
ංසු වශා ආරාධනයයි 
දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන ධිකාාිය. 

 

විශේ ශා වාමානය ශවේලා ලාර්ිකා මගී ප්රලාශන 

බඳත්ර නිකුත් කිරීම. 
 

දකුණු ඳෂාත් මාර්ගවථ් මගී ප්රලාශන ධිකාාිශ  වාාඳි  විින් දකුණු ඳෂාශත් ශඳොදු මගී ප්රලාශන ධලයතා වුරරා ගැනීම වශා  මශජන 

නිශයෝජිතයි්, බහුජන වංවිධාන, මගී ඉල්ලුම ශා රශේ වංලර්ධන ධලයතා ධනුල ධිකාාිය විින් ඳරීක්ා ාර, ශදුනාගත්  මාර්ග වශා වාමානය 

ශවේලා/දක්ිකණ ධිකශේගී මාර්ගය ශරශා සුශ ෝඳශාෝගී ශවේලා වශා ලාර්ිකා මගී ප්රලාශන බඳත්ර 18 ක් නිකුත් කිරීමට, ශයෝගයතාුරර්ණ සුදුසුා්ලත් 

ංසුාරුල්ශග්, මුද්රා තබන ද ංසු ාැලනු ැශේ. විශේ ශා වාමානය ශවේලා ලාර්ිකා මගී ප්රලාශන බඳත්ර වශා ංසු පිිනැමීශ්ල ධයිි ය 

ධිකාාිශ  ප්රව්ලඳාදන ාමිටුල වතුය. ංසු වශා ආරාධනා ාරනු බන මාර්ග ඳශත ඳාරනු බන ධතර, වෑම ශවේලාලක් වශාම ඳශත ශල් නශ  

වශ් ධනුමත ආවන ධාිතාලශය් යුතු බවර්ථ ඉදිිඳත් ා යුතුය. ංසුාරණය, ජාි ා තරඟාාරී ංසුාරණ ාැවීම (NCB) යටශත් වාමානය 

ශවේලා වදශාද, දකුණු ඳෂාත් බඳත්රාි  ධාලායි්ට ඳමණක් ංසු ඉදිිඳත් ාශැකි ලන ඳිදි දක්ිකණ ධිකශේගී  මාර්ගය ශරශා සුශ ෝඳශාෝගී 

ශවේලා වදශා ද ංසු ආරාධනා ිනදු ාරනු බයි.  

 ධිකාාිශ  බඳත්ර ධාරීශයක් ශශෝ ශඳොශරොත්තු බඳත්ර ධාරීශයක් එකී බඳත්රය ශලනුලට  ශමම මාර්ග ංසු ප්රදාන බඳත්රයක් බාගනී න්ල 

බාගත ශැකි වශන ශා ශමම බඳත්ර  ලට ධදාල බඳැලැත්ශලන ශාෝශේින ශා නියමය් ධයදු්ල ඳත්ර  වමග ඉදිිඳත් ාරනු බන ංසු 

ශල් න ශාෝශේින යටශත් ඉදිිඳත් ාර ඇත.  

 දක්ිකණ ධිකශේගී මාර්ගශ  සුශ ෝඳශාෝගී බඳත්ර  වශා ධයදු්ලා ශැක්ශක් ධිකාාිශය් දැනට බඳත්ර  බා ඇි  ධාලාය්ට 

ඳමණි.(වමගාමි ශවේලාල්ට ලන බඳෑම ධලම කිරීම වශා) 

 ශල් ශල් ලශය් එක් ංසුලාට රු.50,000/- බැගි් ආඳසු ශගලනු බන ඇඳ මුදක් තැ්ඳත් ා යුතුය. 

 ංසු වශා ආරාධනය ාරනු බන වෑම මාර්ගයක් ශලනුශල්ම නියමිත ාාවටශ් ශා ගාව්තු වටශ් වාව ්ාර ඇි  ධතර ංසු ශල් නය 

තු ධයදු්ලඳත්ර වමග ාාවටශ් විවත්ර බා ශදනු ැශේ. 

ංසු තැබීම මගි් බාශදනු බන මාර්ග ල ගමනා්ත ධශනකුත් ශවේලාල්ට ලන බඳෑම ශා නීි මය ාරුණු මත දීර්ඝ කිරීමක් ශශෝ ශලනත් මාර්ග 

වශා වංශෝධනය කිරීමක් ිනදු ාරනු ශනොැශේ.  ශමම මාර්ගල මගී ධලයතාලය මත ශවේලා තර කිරීශ්ලදී ්රිංගම වමග (60% - 40%) ඳදනම 

මත ධනාගතශ   ශවේලා තර කිරීම ිනදු ශාශර්. ඒ ධනුල මාර්ග ඳික්ා ාර ශවේලා ඳලත්ලාශගන යාශ්ල ශැකියාල වාා බා ඳමණක් ංසු ලටිනාා්ල 

ඉදිිඳත් ාරන ශව දැනු්ල ශදමි. ශවේලා පිළිබද ධලශබෝධයකි් ශතොරල බඳත්ර  බා ගැනීම වශා ඉශ මි ගණ් ඉදිිඳත් ශාොට ඒ මත ඳසුල 

ධි යාචනා කිරීශ්ල ධයිි යක් ඉල්ලු්ලාරුට ශනොඳලතී. 

