
 

ජාතික ග ාඩනැගිලි පර් ගේ ෂණ සංවිධානය(NBRO) 
ජාතික ආරක්ෂක  සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජය අමාත්යාංශය 

සථ්ාවර කිරීගේ ක්රමගේද මගින් නායයෑගේ අවදානම අවම කිරීගේ වයාපෘතිය(RLVMMP) 

අරමුදල් සැපයීම -  ආසියානු යටිත්ල පහසුකේ ආගයෝජන බැංකුව (AIIB) 

ණය අරමුදල් අංකය :  L0124 A, රට: ශ්රී ලංකාව 

කළුත්ර, රත්නපුර සහ මාත්ර දිස්ි ක්කවල  අදියර -ii හි  සථ්ාන 32 ක නායයෑගේ අවදානම අවම කිරීගේ වැඩ පැගක්ජය 7 
 

ගයෝජනා සඳහා ඉල්ීේ ගයාමු අංකය: RLVMMP/WORKS/07 

  

1. ශ්රී ලංකා රජය විසින්, ආසියානු යටිත්ල පහසුකේ ආගයෝජන බැංකුව (AIIB) 
ගවතින් ස්ථාවර කිරීගේ ක්රමගේද මගින් නායයෑගේ අවදානම අවම කිරීගේ 

වයාපෘතිය (RLVMMP) පිරිවැය සඳහා මුදල් ගයදවීමත් දැනටමත් 

ලබාග න ඇති අත්ර, ඉන් ගකාටසක් කළුත්ර, රත්නපුර සහ මාත්ර 

දිස්ික්කවල අදියර-II හි ස්ථාන 32 ක නායයෑේ අවදානම අවම කිරීගේ 
කටයුතු සඳහා වන ගකාන්රාත්තු යටගත් වන ග වීේ සඳහා ගයදවීමට 

අගේක්ිත් අත්ර, එහි ඇස්ත්ගේන්තු ත් පිරිවැය (වැට් හා අවිනිශ්ිත්ත්ා 

හැර) ශ්රී ලංකා රුපියල් මිලියන 1,855 (ඇමරිකන් ගඩාලර් මිලියන 9.27) 

ගේ. වයාපෘතිය යටගත් හඳුනා ත් විවිධ ගකාටස්වල (Lots) 

ඇස්ත්ගේන්තු ත් පිරිවැය පහත් දැක්ගේ:  

 

ගකාටස ් අංකය (Lot 
No.)   

වැට් හා අවිනිශ්ිත්ත්ා හැර 
ඇසත්්ගේන්තු ත් පිරිවැය  

රුපියල් මිලියන 
සමාන ඇමරිකන් 
ගඩාලර් මිලියන  

Lot 01 278 1.39 

Lot 02 314 1.57 

Lot 03 283 1.42 

Lot 04 322 1.61 

Lot 05 301 1.50 

Lot 06 357 1.79 

 

ගමම ජාත්යන්ත්ර විවෘත් ත්රඟකාරී ගටන්ඩර් කරන ක්රියාපටිපාටිය (IOCT) 

සඳහා සමන්විත් වන ගකාටස් (ගකාන්රාත්) හඳුනා  ැනීම: 

 

ගකාටස ්
අංකය 

ගකාන්රාත් විසත්්රය 

01 රත්නපුර සහ මාත්ර දිස්ික්කවල ස්ථාන 04ක 

නායයෑේ අවම කිරීගේ කටයුතු (වැඩබිේ අංක 

54,73,74,75)  

02 රත්නපුර දිස්ික්කගේ ස්ථාන 05 ක නාය යෑේ 

අවම කිරීගේ කටයුතු (වැඩබිේ අංක 
55,57,58,59,60) 

03 රත්නපුර දිස්ික්කගේ ස්ථාන 04ක නායයෑේ අවම 

කිරීගේ කටයුතු (වැඩබිේ අංක 52,56,109,123) 

04 රත්නපුර සහ කළුත්ර දිස්ික්කගේ ස්ථාන 06 ක 

නාය යෑේ අවම කිරීගේ කටයුතු (වැඩබිේ අංක 
53,105,113,114,116,117) 

05 කළුත්ර දිස්ික්කගේ ස්ථාන 05ක නායයෑේ අවම 

කිරීගේ කටයුතු (වැඩබිේ අංක 80,84,87,89,90) 

