
 

               මාර්ගසථ් මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය  - බසන්ාහිර පළාත 
බසන්ාහිර පළාත් ප්රධාන ේකා්  ාාර් ාීය  ාාර්  ම්ඩලය  ේවාත 

ප්රවාාහන ේස වාා සපපීමම  යංසු ාපදවීමයි. 
ේස වාාවා සපපයි  යුතු මාර්ග  - මිනුවාන්ේගොල - බත්තරමුකය  

 
බත්තරමුකය ේලන්සික ේාොබ්බෑාඩුවා මාවාේත් බසන්ාහිර පළාත්සභා ාාර් ාය සංකීර්ණේේ ේස වාේේ නියුතු  

ාාර්  ම්ඩලය   මිනුවාන්ේගොල - බත්තරමුකය මාර්ග   සදහා  2021.12.31  දින දක්වාා  ප්රවාාහන ේස වාා 

සපපීමම  සුදුසු ේස වාා සපපයු් ාරුවාකු ේතෝරා ගපනීම පිණිස බසන්ාහිර පළාේත් සථ්ීර පදිංචිාරුවාන් ේවාතින් මුද්රා 

තබන යද යංසු ාපදවී්  ාරනු යපේබ්. 

 

ේ්  පිළිබද උනන්දුවාක් දක්වාන යංසුාරුවාන්හ  යංසු ේකඛණ රාජාාරී දින න්හිදී ේප.වා 9.00 සි  ප.වා 03.00 

දක්වාා ේමම ධිකාාියේේ ප්රධාන ාාර් ායේේ පායන ධංශේේදී , ග් පහ 01 සහ ග් පහ 02 ප්රාේීය  

ාාර් ාය න්හිදී ේහෝ ධිකාාියේේ www.rpta.wp.gov.lk ේවාබ් ධලවි  මගින් පරීක්ෂා කිරීම සිදු ාළ හපා. 

 

යංසුාරුවාන්  උපේදස්  

1. ධ දු් පත්ර භාරගන්නා ධවාසන් දින  සහ ේලයාවා - 2021/04/29 ප.වා 14.00  

2. ආපසු ේගවානු යබන තපන්පතු මුදය රු.5000කි. එ  ප්රධාන ාාර් ාය , ග් පහ 01 ප්රේීය  ාාර් ාය  , 

ග් පහ 02 ප්රාේීය  ාාර් ාය න්හි මුදක ධ ාපමි ේවාත ේගවී්  ාළ හපා.  

3. ේ්  සමඟ ේ ොමුාර ඇති ධ දු් පත්ර   ධනුකය වාන පියදි තමා විසින් සාස් ාරගත් ධ දු් පත්ර ක් මගින් 

මිය ගණන් ඉදිියපත් ාළ හපා. ධස් පූර්ණ වූ ධ දු් පත්ර ප්රතික්ේෂ ප ාරනු යපේබ් .  

 

2021/04/29 දින ප.වා 2.00  ේපර මුද්රා තබන යද යංසු පත්රිාා පහත සදහන් ලිපින   ලි ාපදිංචි තපපෑේයන් 

යපේබන පියදි ේහෝ ධතින් ේගනවිත් එම ලිපිනේේ බි්  මහේක නිේ ෝජය සාමානයාිකාාරී ාපායන) නිය ාාමරේේ 

තබා ඇති යංසු ේපට්ටි   බහාීයම  ා යුතු ාය යුතු . එදින පස්වාරු 2.00   යංසු විවාෘත ාරනු යබන ධතර, 

ධ දු් ාරු  ේහෝ ඔහුේේ ලිඛිත බය යත් නිේ ෝජිතේ කු  එම ධවාස්ථාවා  සහභාගී වි  හපකි .  

යංසු ප්රදාන  පිළිබදවා ධවාසාන ීරරණ  ප්රස් පාදන ාමිුවා සතුේල. 

 

ේ්  පිළිබද වාපඩිදුර විසත්ර 011-2877421 මගින්  නිේ ෝජය සාමානයාිකාාරී ාපායන)  ේහෝ  011-2887873 මගින් 

නිේ ෝජය සාමානයාිකාාරී ාධාවාන)   ධමතා යබාගත හපකි . 

 

      සභාපති, 

ප්රස් පාදන ාමිුවා, 

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගසථ් මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය , 

ධංා:89, රන්මගපා , ාඩුේවාය පාර, 

බත්තරමුකය 

2021.04.19 

 

http://www.rpta.wp.gov.lk/

