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මුල් පිටඳත / ධනු පිටඳත 

ලංසු ඉදිියඳත් කිරීමේ ධ දුේඳත්ර  
දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය  

විම ේෂ හා සාමානය මසේවාා වාාර්ිකා මගී ප්රවාාහන ලලඳත්ර ලලා ගැනීම. 
 

1. ලංසුාරු පිළිල විස්තර 

I. සේපුර්ණ නම  : ------------------------------------------------------------------ 

II. ලිපින  -:  මඳෞද්ගලිා/ ාාර් ාලයී  ; ------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. ජාතිා හැඳුනුේඳත් ධංා  ; ----------------------------- 

IV. දුරාථන ධංා   ; ----------------------------- ජංගම ; ---------------------- 

V. සමාගමක් මහෝ මවානත් ආ තන ක් නේ එහි ලි ා ඳදිංචි නම ; --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. ලි ාඳදිංචි ධංා  හා දින  ; ----------------------------- 

2. දැනට ධිකාාියමේ මගී ප්රවාාහන  ලලඳත්ර ලලාමගන තත්නේ ඒ පිළිල විස්තර 

ධනු 

ධංා  

මාර්ග 

ධංා  
මසේවාාවා 

ලලඳත්ර 

ධංා  

ලස්රථ 

ධංා  

     

3.  ඉල්ලුේ ාරන මසේවාාවා   
I. ඉල්ලුේ ාරන මාර්ග ධංා  ; ---------------- 

II. ඉල්ලුේ ාරන මසේවාාවා ; -------------------------------------------------  

III.  ප්ර සිද්ධ ාරන ලද ප්ර සේඳාදන දැන්වීමේ ම ොමු ධංා ; ------------------------------------ 

4. ලලඳත්ර  සහා වාාර්ිකාවා මගවීමට ඉදිියඳත් ාරන ලංසුවා 
I. ලලඳත්ර  සහා වාාර්ිකාවා මගවීමට එාඟවාන මුදල (ධකුමරන්) ; රු.----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

II. එම  මුදල ඉලක්ාමමන්  ;රු. ----------------------- 

5. ආඳසු මගවාන තැන්ඳතුවා වා ම න් ධිකාාිය ට මගවාා තති මුදල ; රු. -------------------------- 

I. කුවිතාන්සි ධංා  ; -------------------------- 

6. ඳවාතින මාර්ග ලලඳත්ර  ධමහෝසි කිරීම  ටමත් ලංසු ධ දුේ ාරන ධවාස්ථාවාා එම ලලඳත්ර ට ධදාල 

විස්තර ( ලංසු ආරාධනා 1  ටමත් ඉල්ලුේ ාරන්මන් නේ ) 

මාර්ග ධංා  මසේවාාවා ලලඳත්ර ධංා  
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ලංසු ඉදිියඳත් කිියමේ උඳමදස්, මාොන්මද්සි හා ධමනකුත් සි ලුම විස්තර ඳියක්ෂා කිරීමමන් ධනතුරුවා මමම 

ධ දුේ ඳත්ර  ඉදිියඳත් ාරන ධතර, එම උඳමදස්, මාොන්මද්සි හා සි ලුම ාරුණුවාලට මා එාඟ මවාමි. ලංසු 

විවාෘත ාරන දිනට මම මහො ් මාම  නිම ෝජිතම කු ධනිවාාර් ම න්ම ඉදිියඳත් වාන ලවාද දන්වාා සිටිමි. එදිනට 

සහභාගීත්වා  තහවුරු ාල මනොහැකි වුවාමහොත් මාම  ධ දුේඳත්ර   ප්ර තික්මෂේඳ වාන ලවාද මා දනිමි. 

ඉල්ලුේ ාරන මගී මසේවාා ලලඳත්ර  මාහට ලැබුනමහොත් දකුණු ඳළාත් මාර්ගසථ් මගී ප්ර වාාහන ධිකාාියමේ 

1996 ධංා 02 දරණ ප්රඥප්තති  හා 2009 ධංා 01 දරණ දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියමේ 

සංම ෝිකත ප්රඥප්තති ප්රාාරවා ධිකාාියමේ ධමනකුත් සි ලුම නීතිරීතිවාලට හා මරගුලාසි වාලට  ටත්වා ලස් මසේවාා 

ඳැවාැත්වීමට මඳොමරොන්දු වාන ධතර, ධිකාාියමේ පුහුණුවා ලැබු මසේවාා ාණ්ඩා ේ ම ොදවාා ධනිවාාර් ම න්ම 

මසේවාාවා ධඛණ්ඩවා ඉටු කිරීමට මඳොමරොන්දු මවාමි. 

ධ දුේ ාරන වාැඩිම ලංසුවා මහෝ ඕනැම ලංසුවාක් පිළිගැනීමට මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය  ලැඳි මනොමැති ලවාද මා 

මහොදින් දනිමි. 