06 කළුත්ර දිස්ික්කගේ ස්ථාන 08ක නායයෑේ අවම 

කිරීගේ කටයුතු (වැඩබිේ අංක 
78,81,83,85,86,88,112,115) 

 
2. ඒ අනූව, ජාතික ග ාඩනැගිලි පගයර්්ෂණ සංවිධානය ගවනුගවන් 

ප්රසේපාදන කමිටුගේ (කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද) සභාපති 
විසින්, සුදුසුකේලත් ගටන්ඩර් කරුවන් ගවතින් කළුත්ර, රත්නපුර සහ 
මාත්ර දිස්ික්කවල ඉහත් සඳහන් කාර් යය  ඉටු කිරීම සඳහා මුද්රා ත්ැබූ 

ගටන්ඩර් කැඳවනු ලැගේ. ගමම ගකාන්රාත්තුව සඳහා ඉදිකිරීේ කාලය ලිත් 

දින 365ක් වන අත්ර, ගදෝෂ ව කීේ කාලය අදාල ඉදිකිරීේ සේූර් ණ  
කිරීගමන් පසු දින 365ක් ගේ.  

 

ගකාන්රාත් ප්රදානය සඳහා සුදුසුකේ ලැබීමට, සාර් ත්ක  ගටන්ඩර් කරුවන් 

අපගල්ඛන ත්වූ / ප්රතිගක්ෂ්පිත් වූ අගයකු  ගනාවිය යුතු අත්ර පහත් 

අවශයත්ා සපුරාලිය යුතුය: 

 

 අ) ගේශීය ගටන්ඩර් කරුවන්, ඉදිකිරීේ කර් මාන්ත්  සංවධර්න අධිකාරිගේ 

(CIDA/ICTAD) (මින් ගපර ICTAD ගලස හැඳින්වීය) C2 ගහෝ 
ඉහල ගර්ණියක ග ාඩනැගිලි සහ සිවිල් ඉංජිගන්රු ක්ගශ්රගේ  ගහෝ 

SP1 ගර්ණිගේ පාංශු වැර ැන්වීම සහ ස්ථායීකරණය යටගත් වලංගු 

ලියාපදිංිය සතු විය යුතුය. යේ  විගේශීය ගකාන්රාත්කරුගවකු හට 

ප්රධාන/නියමුවන පාශර්වය ගලස යේ "ඉදිකිරීේ ගකාන්රාත්තුවක්" 

ඉටුකිරීමට අවශයවනුගේ නේ ත්ම ගටන්ඩරය පිලි ත් පසු, 

ත්ාවකාලික ලියාපදිංියක් ලබා ත් යුතුය.  ගේ සඳහා කරුණාකර 

2018.08.23 දිනැති  ැසට් අංක 2085/19 දරන  ැසට් පරගේ 

“විගේශ ගකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිංි කිරීම” ගවත් 

ගයාමුකරන්න. - ගමය www.documents.gov.lk ගවතින් බා ත් 

කල හැක. වැඩිදුර විස්ත්ර සඳහා www.cida.gov.lk ගවත් 

පිවිගසන්න. 

 

ආ) පහත් සඳහන් ප්රධාන නිපුණත්ා සහිත් සුදුසුකේලත් ගටන්ඩර් කරුවන් 

පමනක් ගමම ගටන්ඩරයට සහභාගි විය යුතුගේ.  

 
අ) මූලය   

 
i. ගටන්ඩර් කරු විසින් ගමම ගකාන්රාත්තු සඳහා ඇස්ත්ගේන්තුගකාට 
වගුව -1 හි දක්වා ඇති ඉදිකිරීේ මුදල් ප්රවාහ අවශයත්ා සපුරාීමට 
ප්රමාණවත් ද්රවශීල  වත්කේ, බැඳීේ ගනාමැති සත්ය වත්කේ ණය 
මූලාර  සහ ගවනත් මූලය මාධයයන් (ගකාන්රාත් අත්තිකාරේ හැර 
) සතු බව ගටන්ඩර්  කරු  විසින් ගපන්නුේ කළ යුතුය.ගේවා 
ගටන්ඩර් කරුගේ අගනකුත් ව කීේ වලින් ගත්ාර ඒවා වියයුතුය.  

