
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

ශ්රී ලංකාවට දුම්රරිය මගී මැිරි 20ක් සැපයීම 

  

ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය යටිතල පහසුකම්ර සංවර්ධනය කිරීම වවනුවවන් ඉන්ියාවේ 

කැපවීම තවදුරටත් ඉිියට වෙනයමින් ඉන්ීය දුම්රිය තාක්ෂණික සහ ආර්ික 

වේවා සමාෙම (RITES Ltd) විසින් සපයන ලද දුම්රිය මගී මැිි 20ක් 2021 සැප්තැම්රබර් 

17 වන ින වකාළඹ වරායට ළඟා විය. වමම මැිි වතාෙය ඇමිකානු ව ාලර් මිලියන 

318ක ඉන්ීය ණය ආධාරයක් යටවත් ශ්රී ලංකා දුම්රිය වදපාර්තවම්රන්ුවට මගී මැිි 

160ක් සැපයීමට වන ගිවිසුමක වකාටසකි. වමම ගිවිසුවම්ර වටිනාකම ඇමිකානු 

ව ාලර් මිලියන 82.6 කි.  

2.         වමම මැිි වතාෙයත් සමඟින් වම්ර වන විට මැිි 160න් මැිි 60ක් ශ්රී ලංකාවට 

සපයා ඇති අතර තවත් මැිි 20ක් ඉන්ියාවේ සිට ශ්රී ලංකාවට එවීමට සූදානම්ර කර 

ඇත. පළමු මැිි වතාෙය 2021 මාර්ු මාසවේී ශ්රී ලංකාවට පැමිණි අතර ඉන් 

අනුරුව අවශ්ය පරීක්ෂණ ධාවන කටයුු ද සිදු කරන ලී. ඉන්ියාවේ නිෂ්පාිත 

වමම අති නවීන මැිි ශ්රී ලංකා දුම්රිය වේවවේ අවශ්යතාවයන්ට අනුව විවේෂවයන් 

සකේ කර ඇත.  

3.         ඇමිකානු ව ාලර් මිලියන 318ක ණය ආධාරය යටවත් RITES Ltd විසින් වායු 

සමීකරණය කරන ලද ඩීසල් බහු ඒකක 2ක් ද සැපයීමට නියමිතය. පළමු වායු 

සමීකරණය කරන ලද ඩීසල් බහු ඒකක කට්ටලය (මැදි 13  ක්) ඉන්ියාවේ සිට එවීමට 

සූදානමින් තිවබන අතර ඒ වවනුවවන් නැවක් ශ්රී ලංකාව විසින් නම්ර කරන ුරු 

වපාවරාත්ුවවන් සිටී. වමම ණය ආධාරය යටවත් ක්රියාත්මක අවනකුත් වයාපෘතීන් 

යටතට මහව සිට ඕමන්වත් දක්වා කි.මී 128ක දුම්රිය මාර්ෙය ප්රතිසංේකරණය කිරීම, 

මහව - අනුරාධපුරය දුම්රිය සංඥා වයාපෘතිය සහ වපාල්ෙහවවල සිට කුරුණෑෙල 

දක්වා ද්වවිත්ව දුම්රිය මාර්ෙය ඉිකිරීම යනාිය ඇුළත් වේ.  

4.         වමයට වපර RITES Ltd විසින් ඩීසල් බහු ඒකක 6ක් (ගිවිසුම 2019 ඔක්වතෝබර් 

මාසවේී සම්රූර්ණ කරන ලී) සහ ඩීසල් වලාකමටිේේ වර්ල්වේේ 10ක් (ගිවිසුම 2020 

ජූනි මාසවේී සම්රූර්ණ කරන ලී) වවනත් ණය ආධාරයක් යටවත් ශ්රී ලංකාවට ලබා 

වදන ලී.  

5.         ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධනය සදහා ඉන්ියාව ලබා ී ඇති සහවයෝෙය ඇමිකානු 

ව ාලර් බිලියන 3.5 කට ආසන්නය. වමයට ණය ආධාර යටවත් ක්රියාත්මක වයාපෘතීන් 

සහ ප්රදාන ඇුළත් වේ. ශ්රී ලංකා රජවේ සහ ජනතාවවේ ප්රමුඛතාවයන් අනුව ශ්රී 

ලංකාවේ දුම්රිය යටිතල පහසුකම්ර සංවර්ධනය විවේෂ අවධානයක් වයාමු වී ඇති 



ක්වෂ්ත්රයකි. වම්ර අනුව දුම්රිය මාර්ෙ ප්රතිසංේකරණය කිරීම (කි.මී. 268ක්), දුම්රිය 

සංඥා සහ විදුලි සංවද්වශ් පද්වධතීන් ේථාපනය කිරීම (කි. මී. 330ක්) සහ වවරළබ  

දුම්රිය මාර්ෙය නවීකරණය කිරීම (කි. මී. 118ක්) යනාිය සම්රූරණ කර ඇත. තවත් 

විවිධ වයාපෘතීන් විවිධ අියරයන් හි ක්රියාත්මක වවමින් පවතී.  

 

**** 

වකාළඹ  

2021 සැප්තැම්රබර් 18 