මමම ධ දුේඳත්ර   සමග ඉදිියඳත් ාර තති ලංසු ඉදිියඳත් කිරීමේ උඳමදස් හා මාොන්මද්සි නිවාැරදිවා කි වාා 

ධවාමලෝධ ාර මගන, එම මාොන්මද්සිවාලට එාඟවා මමම ධ දුේඳත්ර   ම ොමු ාරන ලවා ප්ර ාා  ාරන ධතර මා 

විසින් ඉදිියඳත් ාර තති මතොරතුරු සතය හා නිවාැරදි ලවා සහතිා ාරමි. 

 

දින : ....................................      ................................... 

          ධත්සන (ලංසුාරු) 

ාාර් ාලී  ප්රම ෝජන  සහා ඳමණි. 
 

1. ලංසු ලිපිමල්ඛණ ගාස්තුවා : රු.----------------------------------------- 

2. මගවු දින  හා ලදුඳත් ධංා  : ----------------------------------------- 

3. ආඳසු මගවාන තැන්ඳතු මුදල : රු.----------------------------------------- 

4. මගවු දින  හා ලදුඳත් ධංා  : ----------------------------------------- 
 

තැන්ඳතුවා ආඳසු මගවීම 

1. තැන්ඳතුවා ආඳසු මගවු දින  : ----------------------------------------- 

2. මෙක්ඳත් ධංා   : ----------------------------------------- 

3. තැඳෑමලන්  ැවුමේ නේ  ැවු දින  හා මල්ඛනගත ාල ධංා  :---------------------------------- 

4. ඳැමිණ ලලා ගත්මත් නේ ලලාගත් ධ ම  නම හා ලිපින  :--------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. හැඳුනුේඳත් ධංා  : --------------------------------  නිකුත් ාල දින  -------------- 
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විම ේෂ හා සාමානය මසේවාා වාාර්ිකා මගී ප්රවාාහන ලලඳත්ර නිකුත් කිරීම. 

 ලංසු ඉදිියඳත් කිරීමේ උඳමදස් හා මාොන්මද්සි. 
දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්ර වාාහන ධිකාාිය  

 

01. හැඳින්වීම 

1.1 දකුණු ඳළාත් මාර්ගසථ් මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය , විම ේෂ හා සාමානය මසේවාා වාාර්ිකා මගී ප්රවාාහන 

ලලඳත්ර නිකුත් කිරීමට ධාවාායින් මතෝරා ගනු ලලන්මන්, ලංසු ධ දුේ ඳත්ර මිනන් ඉදිියඳත් ාරනු 

ලලන ලංසු මිල ඳදනේ ාර මගන . ධිකාාිය  විසින් ලංසු සහා ආරාධනාවාක් පිලිල දැන්වීම 

ප්රසිද්ධ ාල ඳසු, මාර්ග ක් සහා ලංසුාරු ධිකාාිය ට මගවීේ කිරීමට එාගවාන මුදල ලංසු ධ දුේ 

ඳත්රමේ ඳැහැදිලිවා සහන් ාල යුතු . ධමනකුත් ාරුණු සපුරා තත්නේ ඉදිියඳත් ාරන ලංසුවා ධනුවා 

ලලඳත්ර නිකුත් කිරීමට සුදුසු ධාවාායින් මතෝරා ගනු ලැම..   

1.2  ලලඳත්ර නිකුත් කිරීමට සුදුසු ආම ෝජා කු මතෝරා ගැනීමමන් ඳසු ඔහුට මහෝ ත ට විම ේෂ මහෝ 

සාමානය මසේවාා වාාර්ිකා මගී ප්රවාාහන ලලඳත්ර ක් නිකුත් ාරනු ලලන්මන් 1996 ධංා 02 දරණ දකුණු 

ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියමේ ප්රඥප්තතිමේ මාොන්මද්සි හා 2009 ධංා 01 දරණ දකුණු 

ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියමේ සංම ෝිකත ප්ර ඥප්තති ප්ර ාාරවා නීතිරීති, මරගුලාසි හා 

නි ම න්ද ලංසු ලිපිමල්ඛණවාල තතුළත් ාර තති මාොන්මද්සි ධනුවා . 

02.  ලංසු ඉදිියඳත් කිරීමට ධවා ය සුදුසුාේ 

2.1  මගී ප්රවාාහන මක්ෂ්ත්ර ට ම ොමු වීමට ාැමැත්තක් දක්වාන සහ තවාදුරටත් ආම ෝජන ධවාස්ථා වාැඩිාර 

ගැනීමට ාැමති, මමහි සදහන් මාොන්මද්සි හා ධිකාාියමේ නීතිරීති පිළිඳැදීමට එාඟවාන ඕනෑම 

ආම ෝජාම කුට සාමානය මසේවාා (ලංසු ආරාධනා 02) සහා ධ දුේ ාල හැකි . දක්ිකණ ධිකමේින 

මාර්ග  හරහා සුමඛෝඳමභෝගී ලලඳත්ර සහා (ලංසු ආරාධනා 01) ධ දුේ ාල හැක්මක් දකුණු ඳළාත් 

මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියමේ ලලඳත්රලාිනන්ට ඳමණි. එමසේ වුවා ද මීට ප්රථම මමම ධිකාාියම න් 

ලංසු මිනන් ලලඳත්ර ධ දුේ ාර මතෝරා ගැනීමමන් ඳසුවා ලලඳත්ර ලලා ගැනීමට ාටයුතු මනොකිරීම 

නිසා ධසාධු මල්ඛන ට නම තතුළත් වු පුද්ගලයින්ට ලංසු ඉදිියඳත් කිරීමට හිමිාමක් මනොමැත. 