 
ii. ත්වද , ගටන්ඩර් කරු විසින් , දැනට ගකගරමින් පවත්නා හා අනා ත් 
ගකාන්රාත් ව කීේ සඳහා වන මුදල් ප්රවාහ අවශයත්ා සපුරාීම 
සඳහා ප්රමාණවත් මූලය ප්රභව ත්මන් සතු බවට ගස්වාගයෝජක 
සෑහීමට පත්වන ගලස ප්රදශර්නය කලයුතුය .  

 
iii. පසුගිය වසර 5 තුල වි ණනය කල ගශ්ෂ පර ගහෝ ගටන්ඩර් කරුගේ 

රගටහි නීති වලට අවශය ගනාගවගත්ාත් ගස්වාගයෝජක හට පිලි ත් 
හැකි ගවනත් මූලය ප්රකාශ (2016 -2017 සිට 2020 – 2021 දක්වා ) 
ඉදිරිපත් කලයුතු අත්ර ,ගටන්ඩර් කරුගේ වත්ර්මාන මූලය ත්ත්වගේ 
ස්ථාවරත්ාවය ප්රදශර්නය කලයුතු අත්ර අගේක්ිත් දිගුකාීන ලාභත්ව 
සේබන්ධගයන් සඳහන් කලයුතුය,(අවම අවශයත්ාව ගලස ගටන්ඩර් 
කරුගේ ,මුලු වත්කේ හා මුලු ව කීේ වල ගවනස ගලස  නනය කල 
ශුේධ වටිනාකම ධනාත්මක වියයුතුය, සෘනාත්මක ලාභාංශ 

ත්ත්ත්වයන් ගහ්තුගවන් ගටන්ඩරය ප්රතිගක්ෂ්ප වීමට අවකාශ ඇත්. )   
 

iv. පසුගිය වසර 5 තුල (2016 ජනවාරි 1 දින සිට ) පවත්වා  ත් ඉදිකිරීේ 
කායර්යන්හි වාර් ශික  පිරිවැටුගේ සාමානයය  අවම වශගයන් වගුව 
අංක 1 හි දක්වා ඇති අ යන් වියයුතුය.  
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ආ) ඉදිකිරීේ පළපුරුේද 

    සාමානය පළපුරුේද 

i. අවම වශගයන් පසුගිය වසර 05 තුළ (2016 ජනවාර් 1 වන 

දින සිට ආරේභකව) ප්රධාන ගකාන්රාත්කරු, බේධ වයාපාර 

සාමාජික , උප ගකාන්රාත්කරු ගහෝ කළමනාකරණ 
ගකාන්රාත්කරු ගලසට ඉදිකිරිේ  ගකාන්රාත් යටගත් 

පළපුරුේද. 

ii.  
     විගශ්ි ත් පළපුරුේද 
 

2011 ජනවාර් 01 දින සිට ගටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ හැකි 
අවසන් දිනය දක්වා කාලය තුළ, ප්රධාන ගකාන්රාත්කරු, 
බේධ වයාපාර සාමාජික, කළමනාකරණ ගකාන්රාත්කරු 
ගහෝ උප ගකාන්රාත්කරු ගලස අවම වටිනාකම වගුව අංක 2 
-A ගකාටස  හි දක්වා ඇති අ යන් වු සාථර්කව ගහෝ 
ප්රමානාත්මකව නිම කළ එක් ගකාන්රාත්තුවක් ඉටු කිරිම. 
ගහෝ  
2011 ජනවරි 01 දින සිට ගටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ හැකි අවසන් 
දිනය දක්වා කාලය තුළ , ප්රධාන ගකාන්රාත්කරු, බේධ 
වයාපාරික සාමාජික කළමනාකරණ ගකාන්රාත්කරු ගහෝ 
උප ගකාන්රාත්කරු ගලසට , සමාන ඉදිකිරිේ ත්ාක්ෂණ 
ශිල්ී ක්රම මත් එකවරම සේූර් ණ  කළ, මුළු වටිනාකම වගුව 
අංක 2 -A ගකාටස  හි දක්වා ඇති අවම අ යන්ට  වැඩි ගහෝ 
සමාන වූ ගකාන්රාත් 03ක් සතුටුදායක ගලස හා 
ප්රමානාත්මකව සේූර් ණ ගකාට තිබීමද සලකා බලනු ඇත්. 

