ංසු වශා ආරාධනයයි
දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන ධිකාාිය.
විශේ ශා වාමානය ශවේලා ලාර්ිකා මගී ප්රලාශන ලඳ්ර ිකකුත් ිරීමම.
දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන ධිකාාිශ වාාඳි  විින් දකුණු ඳෂාශත් ශඳොදු මගී ප්රලාශන ධලයතා වුරරා ගනීමම
වශා මශජන ිකශයෝජිතයි්, ලහුජන වංවිධාන, මගී ඉල්ලුම ශා රශේ වංලර්ධන ධලයතා ධනුල ධිකාාිය විින් ඳීමක්ා
ාර, ශදුනාගත් මාර්ග වශා වාමානය ශවේලාදදක්ික ධිකශගගී මාර්ගය ශරශා සුශපෝඳශාෝගී ශවේලා වශා ලාර්ිකා මගී
ප්රලාශන ලඳ්ර 07 ක් ිකකුත් ිරීමමට, ශයෝගයතා ුරර් සුදුසුාම්ත් ංසුාරුල්ශග්, මුද්රා තලන ද ංසු ානලනු
නශේ. විශේ ශා වාමානය ශවේලා ලාර්ිකා මගී ප්රලාශන ලඳ්ර වශා ංසු පිිනනමීශම් ධයිි ය ධිකාාිශ ප්රවම්ඳාදන
ාමිටුල වතුය. ංසු වශා ආරාධනා ාරනු ලන මාර්ග ඳශත ඳාරනු ලන ධතර, වෑම ශවේලාලක් වශාම ඳශත
ශල්පනශ වශ් ධනුමත ආවන ධාිතාලශය් යුතු ලව්රථ ඉදිිඳත් ා යුතුය. ංසුාර ය, ජාි ා තරඟාාීම
ංසුාර ානවීම (NCB) යටශත් වාමානය ශවේලා වදශාද, දකුණු ඳෂාත් ලඳ්රාි  ධාලායි්ට ඳම ක් ංසු ඉදිිඳත්
ාශනිර ලන ඳිදි දක්ික ධිකශගගී මාර්ගය ශරශා සුශපෝඳශාෝගී ශවේලා වදශා ද ංසු ආරාධනා ිනදු ාරනු ලයි.


ධිකාාිශ

ලඳ්රධාීමශයක් ශශෝ ශඳොශරොත්තු ලඳ්රධාීමශයක් එකී ලඳ්රය ශලනුලට ශමම මාර්ග ංසු ප්රදාන

ලඳ්රයක් ලාගීම නම් ලාගත ශනිර වශන ශා ශමම ලඳ්ර ලට ධදාල ලඳනලනත්ශලන ශාෝශේින ශා
ිකයමය් ධයදුම් ඳ්ර වමග ඉදිිඳත් ාරනු ලන ංසු ශල්පන ශාෝශේින යටශත් ඉදිිඳත් ාර ඇත.


දක්ික

ධිකශගගී මාර්ගශ

සුශපෝඳශාෝගී ලඳ්ර වශා ධයදුම්ා ශනක්ශක් ධිකාාිශය් දනනට ලඳ්ර ලා

ඇි  ධාලාය්ට ඳමණි.(වමගාමි ශවේලාල්ට ලන ලඳෑම ධලම ිරීමම වශා)



ශල් ශල් ලශය් එක් ංසුලාට රු.50,000ද- ලනගි් ආඳසු ශගලනු ලන ඇඳ මුදක් තන්ඳත් ා යුතුය.
ංසු වශා ආරාධනය ාරනු ලන වෑම මාර්ගයක් ශලනුශල්ම ිකයමිත ාාවටශ් ශා ගාව්තු වටශ් වාව්
ාර ඇි  ධතර ංසු ශල්පනය තු ධයදුම්ඳ්ර වමග ාාවටශ් විව්තර ලා ශදනු නශේ.

