
ජාතික ගමනාගමන කකොමින් වභාල 
අන්තර් ඳෂාත් මගී ප්රලාශනය  මගීකව ලා අලවරඳ්ර  

නිකුත් කිරීම වශා මි ගණන් කැවීම 

(ක න්ඩර් අංක 27) 
 

අන්තර් ඳෂාත් මගී ප්රලාශනය  මගීේව ලා අලවරඳ්ර ිකුතත් ිරීමම වශා ාාික  මමනාමමන ේ  ිෂන් වාාල 

මගින් ිෂ මණන්  ැලනු ැේේ. ේමහි ඳශත වශන් ේේඛනේේ විව්තර  ර ඇික ේව ලා වශා මගීේව ලා 

අලවරඳ්ර ාා මැීමම   ැමැත්ත්  ද් ලන ුද්ගමිනන්  ේ  වශා ලේුම   ෂ ශැිරය. 

අනු 

අංකය 
මාර්ග  අංකය 

මාර්ගය 

අලවර 

ඳ්ර 

ගණන 

ශරශා කව ලා  ලර්ගය 

තනි 

ඳැත්ත   

ගාව්තුල 

දිනක  

බව් 

රථයක් 

ධාලනය  

කරන 

ගමන් 

ලාර  

වංඛ්යාල 

තාක්ණික 

අගය මත 

ගාව්තුල 

රු. 

ගමන  ආරම්භය ගමනාන්තය 

01 69/15/87-1 

ඇඹිලිපිටිය යාඳනය 01 
අවිව්වාකේල්, 

කඳොල්ගශකල, 

දඹුල්, 

මිහින්තකල්, 

ලේනියාල 

සුකඛ්ෝඳකභෝගී 1420.00 01 581,490.00 

යාඳනය ඇඹිලිපිටිය 01 

02 87/4 EX 

කදහිල මන්නාරම 01 පුත්තම, 

අනුරාධපුරය, 

මැදලච්චිය 

අධි 

සුකඛ්ෝඳකභෝගී 
1340.00 01 627,120.00 

මන්නාරම කදහිල 01 

03 69/45 

කකොෂඹ ත්රිකුණාමය 01 මශරගම, 

අවිව්වාකේල්, 

ගලිගමුල, 

මශනුලර, දඹුල්, 

ශබරණ, 

කන්තකල්, 

තඹගමුල, 

කින්නියා 

සුකඛ්ෝඳකභෝගී 970.00 01 397,215.00 

ත්රිකුණාමය කකොෂඹ 

01 

04 69/15/87 ලවුනියාල ශම්බන්කතො  

01 මිහින්තකල්, 

දඹුල්, 

කඳොල්ගශකල, 

ගලිගමුල, 

අවිව්වාකේල්, 

ඇඹිලිපිටිය, 

කනෝනාගම 

වාමානය 574.00 01 298,480.00 

05 98-3 කල්මුකන් කකොෂඹ 

01 වමන්තුකර්, බ්රවුන් 

ශන්දිය, හිඟුරාන, 

සියඹාණ්ඩුල, 

උඩලල 

වාමානය 

537.00 01 279,240.00 

06 04 මන්නාරම කකොෂඹ 

01 මැදලච්චීය, 

අනුරාධපුරය, 

පුත්තම ඳාර 

වාමානය 
432.00 01 224,640.00 

 

සියුම අයදු  රුලන් ඳශත වශන් සියළුම ේ  න්ේ්ගසිල  ය ත්ල අයදු  ඳ්ර ලිරිපඳත්  ෂ ුතුවේ.. 

 එ්  එ්  මාර්ම වශා ේලන ේලනම අයදු ඳ්ර ලිරිපඳත්  ෂ ුතුවය. 

 එ්  මාර්මය්  වශා එ්  ලේුම  රුලුත  ලිරිපඳත්  ෂ ශැ් ේ්  එ්  අයදු ඳ්රය්  ඳමි. 

 වමාමම්  ේශෝ ලයාඳාරය්  ේ න්්ර් අයදු ඳ්ර ලිරිපඳත් ිරීමේ ී    එහි අධය්  ලරුන්  ේශෝ ශවුේ 

 රුලන්  ේලනම ේ න්්ර් අයදු  ඳ්ර එම මාර්මය වශා ලිරිපඳත්  ෂ ේන ශැ . එේමන්ම 

වමාමම්  ේශෝ ලයාඳාරය්  ේ න්්ර් අයදු ඳ්ර ලිරිපඳත් ිරීමේ  ී   එ ම අධය් ලරුන් ේශෝ  

ශවුේ රුලන් ඇික විවිධ වමාම  ේශෝ ලයාඳාර ල ද ේලනම ේ න්්ර් අයදු  ඳ්ර අදා මාර්ම වශා 

ලිරිපඳත්  ෂ ේන ශැිරය.  



 වාලදය ේත රුවරු ලිරිපඳත් ිරීමම ලේුම  ඳ්රය ප්රික් ේ ඳ ීමම  ේශ ුවල්  ේ.. 