 

2011 ජනවාරි 01 දින හා අයදුේපත් භාර  නු ලබන අවසාන 

දිනය අත්ර කාලය තුළ, ප්රධාන ගකාන්රාත්කරු, බේධ 
වයාපාරික සාමාජික ගහෝ උප ගකාන්රාත් කරු ගලස ඉහත් 

සඳහන් හා අගනකුත් ගකාන්රාත් (ප්රමානාත්මකව සේූර් ණ 

කළ ගහෝ ගකගරමින් පවත්නා ) වල සඳහන් කාලගේ එක් 
වෂර්යක් තුළ වගුව අංක 2 -B ගකාටගස්  සඳහන් ප්රධාන 
ක්රියාකාරකේ වල අවම වශගයන් ඉදිකිරිම පළපුරුේද තිබිය 
යුතුය 
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ඇ) ප්රධාන උපකරණ හා කාර් යය  මණ්ඩලය 

 

ගටන්ඩර් ගල්ඛණ වල III ගකාටගස ් අයිත්ම 04 හා 05 යටගත් 
ලැයිස්තු ත් අත්යාවශය උපකරණ හා කායර් මණ්ඩලය අවශය 

කාලරාමුව තුළ ලබා  න්නා ආකාරය පිළිබඳව ගයෝජනා . 

 

3. ගටන්ඩර් කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ගටන්ඩර; ගකාටස් එකක්, කිහිපයක් 

ගහෝ සියලුම ගකාටස් සඳහා ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එක් එක් ගකාටස 

ස්වාධීනව ඇ යීමට ලක් ගකගර්. ගටන්ඩර් කරු විසින් 
ගකාටස්(Lot) එකකට වඩා ගටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන විට සහ 
ගටන්ඩර් කරු එම  ගකාටස් එකකට වඩා වැඩි  ණනකට  

සුදුසුකේලත් ගටන්ඩර් කරු ගලස ත්ක්ගස්රු කරනු ලැබුවගහාත්, 

ගස්වාගයෝජකයා විසින් ගටන්ඩර් ගල්ඛණ වල III ගකාටගස ්

අයිත්ම 2.2 දක්වා ඇති අදාල සමස්ථ සුදුසුකේ අවශයත්ා සපුරා 
ඇත්ද යන්න සලකා බලනු ලැගේ  

 

4. 2016 ජූනි 02 වැනි දිනැති AIIB ආයත්නගේ ලාභීන් සඳහා 
ප්රසේපාදන උපගදස ් සඳහා අන්ත්ර් ගමගහයුේ නිර් ගේශයන්හි  

නිශ්ිත් , ගටන්ඩර් සඳහා ඉල්ීේ (RFT) භාවිත්ා කරමින් 
ජාත්යන්ත්ර විවෘත් ත්රඟකාරී ගටන්ඩර් කරන ක්රියාපටිපාටිය තුළින් 

ගමම ගටන්ඩර් කරනය පවත්වනු ලැගේ.  

 
5 උනන්දුවක් දක්වන ගේශිය හා ජාත්යන්ත්ර ගටන්ඩර් කරුවන් සඳහා 

අවශය වැඩිදුර විස්ත්ර RLVMMP වයාපෘතිගයහි වයාපෘති 

අධයක්ෂක (දු.ක 0112559869) ගවතින් ලබා  ත් හැකි අත්ර , 

2021-12-17 වන දින සිට 2022-02-07 දින දක්වා කාලය තුළ 

රාජකාරි දින වල ගකාළඹ 05 ජාවත්ත් පාගර් , අංක 99/1, ජාතික 

ග ාඩනැගිලි පර් ගේ ෂණ සංවිධානගේදී  ගප: ව 9.00 සිට ප:ව 2 

.00 දක්වා  කාලය තුළ ගටන්ඩර ගල්ඛණ පරික්ෂා ගකාට බැලිය 

හැක. අදාළ ගටන්ඩර් ගල්ඛණ www.nbro.gov.lk ගවතින්ද 
පරික්ෂා ගකාට බැලිය හැකි අත්ර  ගවේ අඩවිය තුළින් බා ත් කර 

 ත් ගටන්ඩර ගල්ඛණ භාර  නු ගනාලැගේ. 

