
දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්ර්ලාහන අධිකාරියේ  2012 ලසයරහි I  නල මාර්ග, යෙන්ඩරය 

යෙන්ඩර් කරනු බන මාර්ගග පිළිබ විස්තර 

      1 fgkav¾ b,a,qïm;% ,nd .ekSu 

re.500$} l uqo,a f.ùfuka 2012-08-23 isg 2012-09-11  osk fmrjre 1000 olajd ud¾.ia: u.S m%jdyk wêldrsfha m%Odk ld¾hd,fhka ,nd .; yelsh. 

2 fgkav¾ bosrsm;a l< yels wjidk oskh () 2012-09-11  osk m' ' 12.00  olajd 
 

3 fgkav¾ újD; lsrsfï oskh ()2012-09-11  osk 1330 mehෙ දකුණු ඳාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රdලාහන අධිකාරියේ ප්රlධාන කාර්යායේ දී 
4 ඉල්ලුම්කරුෙ යහෝ ලිඛිත අලසරය ඇති ඔහුයේ නියයෝඡිතයකුෙ යෙන්ඩර් විලෘත කිරියම් අලස්ථාලෙ සහභාගි විය හැකිය. ලැඩි  විස්තර දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්ර ලාහන අධිකාරියේ 

සියළුම දිස්ත්රි ක් කාර්යා ලලින් යහෝ අංක : 67, යල්න්ඛාන් විදිය, යකොටුල, ගාල් ලිපිනයයන් යහෝ  www.sprpta.lk   යලබ් අඩවියයන් හා දුරකතන අංක 091- 2234237 මගින්  

විමසිය හැකිය.      

       

ඒ.සමරසිංහ, 

සභාඳති 

දකුණු ඳාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්ර්ලාහන අධිකාරිය ,    

fgkavrA fhduq  

wxlh 

udrA. 

wxlh 

 

fiajdj 

ýÙûõÜ  
èóù 

 

wkqu; 

wdik 

Odrs;djh 

wdmiq f.jk 

wem ;ekam;=j 

æ$Ù&ð{ùß  ûÚ}ÚýúÀ  Ñ&ßõØ 
 

2012/ඳා/06/53/01 367/6 උඩුගම - යහෝමයදො ලතුයාය - යකෙඳද්ද  26-30 25000 කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/02 567/2 දාම්ම - රුලන්පුර - හල්විටිග - තලම  26-30 25000 කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/03 358/5 යනළුල - සුදුලැල්ාල - කැවුම්කුඹුර - යල්ල්ල - යනළුල  26-30 25000 කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/04 529/1 අහංගම - කතළුල - ඳෑැස්ස - තිත්තගල් - මාලැල් - ලතලන - ඉමදල  30-34 25000 
කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/05 348/3 
දික්ලැල් - බතීගම - තහිටියායගොඩ - රත්මයල් - යෝංආර - යහට්ටිආරච්චි ඳාර - 

හිගුරුඳත්ත - යටියන 
 30-34 25000 

කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/06 360/5 
ැබිම යරෝහ - කුරුදුලත්ත හන්දිය - පුච්චපු සමුඳකාර හන්දිය- ප්රැනන්සිස් කන්ඩම්බි 

මාලත - යයහියා ඳාර - ඉසදින් නගරය - නුයප් - මාතර 
 30-34 25000 

කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/07 345/6 ලස්මුල් - ඳනන්යල - කැබීලියයඳො - යසේදර යසනරත් මාලත - හක්මන    30-34 25000 කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/08 338/4 වීරකැටිය - මීගස්ආර - ඉහ යගෝනයදණිය - ඕකන්දයාය - මිද්යදනිය  30-34 25000 කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/09 535/3 තිස්සමහාරාමය - යබෝගහඳෑැස්ස  - රන්මිණිතැන්න   30-34 25000 කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/10 503/4 අගුණුයකොඳෑැස්ස - ගමරාගම - මාමඩ - ලයලලත්ත - අම්බන්යතොෙ  30-34 25000 කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

2012/ඳා/06/53/11 572/5 
අගුණුයකොඳෑැස්ස - එරමිණියාය - යාය 17,18 - ඳෑව්ලැල - දික්කුඹුර - අඳුඳැෑන - 

කදිරයගොඩ - රන්න 
 30-34 25000 

කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

එක් ලර්ෂයකෙ ඳමණක් බඳැලැත්යලන ගිවිසුම් ගත යසේලාලක් සහා යෙන්ඩරය 

2012/ඳා/06/53/12 876/3 
අම්බන්යගොඩ-රීගල් හන්දිය-මහ අම්බන්යගොඩ-ධර්මකුස විද්යාතය-ඳනියන්දුල 

හන්දිය-ප්රජාඳති මහා විද්යා ය-යඳෝරඹ හරහා අම්බන්යගොඩ 
 26-30 10000 

කාසෙහන බායදනු ැයබ්. 

http://www.sprpta.lk/