ංසු තනබීම මගි් ලාශදනු ලන මාර්ග ල ගමනා්ත ධශනකුත් ශවේලාල්ට ලන ලඳෑම ශා ීමි මය ාරුණු මත දීර්ඝ
ිරීමමක් ශශෝ ශලනත් මාර්ග වශා වංශෝධනය ිරීමමක් ිනදු ාරනු ශනොනශේ. ශමම මාර්ගල මගී ධලයතාලය මත ශවේලා
තර ිරීමශම්දී ශ්රිංගම වමග (60% - 40%) ඳදනම මත ධනාගතශ ශවේලා තර ිරීමම ිනදු ශාශර්. ඒ ධනුල මාර්ග ඳික්ා ාර
ශවේලා ඳලත්ලාශගන යාශම් ශනිරයාල වාා ලා ඳම ක් ංසු ලටිනාාම් ඉදිිඳත් ාරන ශව දනනුම් ශදමි. ශවේලා පිළිලද
ධලශලෝධයිර් ශතොරල ලඳ්ර ලා ගනීමම වශා ඉශ මි ග ් ඉදිිඳත් ශාොට ඒ මත ඳසුල ධි යාචනා ිරීමශම්
ධයිි යක් ඉල්ලුම්ාරුට ශනොඳලතී.
ශට්ඩර් හිමිාම ලාගනීමශම් ඳසු දින 60 ා ාාය ඇතුත ලඳ්රය ලාශගන ශවේලාල ආරම්ා ා යුතු ධතර ිරිනදු
ශශේතුලක් ිකවාශල් ාාය දිර්ඝ ිරීමමක් ිනදු ාරනු ශනොනශේ. එහි ලගකීම ආදා ඳාර්ලය විින් දනිය යුතුය.

ංසු තනබීම වශා ඉදිිඳත් ාරනු ලන මාර්ග විව්තර
ංසු ආරාධනය 01 (දක්ික

ධිකශගගී මාර්ගය ශරශා සුශපෝඳශාෝගී ලඳ්ර)

ංසු ශයොමු ධංාය

මාර්ග ධංාය

2020දADM/DEV/FI/03/26/01

333ද3/EX/AC

2020දADM/DEV/FI/03/26/02

32ද9/EX/AC

ශවේලාල

ධනුමත
ආවන
ධාිතාල

ලාර්ිකා ධලම
ංසු
ලටිනාාම රු.

ශලලිධත්ත - ශම්ල්ශතොට
(ාශලත්ත - ධ්දරලනල ශරශා)

33

1,140,480.0
0

තංගල් - බුදල (ශලලිධත්ත ාශලත්ත - පි්නදල - ගාල් ාරාපිටිය ශරශා)

