ංසු වශා ආරාධනයයි
දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අධිකාරිය
නිත්ය මගී සවේලා බඳත්ර නිකුත් කිරීම
දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අධිකාරිස වාාඳි  ිසින් දකුණු ඳෂාසත් සඳොදු මගී ප්රලාශන අලයත්ා වුරරා ගැනීම වශා
මශජන නිසයෝජිත්යි්, බහුජන වංිසධාන ශා මගී ඉල්ලීම් අනුල අධිකාරිය ිසින් ඳරීක්ා කර, ශදුනාගත් මාර්ග වශා වාමානය /
සුස ෝඳසාෝගී / දක්ෂිණ අධිසේගී මාර්ග ශරශා සුස ෝඳසාෝගී නිත්ය මගී සවේලා බඳත්ර 20 කට අදා බඳත්ර නිකුත් කිරීමට
සයෝගයත්ාුරර්ණ සුදුසුකම්ත් ංසුකරුල්සග් මුද්රා ත්බන ද ංසු කැලනු ැසේ. නිත්ය මගී සවේලා බඳත්ර වශා ංසු
පිරිනැමීසම් අයිි ය අධිකාරිස ප්රවම්ඳාදන කමිටුල වතුය. ංසු වශා ආරාධනා කරනු බන මාර්ග ඳශත් ඳකරනු බන අත්ර
වෑම සවේලාලක් වශාම ඳශත් සල් නස වශ් අනුමත් ආවන ධාරිත්ාලසය් යුතු බව්රථ ඉදිරිඳත් ක යුතුය. ංසුකරණය,
ජාි ක ත්රඟකාරී ංසුකරණ ඳටිඳාටිය (NCB) ක්රමය යටසත් ිනදු කරනු බයි.
 අධිකාරිස බඳත්රධාරීසයක් සශෝ සඳොසරොත්තු ධාලකසයක් එකී බඳත්රය සලනුලට සමම මාර්ග ංසු ප්රදාන බඳත්රයක්
බාගනී නම් බාගත් ශැකි වශන ංසු සල් න ල සකෝසේින යටසත් ඉදිරිඳත් කර ඇත්.
 සුස ෝඳසාෝගී ශා දක්ෂිණ අධිසේගී මාර්ගස සුස ෝඳසාෝගී බඳත්ර වශා අයදුම්ක ශැක්සක් අධිකාරිසය් දැනට බඳත්ර
බා ඇි  ධාලකය්ට ඳමණි.
 ංසු වශා ආරාධනය කරනු බන වෑම මාර්ගයක් සලනුසල්ම නියමිත් කාවටශ් ශා ගාව්තු වටශ් වකව් කර ඇි 
අත්ර ංසු සල් නය තු අයදුම්ඳත්ර වමග කාවටශ් ිසව්ත්ර බා සදනු ැසේ.
ංසු ත්ැබීම මගි් බාසදනු බන මාර්ග ල ගමනා්ත් අසනකුත් සවේලාල්ට ලන බඳෑම ශා නීි මය කරුණු මත් දීර්ඝ කිරීමක්
සශෝ සලනත් මාර්ග වශා වංසෝධනය කිරීමක් ිනදු කරනු සනොැසේ. සමම මාර්ගල මගී අලයත්ාලය මත් සවේලා ත්ර කිරීසම්දී
ශ්රිංගම වමග (60 - 40 ) ඳදනම මත් අනාගත්ස සවේලා ත්ර කිරීම ිනදු සකසර්. ඒ අනුල මාර්ග ඳරික්ා කර සවේලා ඳලත්ලාසගන
යාසම් ශැකියාල වකා බා ඳමණක් ංසු ලටිනාකම් ඉදිරිඳත් කරන සව දැනුම් සදමි.