2.2 ලංසු තැබීම මිනන් ලලඳත්ර ක් ලලා ගැනීමට ඉල්ලුේ ාරන මාර්ගමේ ාාලසටහනට ධනුවා ඳහසුමවාන් 

මසේවාා ආරේභ කිරීමට හැකි ාවා තිබි  යුතු . ාාලසටහනට ඳටහැනිවා මසසු ධාවාායින්ම  ආදා මට 

හානි වාන ඳියදි ධාවාන  කිරීම 1996 ධංා 02 දරණ දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්ර වාාහන ධිකාාියමේ 

ප්ර ඥප්තති  හා 2009 ධංා 01 දරණ  දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියමේ සංම ෝිකත 

ප්ර ඥප්තති ප්ර ාාරවා ලලාමදන ලලඳත්ර  ධවාලංගු කිරීමට මහේතුමේ. 
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2.3  දක්වාා තති සි ලුම මසේවාා සහා ලස්රථ ා හිමිාම මනොමැති ආම ෝජාම ක් ලලඳත්ර ක් නිකුත් 

කිරීම සහා මතෝරාගනු ලැබුවාමහොත් මතෝරාගත් දිනමේ සිට ලස්රථ ක් ම දවීමට උඳියම වා ම න් 

මාස මදාා (දින 60) ාාල ක් ලලාමදනු තත. ධවාසර දී තති ාාල  තුල නි මිත ආසන 

ධාියතාවා කින් යුත් ලස්රථ ක් ඉදිියඳත් ාර, ලලඳත්ර  ලලා ගත යුතු වාන ධතර එමසේ මනොාලමහොත් 

ඔහුට මහෝ ත ට ලලඳත්ර  නිකුත් කිරීමට ගනු ලැබු තීරණ  ධවාලංගු ාර ඔහුම  / ත ම  නම ධසාදු 

මල්ඛන ගත මාමර් . 

03.  ලංසුාරුවාන් ලංසු ඉදිියඳත් කිරීමේ සි ලු ාරුණු දැන සිටි  යුතු ලවා  

3.1  ලංසුාරුවාන් ලංසු ලිපි මල්ඛන/උඳමදස්/මාොන්මද්සි මැනවින් ඳරීක්ෂා ාර ලලා සි ලුම ාරුණු 

සේලන්ධම න් පුර්ණ දැනුමක් ලලා ගත යුතු . 

3.2  ධිකාාියමේ නිලධාියම කු මහෝ මවානත් ධම කු ාරනු ලලන වාාචිා ඳැහැදිලි කිරීේ මහෝ මදනු 

ලලන මතොරතුරු මත වාැරදි වාටහා ගැනීේ සේලන්ධම න් මගී ප්රවාාහන ධිකාාියමේ නනතිා 

ලැඳිමක් මනොමැත. 

04.  ලංසු ඉදිියඳත් කිරීමේ ාාලසීමාවා  

4.1   ලංසු ලිපිමල්ඛණ නිකුත් කිරීම 2020/03/06 දින 0830 ඳැ  සිට 2020/03/30 දින 1500 ඳැ  දක්වාා  

         (ාාර් ාල මේලාවා තුල ඳමණි) 

4.2    ලංසු භාරගැනීමේ ධවාසාන දින  හා මේලාවා 2020/03/31  මේලාවා 1130 ඳැ ට 

4.3    ලංසු විවාෘත ාරන දින  හා මේලාවා  2020/03/31 මේලාවා 1200 ඳැ ට 

05.  ලංසු ඉදිියඳත් කිරීම 

5.1  සි ලුම ලංසු ලිපිමල්ඛණ සභාඳති, දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය , ධංා 67, 

මල්න්ලාන් විදි , මාොටුවා, ගාල්ල  න ලිපින ට ලි ාඳදිංචි තැඳෑමලන් එවීම මහෝ ලංසු භාර ගන්නා 

ධවාසාන දින නි මිත මේලාවාට මඳර ප්රධාන ාාර් ාලමේ තලා තති මටන්ඩර් මඳට්ටි ට ලහාලිම ාල 

හැකි . 

5.2  සෑම ලංසුාරුමවාක්ම තම ධ දුේ ඳත්ර  පිටඳත් මදාකින් යුක්තවා සාස් ාල යුතු ධතර, එහි මුල් 

පිටඳත හා ධනු පිටඳත වා ම න් පිටඳත් මදාක් ලියුේ ාවාර මදාා තතුළත් ාර එම ලිපි ාවාරමේ 

වාේ මාලවාමරහි “ මුල් පිටඳත “ හා “ධනු පිටඳත “ වා ම න් සටහන් ාර නැවාත එම ාවාර මදාම 

එක් ලියුේ ාවාර ා ලහා ඉහත ලිපින  මවාත එවි  යුතු . 