33

665,280.00

ංසු ආරාධනය 02( සුශපෝඳශාෝගී ලඳ්ර)
ංසු ශයොමු ධංාය
2020දADM/DEV/FI/03/26/03

මාර්ග ධංාය
404ද2 AC

ශවේලාල
පිටිග - මාඳගම - ලඳුරඹ ාරාපිටිය - ගාල්

ධනුමත
ආවන
ධාිතාල
33

ලාර්ිකා ධලම
ංසු
ලටිනාාම රු.
641,520.00

ධනුමත
ආවන
ධාිතාල
42

ලාර්ිකා ධලම
ංසු
ලටිනාාම රු.
146,059.20

ංසු ආරාධනය 03 (වාමානය ශවේලා ලඳ්ර
ංසු ශයොමු ධංාය

මාර්ග ධංාය

2020දADM/DEV/FI/03/26/04

499ද2

මාතර - ාඹුරුගමුල - නබීම

2020දADM/DEV/FI/03/26/05

336ද1

26- 30

84,672.00

2020දADM/DEV/FI/03/26/06

358ද6

ශමත්ශවලන - රුල්ුරර ධමරශේලගම -ගලඩාල ශංදිය ශම්ල්ශතොට
ාඩිහිංග - උඩශල - ශනළුල

26- 30

117,936.00

ලනලිගම - ලාන ශරෝශ - මුන
ශංදිය - ර මයුරාගම - නාා්දඔග්දුල - ධශංගම

26- 30

127,008.00

2020දADM/DEV/FI/03/26/07

371ද1

ශවේලාල

ධි ාික ංසුාරුල්ශට ිනංශ ාාාශල් වාව් ාරන ද ධංග වම්ුරර් ංසු ලිපි ශල්පන ාේටයක් ඉශත වශ්
එක් එක් ංසු ආරාධනය්හි ශල් ශල් ලශය් වශ් ංසු වශා ආඳසු ශගලනු ශනොලන රු.2,000ද- ා ංසුඳත්
ගාව්තුලක් මුදලි් ශගවීශම් ධනතුරුල 2020ද09ද14 ලන දින ිනට 2020ද10ද04 දින දක්ලා ාාර්යා දිනය් තු ශඳ.ල.
8.30 ිනට ඳ.ල 3.00 ලන ශතක් ධාලන ධංශය් මිදී ගත ශනිර ධතර 2020ද10ද05 දින ශඳ.ල. 10.00 දක්ලා ඳම ක් ංසු
ඉල්ලුම්ඳත් ලා ගත ශනා.
ධි ාික ශයෝගයතාුරර් ශා සුදුසුාම්ත් ංසුාරුල් ශට ලනඩිදුර ශතොරතුරු ශා ංසු ලිපි ශල්පන ාාර්යා ශගාල තු
ධිකාාිශ ප්රධාන ාාර්යාශ දි ශනොමිශල් ඳීමක්ා ිරීමම ිනදු ා ශනිරය.
ංසු ඉදිිඳත් ායුතු ධලවාන දිනය 2020ද10ද05 ලන දින 1130 ඳනය ලන ධතර එදින 1200 ඳනයට ධිකාාිශ
ාාර්යාලීය ශ්රල ාගාරශ දී ශාොටව් ලශය් ංසු විලෘත ාරනු නශේ.

ප්රධාන

ිකින ඳිදි වම්ුරර් ාර, මුද්රා තලන ද ංසු ධයදුම්ඳත් ධනුපිටඳතිර් යුක්තල ලියාඳදිංචි තනඳෑශ් ගාල්, ශාොටුල,
ශල්්ලා් විදීය, ශනො.67හි පිහිටි දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන ධිකාාිශ ප්රවම්ඳාදන ාමිටුශග වාාඳි  ශලත
නශලන ශවේ එවීම ශශෝ ධිකාාිශ තලා ඇි  ශට්ඩර් ශඳේටියට ලශාලීම ංසු ලා ග්නා ධලව් ශගාලට ශශෝ ඊට
ශඳර ිනදු ා යුතුය. ප්රමාද වී නශලන ංසු ධයදුම්ඳත් ප්රි ක්ශේඳ ාරනු නශේ. ධයදුම්ඳත් ලශාන ාලරශ ලම්ඳව ඉශෂ
ශාලශර් ංසු ශයොමු ධංාය වමග “විශේ ශවේලා ලාර්ිකා මගී ප්රලාශන ලඳ්ර ිකකුත් ිරීමම-2020” ශා “වාමානය ශවේලා
ලාර්ිකා මගී ප්රලාශන ලඳ්ර ිකකුත් ිරීමම - 2020” යනුශල් ද , ංසු ශයොමු ධංාය ද වශ් ා යුතුය.
ංසු විලෘත ාරන ධලව්ථාලට ංසුාරුලා ශශෝ ඔහුශේ ලයත් ිකශයෝජිතයා ධිකලාර්ශය්ම වශාාගී විය යුතු ලල දනනුම්
ශදනු නශේ. ශමම ිකශයෝගය ාඩ ාරනු ලන ධයදුම්ාරුල්ශේ ංසු ධයදුම්ඳත විලෘත ාරනු ශනොනශේ. ඕනෑම
ංසුලක් පිලිගනීමම ශශෝ ප්රි ක්ශේඳ ිරීමම ධිකාාිශ ප්රවම්ඳාදන ාමිටුල වතු ශග.
මුලිා ශතොරතුරු දකුණු ඳෂාත් මාර්ගව්ථ මගී ප්රලාශන ධිකාාිශ ිනයළුම දිව්්රික් ාාර්යා ලලි් ශශෝ ධංා : 67,
ශල්්පා් විදිය, ශාොටුල, ගාල් ලිපිනශය් ශශෝ www.sprpta.lk ශලේ ධඩවිශය් ශා දුරාථන ධංා
091- 2234237ද091-2227074 මගි් විමිනය ශනිරය.
ක්රිාලි මුතුකුමාර
වාාඳි 
ද.ඳ.මා.ම.ප්රලාශන ධිකාාිය
ගාල්.
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