ශට්ඩර් හිමිාම බාගැනීශම් ඳසු දින 60 ා ාාය ඇතුත බඳත්රය බාශගන ශවේලාල ආර්ලා ා යුතු ධතර කිිනදු ශශේතුලක් නිවාශල් ාාය 

දිර්ඝ කිරීමක් ිනදු ාරනු ශනොැශේ. එහි ලගකීම ආදා ඳාර්ලය විින් දැිය යුතුය. 

ංසු තැබීම වශා ඉදිිඳත් ාරනු බන මාර්ග විව්තර 

ංසු ආරාධනය 01 (දක්ිකණ ධිකශේගී මාර්ගය ශරශා සුශ ෝඳශාෝගී බඳත්ර ) 

ංසු ශයොමු ධංාය මාර්ග ධංාය ශවේලාල ධනුමත 

ආවන 

ධාිතාල 

ලාර්ිකා ධලම 

ංසු 

ලටිනාාම රු. 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/01 32/7/EX/AC ගාල් - ග්ලඋදාල ශ්දිය (පි්නදල - මත්ත - 

ලුණුග්ලශලශශර - ඳ්ශනගමුල - ි ව්ව මශාරාමය 

ශරශා) 

33 1164000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/02 32/10/EX/AC ගාල් - ශ්ලබ්ශතොට - (ාරාපිටිය -තගශ - 

කුරුදුලත්ත - පි්නදල - මත්ත - ශගෝශනෝරුල 

ශරශා) 

33 1045000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/03 32/2/EX/AC ග්ලඋදාල ශ්දිය - ාරාපිටිය (ි ව්ව මශාරාමය - 

ඳ්ශනගමුල - ලුණුග්ලශලශශර - මත්ත - පි්නදල - 
ගාල් ශරශා) 

33 1164000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/04 32/3/EX/AC ධ්ලබ්ශගොඩ -ි වව්මශාරාමය (හික්ාඩුල - බේශදගම 

- මත්ත - ශගෝශනෝරුල - ශ්ලබ්ශතොට ශරශා) 

33 689000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/05 334/1/EX/AC මාතර - ි ව්වමශාරාමය (ඳාටුල - ධ්දරලැල - 

ශ්ලබ්ශතොට ශරශා) 

33 950000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/06 334/1/EX/AC ි ව්වමශාරාමය - මාතර (ශ්ලබ්ශතොට - ධ්දරලැල - 
ඳාටුල ශරශා) 

33 950000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/07 333/4/EX/AC තංගල් - මාතර (ශබලිධත්ත - ාශලත්ත - ඳාටුල 

ශරශා) 

33 713000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/08 515/3/EX/AC ලවම්ුල් - ශ්ලබ්ශතොට (වීරාැටිය - ාවාග - 

ධ්දරලැල ශරශා) 

33 891000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/09 333/3/EX/AC ශබලිධත්ත - ශ්ලබ්ශතොට (ාශලත්ත - ධ්දරලැල 

ශරශා) 

33 665000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/10 17/EX/AC සුියලැල - ාරාපිටිය (ලැටිය - පි්නදල - ගාල් ශරශා) 33 440000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/11 32/9/EX/AC තංගල් - බුදල (ශබලිධත්ත - ාශලත්ත - පි්නදල - 

ගාල් - ාරාපිටිය ශරශා) 

33 465000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/12 353/6/EX/AC ශාොටශඳො - ාරාපිටිය (ඌරුශබොක්ා - ාඹුරුපිටිය -
මාතර - ඳාටුල - පි්නදල - ගාල් ශරශා) 

33 499000.00 



ංසු ආරාධනය 02 ( වාමානය ශවේලා බඳත්ර ) 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/13 569/4 යක්ාමුල් - මිනුල්ශදණිය - ලාඩියලත්ත 

- ඉමදල 

30 126000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/14 754/1 ධවිත්තාල - ශගොළුලාමුල් - ධටශාොශශොට 

ශරශා ධ්ලබ්ශගොඩ 

30   84000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/15 375/7 ශාොටශඳො - ශාොව්ශමෝදර - ශබෝශදණිය - 

ශගොඩකුඹුර - ශදනියාය 

30 104000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/16 369/8 ධඹවි - බානග - ධතුඇ - පිටබැේදර  30   95000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/17 499/1 මාතර - ාඹුරුගමුල - ැබීම 42 178000.00 