5.3 ලංසු ලිපිමල්ඛණ ඉදිියඳත් ාරන ලිපි ාවාරමේ වාේ ඳස ලංසු ම ොමු ධංා  හා ලංසුාරුම  ලිපින  

ඳැහැදිලිවා සහන් ාර තිබි  යුතු . (ලංසු ම ොමු ධංා , ලංසු මසේවාාවා පිළිල විස්තරවාල තතුලත්වා 

තත) 
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5.4 ඒ ඒ මාර්ගවාල ලලඳත්ර ලලා ගැනීමට ලංසු ඉදිියඳත් කිරීමේදී ආඳසු මගවානු ලලන රු.50,000/- තඳ 

තැන්ඳත් මුදලක් මගවි  යුතු . එම මුදල ලංසු මල්ඛණමේ සහන් ාර තත. ලංසු ධ දුේ ඳත්ර ප්රධාන 

ාාර් ාලමේ මටන්ඩර් මඳට්ටි ට ලහාලන්මන් නේ එම ාාර් ාල ට එම තැන්ඳත් මුදල මගවාා ියසිට් 

ඳතක් ලලා ගත යුතු .  

5.5 ලංසු ලිපිමල්ඛණ තැඳෑමලන් එවානු ලලන්මන් නේ ධදාල තැන්ඳත් මුදල තමාට ආසන්න ධිකාාියමේ 

ගාල්ල/මාතර/තංගල්ල දිසත්්රික් ාාර් ාල ාට මගවාා ලලා ගන්නා කුවිතාන්සිමේ ජා ා පිටඳතක් 

ධ දුේ ඳත්රමේ මුල් පිටඳතට ධමුණා තිබි  යුතු . 

5.6 ලංසු ලිපිමල්ඛණ වාල සහන් ාර තති ආඳසු මගවානු ලලන තැන්ඳත් මුදල සහා මෙක්ඳත් ආදි  

භාරගනු මනොලැම.. ප්ර ධාන ාාර් ාල ට මහෝ ධිකාාියමේ දිස්ත්රික් ාාර් ාල  ාට  තඳ තැන්ඳත් 

මුදල් මගවාා තති ලවා තහවුරු මනොවාන ඉල්ලුේ ඳත්ර ප්රතික්මෂේඳ ාරනු ලැම.. 

5.7 මීට මඳර මමම ධිකාාිය  ලංසු තැබිම සදහා ආරාධනා ාරන ලද මාර්ග ලලඳත්ර ාට ධදාලවා මිල 

ගණන් ඉදිියඳත් ාර ලංසු ප්රදාන  කිියමමන් ඳසු ලංසු ප්රදාන  භාර ගැනීමට ඉදිියඳත් මනොවු 

ආම ෝජාම කු විසින් මමම ලංසු ප්රදාන  කිියමට ධදාල ධ දුේ ඳත්ර  ඉදිියඳත් ාරයි නේ එ  

ප්රතික්මෂේඳ කිරීමට ධිකාාිය ට ලල  තත.  

5.8 ප්රමා දවි ලැමලන ලංසු ධ දුේ ඳත්ර පිලිගනු මනොලැම.. එවාැනි ධ දුේ ඳත්ර විවාෘත මනොාරන ධතර, ලංසු 

විවාෘත ාල දින සිට සති ක් තතුළත එම ධ දුේ ඳත්ර ලංසුාරුවාන්ට  නැවාත ආඳසු ලලාගත හැකි . 

06.  සාමානය මසේවාා වාාර්ිකා ලලඳත්ර  සහා ලංසු ඉදිියඳත් කිරීමට ධදාල මාොන්මද්සි 

6.1  දකුණු ඳළාමත් මඳොමරොත්තු ධාවාන  සහා නිතය මගී මසේවාා ධවාසර ඳත්ර ලාින ලස්රථ  හිමිාරුමවාකුට 

මහෝ හිමිාාිය ාට මමම මාර්ග ඉල්ලුේ ාර ලංසු තැබීම මිනන් ලලඳත්ර  ලලාගත මහොත් 20% ා 

වාට්ටේ ප්ර ති ත ක් හිමිමේ. තවාද මමකී  සාමානය මසේවාා වාාර්ිකා මගී ප්රවාාහන ලලඳත්ර   ලලාගත් 

හිමිාරුම  මහෝ හිමිාාිය ම  මඳොමරොත්තු ලලඳත්ර   ධවාලංගු මාමර්. 

 

07.  දක්ිකණ ධිකමේගී මාර්ග  හරහා සුමඛෝඳමලෝගී වාාර්ිකා ලලඳත්ර  සදහා ලංසු ඉදිියඳත් 

කිරීමට ධදාළ  මාොන්මද්සි. 