ංසු ත්ැබීම වශා ඉදිරිඳත් කරනු බන මාර්ග ිසව්ත්ර
ංසු ආරාධනය 01 (වාමානය සවේලා බඳත්ර)
අනුමත් ආවන
ධාරිත්ාල

ආඳසු සගලන ඇඳ
ත්ැ්ඳතුල රු.

42

25,000.00

උන්ිසටිය - සඳොල් සකොරටුල ශ්දිය නාසගොඩ - මාඳගම

30/35

25,000.00

403/4

සනළුල - දනල - පිංක්ද - සඳොල්ගශිස

30/35

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/04

509/3

ගාල් - යටග - ඳැදි්සනෝරුල

30/35

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/05

416/1

අකුරැව්ව - අතුරලිය - ගම්උදාල - කඹුරුපිටිය

42

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/06

921

මාලර - කැටඳක්ද - සදයිය්දර

42

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/07

558/1

කිරි්ද - සශට්ටියාල - කරසත්ොට උඩුපිල්සගොඩ - ශක්මන

30/35

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/08

338/5

සබංගමුක්ද - රුක්මල්පිටිය - කටුලන ජුම්පිටිය - ගල්සඳොත්ත්යාය - මිේසදණිය

30/35

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/09

338/4

මිේසදණිය - ඕක්දයාය- මීගව්ආර ශ්දිය වීරකැටිය

30/35

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/10

515/7

ලව්මුල් - ත්මාඩුල - ඳාංකඩ - කඩල වීරකැටිය

30/35

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/11

574/2

අගුණුසකොඳැැව්ව - උඩයා ිසත්ාර්සදනිය - සරොසට් - සනසටොල්පිටිය ත්ංගල්

30/35

25,000.00

ංසු සයොමු අංකය

මාර්ග අංකය

සවේලාල

2019/ADM/DEV/FI/02/01

762/2

බේසේගම - නුසේසත්ොට - ඇත්කඳුර - ඇල් ඇල්පිටිය

2019/ADM/DEV/FI/02/02

395/1

2019/ADM/DEV/FI/02/03

ංසු ආරාධනය 02 (සුස ෝඳසාෝගී බඳත්ර)
ංසු සයොමු අංකය
2019/ADM/DEV/FI/02/12

මාර්ග
අංකය
360 AC

සවේලාල
සදනියාය - සමොරලක - අකුරැව්ව - මාත්ර

2019/ADM/DEV/FI/02/13

363 AC

මිේසදණිය - ලව්මුල් - ශක්මන - මාත්ර

අනුමත් ආවන ආඳසු සගලන ඇඳ
ධාරිත්ාල
ත්ැ්ඳතුල රු.
33
25,000.00
33

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/14

334/1AC මාත්ර - දික්ලැල් - සබලිඅත්ත් - ත්ංගල් ශම්බ්සත්ොට - ි ව්වමශාරාම

33

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/15

334/1AC ි ව්වමශාරාම - ශම්බ්සත්ොට - ත්ංගල් සබලිඅත්ත් - දික්ලැල් - මාත්ර

33

25,000.00

358 AC

33

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/16

සදල්ල - උඩුගම - කරාපිටිය - ගාල්

ංසු ආරාධනය 03 (දක්ෂිණ අධිසේගී මාර්ගය ශරශා සුස ෝඳසාෝගී බඳත්ර)
ංසු සයොමු අංකය

මාර්ග අංකය

සවේලාල

අනුමත් ආවන ආඳසු සගලන ඇඳ
ධාරිත්ාල
ත්ැ්ඳතුල රු.
33
25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/17