 

6 ආපසු ග වනු ගනාලබන  ාස්තු ශ්රී ලංකා රුපියල් 100,000.00ක් 

ග වීගමන් හා, ගකාළඹ 05 ජාවත්ත් පාගර්, අංක 99/1, ජාතික 

ග ාඩනැගිලි පගය්ෂණ සංවිධානගේ අධයක්ෂක ජනරාල් ගවත් ත්ම 

වයාපාර ලිපි ශීර් ශයන්   මගින් ලිඛිත් ඉදිරිපත් කිරීගමන් 2021.12.20 

දින සිට 2022.02.07 දක්වා කාලය තුල, උනන්දුවක් දක්වන 

සුදුසුකේ ලත් ගටන්ඩර් කරුවන් ඉංග්රීසි භාෂාගවන් සකස් කරන ලද 

අදාළ ගටන්ඩර් ගල්ඛන මිලදී  ත් හැක. ග වීේ, NBRO ආයත්නගේ 

මුදල් අයකැමි ගවත් මුදලින්ම ග විය යුතුය 

 

ත්වද, ගටන්ඩරය සමඟ ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය PCA 3 ගපෝරමය 

ලබා  ැනීම සඳහා www.drc.gov.lk හරහා මාර්   ත්  ක්රමගේදය 
තුලින් සමා ේ ගරජිස්රාර් ගවත් ලියාපදිංි වීම අවශය ගේ. එහි 

ලියාපදිංි වීගේ ක්රියාවලිය, ගවේ අංක: eroc.drc.gov.lk තුලින් 

මා ර් ත් පේධතියක් බවට පරිවත්ර්නය කර ඇත්. 

 

7 ගේ සදහා ගපර - ගටන්ඩර් හමුවක් ගකාළඹ 05 ජාවත්ත් පාගර්, අංක 

99/1, ජාතික ග ාඩනැගිලි පර් ගේ ෂණ සංවිධානගේ රවණා ාරගේදී, 

2022.01.13 දින ගප.ව. 10.00 ට නියමිත්ය. අදාළ වැඩබිේ නිරීක්ෂන 

චාරිකාව 2022.01.07 දින සිට 2022.01.12 දින දක්වා මාත්ර, 

රත්නපුර සහ කළුත්ර NBRO දිස්ික් කාර් යයාල  වලින් ගප.ව. 

09.00 ට ආරේභගේ. (ITT 7.4. පරිදි) 

. 

8 ගටන්ඩර්, 2022.02.08 දින පැය 14.00 ට ගපර පහත් ලිපිනයට භාර 

දිය යුතුය. ඉගලක්ගරානික ගටන්ඩර ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර 

ගනාගේ. ප්රමාද වූ ගටන්ඩර් ප්රතික්ගෂ්ප කරනු ලැගේ. අදාළ 

භාර ැනීගේ කාලය අවසන් වූ වහාම පහත් ලිපිනගේ දී, පැමිණීමට 

කැමති ගටන්ඩර් කරුවන් ගහෝ ගටන්ඩර් කරුවන් විසින් නේ කරන 

ලද නිගයෝජිත්යින් ගහෝ ඒ සදහා ගත්ෝරා ත් අයවලුන්ගේ ඉදිරිගේ 

ලැබී ඇති ගටන්ඩර් ප්රසිේධිගේ විවෘත් කරනු ලැගේ. 

 

9 සියලුම ගටන්ඩර් පහත් වගුව අංක 3 හි දක්වා ඇති පරිදි ගටන්ඩර් 

ඇපකර  සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය . 

 

 

 

 

 

  

 

වගුව අංක 3 

ගටන්ඩර් සුරකුේපත්  ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිළි ත් වාණිජ 

බැංකුවක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන ගකාන්ගේසි විරහිත් ඇපකර 

පමණක් වන අත්ර එය ගස්වා ගයෝජකයා විසින් IV වන 

ව න්තිගේ - ගටන්ඩර් ආකෘති පරවල දක්වා ඇති ආකෘතියට 

අනුව පිළි නු ලැගේ. 

 

අවශය ගටන්ඩර් ඇපකර  මුදල නිදහගස් හුවමාරු කළ හැකි මුදල් 

ඒකකයකට පරිවත්ර්නය කිරීගේදි  ගටන්ඩර් බාර  ැනීම අවසන් 

කළ දින සිට  දින 28කට ගපර ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් 

කරන ලද හුවමාරු විනිමය අ ය අදාළ කර  ත් යුතුය.  