 

7.1  ලංසු ාැවාන මාර්ගමේ නි මිත ධන්ත න් මදාම සහිතවා එම මාර්ග  ඔස්මසේ සේපුර්ණම න් 

ධාවාන  වාන මහෝ ධන්ත න් මදාම සහිතවා මාර්ග මාොටසක් ආවාරණ  වාන ඳියදි ධාවාන  වාන ලස් 

මසේවාාවාා දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියමේ ලලඳත්රලාභී ාාලසටහන් සහිත මහෝ 

මඳොමරොත්තු ධාවාා න් ධතියන් ධිකාාිය  නි ම ාර තති ධවාම ලංසු වාටිනාාම ඉක්මවාා ඉහලම මිල 

ගණන් ඉදිියඳත් ාර තති ධාවාා ා මවාත මසසු මටන්ඩර් වාටිනාාේ මනොසලාා ලංසු ාැවාන 

මාර්ගමේ ලලඳත්ර හිමිාම ලලාගත හැා. මමහිදි ඳවාතින මාර්ග ලලඳත්ර  ධවාලංගු ාරනු ලැම.. තවාද 
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මමම හිමිාම ලලාගැනීම සහා ධවාලංගු ාල යුතු මාර්ග ලලඳත්ර ට සේලන්ධ විස්තර, ලංසු ධ දුේ 

ඳත්රමේ ධංා 6  ටමත් සේපුර්ණ ාර තිබීම ධනිවාාර්  මේ.(ලලඳත්ර  ධවාලංගු මනොකිියමේ ක්රමමේද  

 ටමත් වුවාද ධවා ය මේ නේ ධමනකුත් මාොන්මද්සිවාලට  ටත්වා එම මසේවාාවාන්හි ධාවාායින්ට ලංසු 

ඉදිියඳත් ාල හැා) 

7.2  ලංසු ාැවාන මාර්ගමේ තම මසේවාාමවාන් 75% මහෝ ඊට වාැඩි ප්ර මාණ ක් ධාවාන  වාන්මන් නේ ධදාළ 

ධාවාා ාට මමම මසේවාාවා සදහා ධ දුේ ාරන ධවාස්ථාවාා 20% ා වාට්ටේ ප්ර ති ත ක් හිමි මේ. මමහිදී 

ඳවාතින මාර්ග ලලඳත්ර  ධමහෝසි වීමක් සිදු මනොමේ.  

7.3  ඉහත ධංා 7.2 ාරුණට ධදාළ මනොවාන දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියමේ ධමනකුත් 

ලලඳත්රලාභී සි ුමම මඳොමරොත්තු ධාවාා න් සහා 20% වාට්ටමක් හිමි මේ.මමහිදී ඳවාතින මාර්ග 

ලලඳත්ර  ධමහෝසි වීමක් සිදු මේ. 

7.4 වාට්ටේ ප්රති ත   ටමත් ලැමලන ප්රතිලාභ  ලලා ගැනිමේදි සෑම විටම වාට්ටේ ප්රති ත   ටමත් 

ගණන  වු වාටිනාාම ධවාම ලංසු වාටිනාාම ඉක්මවාා ඳැවාති  යුතු . එ ට වාඩා ධඩුවාන ධවාස්ථාවාලදි 

ධවාම ලංසු මුදලට ධදාල ලලඳත්ර  ඉල්ලුේාරු මවාත පිියනමනු ලැම.. 

7.5 ඉහත සහන් වාට්ටේ ප්ර ති ත වාලින් ලංසු ාැවාන එක් මාර්ග ලලඳත්ර ක් සහා ඉල්ලුේ ාල හැක්මක් 

එක් වාට්ටේ ක්ර මමේද ාට ධනුවා ඳමණි. (ලංසු ාැවාන එක් මාර්ග ලලඳත්ර ක් සහා වාට්ටේ ප්ර ති ත 

මදාක් එාවාර ලලා ගත මනොහැා)    

7.6 ආම ෝජන ප්ර තිලාභ ධවාධානේ ාාල සීමාවා සලාා ලලා  මමම වාාර්ිකා ලලඳත්ර   ලලා ගත් ධාවාා ාට 

ඔහුම  ලලඳත්ර   ලලා ගත් ලංසු වාටිනාාම මත ඳදනේ වා නැවාත එ  ආසන්න එක් එක් වාර්ෂමේ ලංසු 

වාටිනාාේ මලස තක්මසේරු මාොට වාසර 5 ක් දක්වාා එම ලලඳත්ර   වාාර්ිකාවා  ලලා ගත හැා. මමහිදී 

වාාර්ිකාවා මසේවාාවා සාර්ථා මලස ඳවාත්වාා මගන මගොස් තිබි  යුතු .   

7.7 වාසර ඳහාට වාරක් ධිකාාිය  විසින් වාාර්ිකා ධවාම ලංසු වාටිනාාේ පිළිගත් විදයාත්මා ඳදනමක්  ටමත් 

නැවාත තක්මසේරු ාරන ධතර මුල් ආම ෝජා ාම  ආම ෝජන ධවාස්ථා තහවුරු ාරමින් ඔහුම  ඳළමු 

ලංසු වාටිනාාම  හා ධිකාාිය  නැවාත තක්මසේරු ාරන ලද ධවාම ලංසු වාටිනාාම  න මදා ධතුියන් 

වාැඩිම වාටිනාාම  ටමත් නැවාත ඔහු මවාත මහෝ ත ට එම වාාර්ිකා ලලඳත්ර   ලලා ගත හැා. ඒ සදහා 

ඳළමු ලලඳත්ර ධාිය ා ාටයුතු මනොාරන්මන් නේ නැවාත ප්ර සිද්ධ ලංසු ාැදවීමාට ධිකාාිය  ාටයුතු 

ාරනු ලැම.. 