2020/ADM/DEV/FI/03/17/18 351/3 දික්ලැල් - හු්නශදණිය - රත්මශල් - 
දංශදණිය - රද්ලඳ - රත්නාල - 

හු්නශදණිය - දික්ලැල් 

30   95000.00 

 

 

1. ධි ාික ංසුාරුල්ශට ිනංශ ාාාශල් වාව් ාරන ද ධංග ව්ලුරර්ණ ංසු ලිපි ශල් න ාේටයක් ඉශත වශ් එක් එක් ංසු 

ආරාධනය්හි ශල් ශල් ලශය් වශ් ංසු වශා ආඳසු ශගලනු ශනොබන රු.2,000/- ා ංසුඳත් ගාව්තුලක් මුදලි් ශගවීශම් 

ධනතුරුල 2020/03/06 ලන දින ිනට 2020/03/30 දින දක්ලා ාාර්යා දිනය් තු ශඳ.ල. 8.30 ිනට ඳ.ල 3.00 දක්ලා ධාලන ධංශය් 

මිදී ගත ශැකිය. 

2. ධි ාික ශයෝගයතාුරර්ණ ශා සුදුසුා්ලත් ංසුාරුල්ශට ලැඩිදුර ශතොරතුරු ශා ංසු ලිපි ශල් න ාාර්යා ශේාල තු ධිකාාිශ  

ප්රධාන ාාර්යාශ දි  ශනොමිශල් ඳරීක්ා කිරීම ිනදු ා ශැකිය. 

3. ංසු ඉදිිඳත් ායුතු ධලවාන දිනය 2020 මාර්තු මව 31 ලන දින 1130 ඳැය ලන ධතර එදින 1200 ට ධිකාාිශ  ප්ර ධාන ාාර්යාලීය 

ශ්ර ලණාගාර ශ දී ංසු විලෘත ාරනු ැශේ. 

4. නිින ඳිදි ව්ලුරර්ණ ාර, මුද්රා තබන ද ංසු ධයදු්ලඳත් ධනුපිටඳතකි් යුක්තල ලියාඳදිංචි තැඳෑශ් ගාල්, ශාොටුල, ශල්්බා් විදීය, 

ශනො.67හි පිහිටි දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්ර ලාශන ධිකාාිශ  ප්ර ව්ලඳාදන ාමිටුශේ වාාඳි  ශලත ැශබන ශවේ එවීම ශශෝ ධිකාාිශ  

තබා ඇි  ශට්ඩර් ශඳේටියට බශාලීම ංසු බා ග්නා ධලව් ශේාලට ශශෝ ඊට ශඳර ිනදු ා යුතුය. ප්ර මාද වී ැශබන ංසු 

ධයදු්ලඳත් ප්ර ි ක්ශේඳ ාරනු ැශේ. ධයදු්ලඳත් බශාන ාලරශ  ල්ලඳව ඉශෂ ශාලශර් ංසු ශයොමු ධංාය වමග “විශේ ශවේලා 

ලාර්ිකා මගී ප්රලාශන බඳත්ර නිකුත් කිරීම-2020” ශා “වාමානය ශවේලා ලාර්ිකා මගී ප්ර ලාශන බඳත්ර  නිකුත් කිරීම - 2020” යනුශල් ද , 

ංසු ශයොමු ධංාය ද  වශ් ා යුතුය. 

5. ංසු විලෘත ාරන ධලව්ථාලට ංසුාරුලා ශශෝ ඔහුශේ බයත් නිශයෝජිතයා ධනිලාර්ශය්ම වශාාගී විය යුතු බල දැනු්ල ශදනු ැශේ. 

ශමම නිශයෝගය ාඩ ාරනු බන ධයදු්ලාරුල්ශේ  ංසු ධයදු්ලඳත විලෘත ාරනු ශනොැශේ. ඕනෑම ංසුලක් පිලිගැනීම ශශෝ 

ප්රි ක්ශේඳ කිරීම ධිකාාිශ  ප්ර ව්ලඳාදන ාමිටුල වතු ශේ.  

මුලිා ශතොරතුරු දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන ධිකාාිශ  ිනයළුම දිව්්රික් ාාර්යා ලලි් ශශෝ ධංා : 67, ශල්් ා් විදිය, ශාොටුල, ගාල් 

ලිපිනශය් ශශෝ  www.sprpta.lk  ශලේ ධඩවිශය් ශා දුරාථන ධංා 091- 2234237/091-2227074 මගි් විමිනය ශැකිය.    

    

 

ක්රිාලි මුතුකුමාරණ 

වාාඳි  

ද.ඳ.මා.ම.ප්රලාශන ධිකාාිය 

ගාල්. 

2020/03/05 
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