752 EX/AC

ඇල්පිටිය - ගාල්

2019/ADM/DEV/FI/02/18

350 EX/AC

ගාල් - මාත්ර

33

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/19

350 EX/AC

මාත්ර - ගාල්

33

25,000.00

2019/ADM/DEV/FI/02/20

32/9 EX/AC

ත්ංගල් - සබලිඅත්ත් - දික්ලැල් - මාත්ර
- ගාල්

33

25,000.00

1. අභිාෂි ංසුකරුල්ශට ිනංශ ාාාසල් වකව් කරන ද අංග වම්ුරර්ණ ංසු ලිපි සල් න කට්ටයක් ඉශත් වශ් එක් එක්
ංසු ආරාධනය්හි සල් සල් ලසය් වශ් ංසු වශා ආඳසු සගලනු සනොබන රු.2,000/- ක ංසුඳත් ගාව්තුලක් මුදලි්
සගවීසම් අනතුරුල 2019 මාර්තු 05 ලන දින ිනට 2019 මාර්තු 19 දින දක්ලා කාර්යා දිනය් තු ඳ.ල 3.00 දක්ලා ධාලන
අංසය් මිදී ගත් ශැකිය.
2. අභිාෂි සයෝගයත්ාුරර්ණ ශා සුදුසුකම්ත් ංසුකරුල්ශට ලැිදදුර සත්ොරතුරු ඳශත් වශ් දුරකථන අංකයට ධාලන අංයට
ඇමතීසම් බා ගත් ශැකි අත්ර, ංසු ලිපි සල් න කාර්යා සේාල තු අධිකාරිස දී සනොමිසල් ඳරීක්ා කිරීම ිනදු ක ශැකිය.
3. සල් සල් ලසය් වශ් ංසු වශා එක් ංසුලකට රු.25,000/- බැගි් ආඳසු සගලනු බන ඇඳ ත්ැ්ඳතුලක් ඉදිරිඳත් ක
යුතුය.
4. ංසු ඉදිරිඳත් කයුතු අලවාන දිනය 2019 මාර්තු මව 21 ලන දින මධයන 1200 ඳැය ලන අත්ර එදින 1230 ඳැයට අධිකාරිස ප්රධාන
කාර්යාස ශ්රලණාගාරස දී ංසු ිසලෘත් කරනු ැසේ.
5. නිින ඳරිදි වම්ුරර්ණ කර, මුද්රා ත්බන ද ංසු අනුපිටඳත්කි් යුක්ත්ල ලියාඳදිං ත ත්ැඳෑස් ගාල්, සකොටුල, සල්්බා් ිසදීය,
සනො.67, දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අධිකාරිස

ප්රවම්ඳාදන කමිටුසේ වාාඳි  සලත් ැසබන සවේ එවීම සශෝ අධිකාරිස

ත්බා ඇි  සට්ඩර් සඳට්ටියට බශාලීම ංසු බා ග්නා අලව් සේාලට සශෝ ඊට සඳර ැසබන සවේ ිනදු ක යුතුය. ප්ර මාද වී
ැසබන ංසු ප්රි ක්සේඳ කරනු ැසේ. කලරස ලම්ඳව ඉශෂ සකලසර් “නිත්ය මගී සවේලා බඳත්ර නිකුත් කිරීම-2019” යනුසල්
වශ් ක යුතුය.
6. ංසු ිසලෘත් කරන අලව්ථාලට ංසුකරුලා සශෝ ඔහුසේ බයත් නිසයෝජිත්යා අනිලාර්සය්ම වශාාගී ිසය යුතු බල දැනුම් සදනු
ැසේ. ඕනෑම ංසුලක් පිලිගැනීම සශෝ ප්රි ක්සේඳ කිරීම අධිකාරිස ප්රවම්ඳාදන කමිටුල වතු සේ.
මුලික සත්ොරතුරු දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අධිකාරිස

ිනයළුම දිව්්රික් කාර්යා ලලි් සශෝ අංක : 67, සල්් ා් ිසදිය,

සකොටුල, ගාල් ලිපිනසය් සශෝ www.sprpta.lk සලේ අඩිසසය් ශා දුරකථන අංක 091- 2234237 / 091-2227073 මගි් ිසමිනය
ශැකිය.

ඩී. ටිසරෝ් කපි ද ිනල්ලා.
වාාඳි ,
දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන අධිකාරිය,
ගාල්.
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