7.8 මමම ලලඳත්ර  ඳළමු වාසර ඳහා ාාල ක් තුල කිසිදු මහේතුවාක් මත එහි ලලඳත්ර  ධයිති  ඳැවාරීම 

සදහා සලාා ලලනු මනොලැම..  
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08. ධිකාාියමේ නිතය මගී ප්රවාාහන ලලඳත්ර ක් ලලා මනොමගන ලංසු තැබීම සදහා ආරාධනා ාර තති 

සාමානය මසේවාා මාර්ග ාට ධදාලවා මාස 06 ාට වාැඩි ාාල ක් මලොිය රථ, ට්රක් රථ මහෝ වාෑන් රථ  ටමත් 

මගී ප්රවාාහනමේ ම දී තති ධාවාාම කුට ලංසු ප්රදාන  ාරන්මන් නේ ඔහු මහෝ ත  ඳහත ධවා යතා 

සපුරා තති ධවාස්ථාවාන් හි ඔහුම  ලංසු වාටිනාාමින් 20% ා වාට්ටමක් ලලා මදනු ලැම.. 

8.1 ආසන්නම මාස 6 ා ාාල ක් තුල ධිකාාියමේ ලලඳත්ර කින් මතොරවා ලංසු සදහා ආරාධනා  ාර තති 

මාර්ගම හි ධිකාාිය  දක්වාා තති රථ වාාහන (මලොිය රථ, ට්රක් රථ, වාෑන් රථ)  ටමත් මගී ප්රවාාහන 

ාටයුතු වාල ම දුන ලවාට ධිකාාියමේ දිස්ත්රික් සහාාර ධධයක්ෂ තැන විසින් සහතිා ක් ලලාදී තිබිම 

සහ, ආසන්න මාස 6 ා ාාල ක් පුරාවාට ධදාල මාර්ගමේ මගී ප්රවාාහන ධවා යතා සපුරාලීමට දා ා වු 

ලවාට ප්රමද් මේ ්ාම නිලධාියතැන සහ විහාරාිකඳති ස්වාාමීන්වාහන්මසේ/මඳොලීසි  මහෝ පුජාතුමන්ලා 

 න කුමන මහෝ ඳාර් වා කින් සහතිා ාර තිබිම ධතයවා ය මේ. 

8.2 තවාදුරටත් ධදාල මාර්ගම හි ධනවාසරම න් ධාවානමේ මනොම මදන ලවාට ධිකාාිය  මවාත ලිඛිතවා 

සහතිා වි  යුතු . (ලලඳත්ර  නිකුත් කිරීමට ප්රථම මමම ලිපි  ඉදිියඳත් ාල යුතු ) 

09.  ලංසු ධ දුේඳත්ර සංම ෝධන  හා ඉවාත් ාර ගැනීම (විමරෝධතා දැක්වීම) 

ලංසු ධ දුේ ඳත්ර භාර ගැනීමට නි මිත ධවාසාන දිනම හි මඳ.වා 11.00 ට ප්රථමම න් සංම ෝධන මහෝ 

ඉවාත් ාර ගැනීම පිළිල ලංසු භාර ගනු ලලන ප්ර ධාන ාාර් ාලමේ ප්රසේඳාදන මණ්ඩලමේ සභාඳති 

මවාත ඉදිියඳත් ාල මහොත් ඒ පිළිල ඉඩාඩ ලලාමදනු තත. එවාැනි ඉල්ලීේ වාලට වාන ප්රමාද න් 

මහේතුමවාන් සංම ෝධන හා ඉවාත් ාර ගැනීේ වාලට ධදාළ විමරෝධතා සේලන්ධම න්  නිසි ාටයුතු සිදු 

මනොවීම පිළිල ධිකාාිය  වාගකි නු මනොලැම.. ලංසු ඉදිියඳත් කිියම  සේලන්ධ විමරෝධතා ඉදිියඳත් 

කිරීමට තමතොත් ලංසු විවාෘත කිරීමට ඳැ  ½ ාට මඳර එවාැනි විමරෝධතා ප්රසේඳාදන මණ්ඩලමේ 

සභාඳති මවාත දැන්වි  යුතු . ඳසුවා ඉදිියඳත් මාමරන විමරෝධතා පිළිගනු මනොලැම.. 

10.  ලංසු ධ දුේඳත්ර  ඳැහැදිලිවා හා නිවාැරදිවා සේපුර්ණ ාල යුතු ලවා 

10.1  ලංසු ධ දුේඳත්ර  ඳැහැදිලිවා හා නිවාැරදිවා සේපූර්ණ කිරීම ධතයවා ය . ලංසුවා ඉදිියඳත් ාරන මුදල 

ධකුමරන් හා ඉලක්ාමමන් නි මිත ම්තලිමේ ඳැහැදිලිවා  සහන් ාල යුතු ධතර ාඳාහැරීේ මහෝ 

මවානස් කිරීේ ාර තත්නේ එහි මාටි ධත්සන් ම දි  යුතු . 