 

අදාළ ගටන්ඩර් ඇපකරය ලබා  නු ලබන්ගන් ගවනත් රටක 

ස්ථාපිත් බැංකුවකින් ගවගත්ාත් , එම ඇපකරය  ශ්රි ලංකා මහ 

බැංකුව විසින් අනුමත් කළ ගේශිය අනුරූපි බැංකුවක් මඟින් ස්ිර 

කළ යුතු අත්ර , ගටන්ඩර් ලියවිලි  IV වැනි ගකාටගස් සදහන් 

ආකෘතිගයන් යුක්ත් විය යුතුය.   

 

10 ඉහත් ගයාමු  කළ ලිපිනය වනුගේ: වයාපෘති අධයක්ෂ, වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය,ස්ථායීකරණ ක්රමගේද මඟින් නායයෑේ 

අවදානම  අවම කිරීගේ, ජාතික ග ාඩනැගිලි පර් ගේ ෂණ 

සංවිධානය, අංක 99/1, ජාවත්ත් පාර, ගකාළඹ 05 

 

සභාපති, 

ප්රසේපාදන කමිටුව,(කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද)  

ජාතික ආරක්ෂාව සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජය අමාත්යාංශය, 

විදයා මාවත්, ගකාළඹ 07 

ගකාටස ්
අංක 

(A) (B) 

සමාන ඉදිකිරිේ ත්ාක්ෂණ 
ශිල්ී ක්රම මත් 

විගශ්ි ත් පළපුරුේද  

ප්රධාන ක්රියාකාරකේ  
සඳහා විගශ්ි ත් පළපුරුේද 

පාංශු 

වැර ැන්වීේ/
පාංශු ඇණ 
සවිකිරිම හා 
ආශ්රිත් කායර්ය 
ඉදිකිරිම 
වසරකට මීටර   

තිරිස්කාණු 
ඉදිකිරිම 
වසරකට 
මීටර 

රුපියල් 

(මිලියන) 

සමාන 
ඇමරිකානු 
ගඩාලර් 
(මිලියන) 

01 225 1.13 420 1,060 

02 255 1.28 1,640 270 

03 225 1.13 130 530 

04 250 1.25 1,040 340 

05 233 1.17 1,390 270 

06 275 1.38 510 520 

ගකාටස ්
අංකය මූලය සේපත්  

සාමානය වාෂරි්ක 
ඉදිකිරීේ පිරිවැටුම 

රුපියල්  

(මිලියන) 

සමාන 
ඇමරිකානු 
ගඩාලර්  

(මිලියන) 

රුපියල්  

(මිලියන) 

සමාන 
ඇමරිකානු 
ගඩාලර්  

(මිලියන) 

01 83.00 0.42 500 2.50 

02 94.00 0.47 560 2.80 

03 83.00 0.42 500 2.50 

04 96.00 0.48 570 2.85 

05 90.00 0.45 540 2.70 

06 107.00 0.54 640 3.20 

ක ොටස් 
අං   කටන්ඩර් ඇප ර අරමුදුල 

ක ොටස් 
අං  01 

ශ්රි ලං ො රුපියල් මිලියන 05ක් ක ෝ ඊට සමොන මුදලක් 

නිද කස් හුවමොරු  ළ  ැකි විකේශ මුදලින්. 

ක ොටස් 
අං  02 

ශ්රි ලං ො රුපියල් මිලියන 06ක් ක ෝ ඊට සමොන මුදලක් 
නිද කස්  හුවමොරු   ළ  ැකි විකේශ මුදලින් 

ක ොටස් 
අං  03 

ශ්රි ලං ො රුපියල් මිලියන 05ක් ක ෝ ඊට සමොන මුදලක් 

නිද කස්  හුවමොරු   ළ  ැකි විකේශ මුදලින් 

ක ොටස් 
අං  04 

ශ්රි ලං ො රුපියල් මිලියන 06ක් ක ෝ ඊට සමොන මුදලක් 
නිද කස්  හුවමොරු   ළ  ැකි විකේශ මුදලින් 

ක ොටස් 
අං  05 

ශ්රි ලං ො රුපියල් මිලියන 05ක් ක ෝ ඊට සමොන මුදලක් 

නිද කස්  හුවමොරු   ළ  ැකි විකේශ මුදලින් 

ක ොටස් 
අං  06 

ශ්රි ලං ො රුපියල් මිලියන 06ක් ක ෝ ඊට සමොන මුදලක් 
නිද කස්  හුවමොරු   ළ  ැකි විකේශ මුදලින් 