 ේමම ේ න්්රය මගින් ිකුතත් රනු ාන අලවර ඳ්ර  ලින් අලංගු  රනු ැබුලේශ ත් ිෂව  එ්  

අවුරු්ගද   ේන අඩු වූද  අවුරුදු 03   ේන ලැඩි වූද   එම අලවර ඳේ්රයහි වශන් ය   ාය්  

වශා ාාත්ම  විය ුතුවය. එම  ාය ුව වඳයනු ැබූ ේව ලාල පිළිාල ාාික  මමනාමමන 

ේ  ිෂන් වාා ඳනේත් ප්රිකඳාදන ප්ර ාරල අලවරඳ්ර හිිෂ රු විසින්  රනු ාන ලේීමම්  මත 

අලවර ඳ්රේේ  ාය ලුතත්ලන ිරනේේ සි  මණන් ානු ාන එ්  අවුරු්ගද   ේන අඩු ශා අවුරුදු 

03   ේන ලැඩි  ාය්  වශා අුමත්  ෂ ශැිරය. (ාාමේ  ව ඳනේත් 25ලන ශා 30ලන ලමන්ික 

අනුල) 

 ාව්රථල ආවන ේලන්ිරීමේ    ුතුව ාාික  මමනාමමන ේ  ිෂන් වාාේලන් ඳමණ්  සිදු රනු 

ාන අතර මී  ඳ ශැිකල   ුතුව  රන ාව් හිිෂයන්ේේ මගීේව ලා අලවර ඳ්රය අලංගු  රනු 

ැේේ. 

වැ.යු.: ත්රිකුණාමය- කකොෂඹ (මාර්ග අංක 69/45) මාකුඹුර අන්තර් හුලමාරු මධයව්ථානය විලතත 

වීමත් වමඟ ත්රිකුණාමය - මාකුඹුර කව වංකෝධනය කකකරනු ඇත. 

ලශත ේව ලාලන්  අදා  ා ව ශන්  මාව්ුව ව ශන් වශ ාව් රථේේ පිිපවිතර මාාල ඇුවළු සියුම විව්තර 

ේ න්්ර් ලේුම  ඳ්රය  අුණණා ඇත. ේමම මාර්ම වශා ලන ේ න්්ර් ලේුම  ඳත් කකොෂඹ 05, උදයාන 

ඳාකර්, අංක 241 හි පිහිටි ජාතික ගමනාගමන කකොමින් වභාල   එ්  ලේුම  ඳ්රය්  වශා රු.3000/=   

ුණද්  ේමීමේමන් ාා මත ශැිරය. 

2018.07.23 ිරන සි  2018.08.14 ිරන ද් ලා (ේදිරනම ඇුවළුල) විකේේ ලැ්  රන ිරනල කඳ.ල. 09.00 සි  

ඳ.ල. 03.00 දක්ලා ේ න්්ර් ලේුම ඳත් ිකුතත්  රනු ැේේ. ේ  ිෂන් වාාල විසින් ිකුතත්  රන ලේුම  

ඳ්ර ඳමණ්  ේ න්්ර් ලේුම  ිරීමම වශා ලංගු ේ.. 

ලේුම  රු  ඇඳ ුණදේ ලේයන් රු.200,000.00 ක ුණද්  තැන්ඳත්  ෂුතුව අතර  ලේුම  ඇඳ ුණදේ ාාික  

මමනාමමන ේ  ිෂන් වාාේ. ගිණුම  ාැර  ර ාාමත් ුතවිතාන්සිය  2018.08.15 ිරන කඳ.ල. 9.30   කඳර 

ජාතික ගමනාගමන කකොමින් වභාකේ මුදල් අයකැමි කලත ඉදිරිඳත් කර දුඳතක් බා ගත යුතු කේ. එම 

දුඳත ක න්ඩර් ඉල්ලුම් ඳ්රය වමඟ ඳෂමු ලියුම්කලරය  බශාලිය යුතුි. 

ේ න්්රය  අදා අයදු  ඳ්ර ාාර මැීමම 2018.08.15 ලැනි දින කඳ.ල.10.00   අලවන්  රනු ාන අතර  

ිකයිෂත  ාය ලුතත් වූ ලශාම ේ න්්ර් ලේුම ඳත් ාාික  මමනාමමන ේ  ිෂන් වාාේ. ශ්රලනාමාරේේී  

විලෘත  රනු ැේේ. අලය සියුම විව්තර ාාික  මමනාමමන ේ  ිෂන් වාාල  ඳැිෂණ ේශෝ දුරකථන අංක 

011-2553144 ඇමතීේමන් ාා මත ශැ . 

ේ න්්ර් පිිපනැමීේ  ේශෝ අලංගු කිරීකම් ව පූර්ණ අිනිකය ාාික  මමනාමමන ේ  ිෂන් වාාල වුවලන 

අතර  ේ න්්ර් අයදු  රුලන්  දැීමම  සිදුලන වියද  පිළිාල ේ  ිෂන් වාාල ලමකීම ාාරමනු ේන ැේේ. 

 
වාාඳික  
ාාික  මමනාමමන ේ  ිෂන් වාාල, 
උදයාන ඳාර, 
ේ  ෂඹ 05. 