10.2 මසේවාා කීඳ ාට ඉල්ලුේ ාරන්මන් නේ ඒ සහා මවාන මවානම ලංසු ධ දුේ ඳත්ර ඉදිියඳත් ාල යුතු 

ධතර තඳ මුදල් තැන්ඳත් ාල යුතු . 

11. ලංසු විවාෘත කිරීම. 

11.1 ලංසු විවාෘත ාරන දින  හා මේලාවා ලංසු සදහා ආරාධනා ඳත්රිාාමේ සහන් මේ. ගාල්ල 

ප්රධාන ාාර් ාලමේදී ලංසු විවාෘත ාරනු ලැම.. ලංසු විවාෘත ාරන දිනමේ ලංසුාරු මවානුවාට 

ඔහුම  නිම ෝජිතම කු ඉදිියඳත් වාන්මන් නේ ඒ සහා ලංසුාරුම  ධනුමැති  සහිතවා 

ලිපි ක් ඉදිියඳත් ාල යුතු . 
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11.2 ලංසුාරුවාන්ම  නේ හා ඔවුන් සටහන් ාර තති මුදල ඳමණක් සහභාගී වාන ලංසුාරුවාන් 

ඉදිියමේ ප්රාා  ාරනු ලැම.. ලංසු විවාෘත ාරන දින සහභාගී මනොවාන ලංසුාරුවාන්ම  ලංසු 

ධ දුේඳත්ර විවාෘත ාරනු මනොලැම.. ( ලංසුාරුම  ලල  ඳවාරන ලද නිම ෝජිතම කු සහභාගී 

මනොවාන ධවාස්ථාවාාදී ) ලංසුාරුම  නිම ෝජිත ා විවාෘත ාරන දිනට සහභාගී වාන විට ඒ 

සහා ධමුණා තති මඳෝරම  නිවාැරදිවා පුරවාා ලංසු විවාෘත ාරන දිනමේ ලංසු විවාෘත කිරීමට 

නි මිත මේලාවාට ඳැ  ½ ාට මඳර ගාල්ල, මාොටුවා, මල්න්ලාන් විදීමේ , මනො.67 හි දකුණු 

ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්ර වාාහන ධිකාාියමේ ප්ර ධාන ාාර් ාල ට භාරදි  යුතු .  

11.3 විවාෘත මනොාරන ලද ලංසු ලිපි,මල්ඛන ගත ාරන ධතර ලංසු විවාෘත ාල දින සිට සති ක් 

තතුළත ාාර් ාලි  දින ාදී ඉල්ලුේාරුවාන්ට ඒවාා ආඳසු ලලාගත හැකි . 

12. ලංසුවා විවාෘත කිරීමේ දිනමේදීම ලංසුවා පිියනැමිමට සුදුසුාේ ලැබු ලංසුාරු මවාත පිියනැමිමේ 

ලිපි නිකුත් ාරන ධතර එදිනට ලංසුවා භාර ගැනීම සහා ලංසුාරු ලංසු මුදලින් 10% ක් ධිකාාිය ට 

මගවාා ලදු ඳතක් ලලා ගත යුතු . එමසේ මුදල් මගවීේ ාර මනොමැති නේ ලංසුවා පිියනැමීම ධවාලංගු වාන 

ධතර එම ලංසුාරුම  නම ධසාධු මල්ඛන ට තතුළත් ාරනු තත. 

 

13. ඉහත ධංා 12  ටමත් ලංසු පිියනැමිම ධවාංලගු වාන ධවාස්ථාවාා එම ලස් මසේවාාමේ 2 වාන 

ඉල්ලුේාරුට ඳළමු ඉල්ලුේාරුම  ලංසු මිලට ලංසුවා පිියනැමි  හැා.  

13.1 ලංසු ප්රදානම න් ඳසු ලංසුාරු මාස 2 (දින 60) ක් තතුලත ඒ සහා ලලඳත්ර ලලාගත යුතු . 

මාස 2 (දින 60) ක් තතුළත ලලඳත්ර  ලලා මනොගැනීම මහෝ ලලඳත්ර  ලලා ගැනීමට ක්රි ා 

මනොකිරීම ලංසු ප්රදාන  ධවාලංගු වීමට මහේතු මේ. එහිදි ලංසු ප්රධාන  කිරීමේදි ධ ාරනු ලැබු 

10% ා මුදල, තඳ තැන්ඳතු මුදල  හා ලංසුවාට ධදාලවා  ේකිසි මුදලක් මගවාා තත්නේ එම 

සි ලු මුදල්ද ධහිමි ාරනු ලැම..  

13.2 ඳවාතින මාර්ග ලලඳත්ර  ධමහෝසි කිරීමක්  ටමත් ලංසු ප්රධාන  ාර තති ධවාස්ථාවාා නවා 

මාර්ග ලලඳත්ර  නිකුත් ාරන ධවාස්ථාමේදි ඳවාතින මාර්ග ලලඳත්ර  ධමහෝසි කිරීම සිදු මේ. 

