස්ික්මය  
ප්රා.යක.යමාඨාසාසය 
 සංරචමය අනුමත යැඩ විෂයන් 
සං යාය ක්රියාත්මම යැඩ විෂයන් 
සං යාය යනාදි මරුුව පැහැදිලිය 
සෙහන් මර තිබීම. 
 
සංයශෝධානය කිරීමට යයෝජිත 
සංය්ධාන යයෝජනා තියේ නම් 
ඇතුලත් කිරීම. 
 

මුෙක යමාමිතෂන් සාා චක්රයක  
හා උපයෙස් 
 

අොල යන පරිදි නි.ප්ර.යක(සැලසුම්) 
 037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 
අධායක්ෂ(සැලසුම්)  
037-2225044 
 
සහමාර අධායක්ෂ 
(සැලසුම්)  
037-2231767 
 
සංය්ධාන නිලධාාරින් 

mailto:pmucsnwp@yahoo.com


අංශයේ නම :- පළාත් සැලසුම් හා යමයහයුම් අංශය 

ප්රධාාන යකමම් මා්යාලය  යය  පළාත් සාාය 

අයේ ආයතනය අකලස් හා දූෂණයයන් යතාර ආයතනයකි. 

 

 
09 සංය්ධාන යයාපිති ක්රියාත්මම කිරීම 

සෙහා සිජුයම සම්බන්ධා යන 
ප්රායේයය  යකමම් මා්යාලයල 
නිලධාාරීන්ට ගමන් වියෙම් යගවීම. 
 

අොල නිලධාාරියා අොල යයිපිති 
පිළිබෙ මටයුතු මරන බයට 
ප්රායේයය  යකමම්යේ නි්යේශය 
සහිත වීම. 
 
ගමන් වියෙම් යගවීමට අොල 
ප්රායේයය යකමම්යේ නි්යේශය 
සහිත වීම. 
 
යැටුප නියැරදි බයට සහතිම වීම. 
 
මළ යැඩසටහන හා ධාායන 
සටහන්යලට අනුලල බයට 
සහතිම වීම. 

මහා ාාණ්ඩාගාර චක්රයක   
මුෙක යමාමිතෂන් සාා චක්රයක   

දින 02 නි.ප්ර.යක(සැලසුම්)  
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 
අධායක්ෂ(සැලසුම්)  
037-2225044 
 
සහමාර අධායක්ෂ 
(සැලසුම්) 
037-2231767 
 
මළමනාමරණ සහමාර 

10 සංය්ධාන ක්රියායලීන්ට අොල ෙත්ත 
හා යතාරතුරු රැස් කිරිම. 
විශ්යකෂණය හා ආයතනයලට හා 
අොල පා්ශයයන්ට යබො හැරීම. 
 

පළාතට අොල වීම. 
 
ෙත්ත හා යතාරතුරු යායත්මාලීන 
වීම. 
 
ෙත්ත හා යතාරතුරු නියැරදි වීම 

 මාස 06 නි.ප්ර.යක(සැලසුම්) 
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 
අධායක්ෂ(සැලසුම්) 
037-2225044 
 
සහමාර අධායක්ෂ 
(සැලසුම්) 
037-2231767 
 
සංය්ධාන නිලධාාරින් 

mailto:pmucsnwp@yahoo.com
mailto:pmucsnwp@yahoo.com


අංශයේ නම :- පළාත් සැලසුම් හා යමයහයුම් අංශය 

ප්රධාාන යකමම් මා්යාලය  යය  පළාත් සාාය 

අයේ ආයතනය අකලස් හා දූෂණයයන් යතාර ආයතනයකි. 

 

 
11 ඒමාබේධා දිස්ික් සංය්ධාන සැලසුම් 

සමස් කිරීමට අොල ෙත්ත හා 
යතාරතුරු දිස්ික් යකමම් යරුන් 
යයත යැවීම. 

ඒ ඒ දිස්ික්යලට අොල සංය්ධාන 
යයෝජනා පමණක් ඇතුලත් කිරීම. 

 සති 01 නි.ප්ර.යක(සැලසුම්) 
037-2224994 
pmucsnwp@yahoo.com 
 
අධායක්ෂ(සැලසුම්)  
037-2225044 
 
සහමාර අධායක්ෂ 
(සැලසුම්) 
037-2231767 
 
සංය්ධාන නිලධාාරින් 
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අංශයේ නම :- පළාත් සැලසුම් හා යමයහයුම් අංශය 

ප්රධාාන යකමම් මා්යාලය  යය  පළාත් සාාය 

අයේ ආයතනය අකලස් හා දූෂණයයන් යතාර ආයතනයකි. 

 

 
 

 

 

 

 

 