13.3 මනොවාැලැක්වි  හැකි මහේතුවාක් මත ධදාළ ලංසු විවාෘත මනොාරන ධවාස්ථාවාාදී සහ ලංසු 

ඉදිියඳත් මාොට සුදුසුාේ මනොලැබ ධ දුේාරුවාන්ම  තඳ තැන්ඳතු මුදල් දින 14 ක් තුල 

නිදහස් ාරනු ලැම.. 

14. ලංසු ධ දුේ ඳත්ර ධවාලංගු වීම මහෝ ප්රතික්මෂේඳ කිරීම 

ඳහත ාරුණු මත ලංසු ඉල්ලුේඳත්ර ධවාලංගු විම මහෝ ප්රතික්මෂේඳ ාරනු ලැම.. 

14.1  ධ දුේ ඳත්ර ඳැහැදිලිවා සේපුර්ණ මනොකිරීම. 

14.2 ලංසු ධ දුේඳත්ර   ප්රමාදවී ධිකාාිය  මවාත ලැබීම 

14.3 ලංසු තැබිම සදහා නේ ාරනු ලලන මාර්ග  හදිසිමේ ඳාලන  ාල මනොහැකි මහේතු මත 

ධාවාන ට නුසුදුසු මහෝ ධාවාන  කිරීම පිළිල මවානත් ගැටලු ඳැන නැගීම. 

14.4 නි මිත තඳ තැන්ඳත් මුදල මනොමගවීම මහෝ මගවු ලවාට තහවුරු මනොවීම 
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14.5 ඉහත 11.1 වාගන්ති   ටමත් ලංසු විවාෘත ාරන ධවාස්ථාවාට ලංසුාරු මහෝ ඔහු විසින් ලල  

ඳවාරන ලද නිම ෝජිතම කු සහභාගී මනොවිම 

 

15.  ලංසු පිළිල ධිකාාිය  වාගකීමමන් නිදහස් වීම 

15.1 මමම ලංසු තැබිම මගී ප්රවාාහන ලලඳත්ර ක් නිකුත් කිරීමට මතෝරා ගැනීම සහා ඳමණක් 

ලැවින්, ඒ ධනුවා ධිකාාිය  විසින් ලංසු තලන ලද මසේවාාවාක් සහා ලලඳත්ර ක් නිකුත් ාල 

වාහාම ලංසු තැබිමට ධදාල සි ලු මාොන්මද්සි හා වාගකීේ වාලින් ධිකාාිය  නිදහස් මේ. 

15.2  ලංසු තැබීම මිනන් ලලඳත්ර ක් ලලා ගැනීම, ධමනකුත් ලලඳත්රධාියන්ට වාඩා ධිකාාියමේ 

විම ේෂ වාාසි ලලා ගැනීමට හිමිාමක් මනොමේ. 

15.3  රජමේ තීරණ, ධාවාන ට තතිවාන ලාධා, ධිකාාිය ට ඳාලන  ාල මනොහැකි මහේතුන් මත  

ලංසු තැබීම සදහා ආරාධන  ාරන ලද මාර්ග ාට ලලඳත්ර ලලාදීමට මනොහැකි වීම මත 

කිසි ේ මාර්ග ා ලංසුවාක් පිලිගැනීමට මහෝ මනොගැනීමට ධිකාාිය ට සිදුවි  හැකි . එවාැනි 

ධවාස්ථාවාා ලංසු ලිපිමනොනැගීම සේලන්ධ ධිකාාිය  වාගකිමමන් නිදහස් මේ. 

15.4 ලංසු සදහා ආරාධන  ාරනු ලලන මාර්ග, ාාලසටහන් හා ලස්නැවාතුේමඳොල ඳහසුාේ 

විම ේෂ මහේතුන් මත සංම ෝධන ට ධිකාාිය ට ලල  තත.  

15.5 වාැඩිම මිල ගණන් සහන් ලංසුවා මහෝ ඕනැම ලංසුවාක් පිළිගැනීමට ධිකාාිය  ලැදි නැත. 

 

16.  තඳ තැන්ඳත් මුදල් ආඳසු මගවීම  
 

16.1 ලංසු විවාෘත ාල දින සිට දින 14 ක් තතුලත ලංසු පිියනැමිමට සුදුසුාේ ලැබු ලංසුාරු හා 

මමම මාොන්මද්සි ධනුවා වාගකීමට  ටත් වාන ලංසුාරුවාන් හැර ධමනකුත් ලංසුාරුවාන්ම  

තඳ තැන්ඳතු මුදල් ආඳසු ලලාගත හැකි ධතර ලංසු පිලිගැනීම මිනන් ලලඳත්ර ලලාගැනීමට 

සුදුසුාේ ලැබු ලංසුාරුවාන්ම  තඳ තැන්ඳත් මුදල් ධිකාාිය ට මගවි  යුතු ලංසු මුදලින් 

මාොටසක් මලස හිලේ ාරන ධතර ඒ සහා තඳ තැන්ඳතු කුවිතාන්සිමේ මුල් පිටඳත 

ධිකාාිය ට ලලාදි  යුතුමේ. 

 

 

 

ක්රිෂාලි මුතුකුමාරණ  

සභාඳති, 

දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය , 

ගාල්ල. 
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