
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

කකාළඹ සහ යාපනය අතර වඩා සුවපහසු සංචාරයක් සඳහා මහව සිට

ඕමන්කතේ දක්වා ක  .   ම  .   130      ක පමණ දුරකන් යුතු දුම්රිය මාර්ගය ඉන්දියානු  

සහනදායි ණය යටකතේ සංවර්ධනය කකකර්   :   කමම මාර්ගය සංවර්ධනය  

කකකරන්කන් වසර සියයකට පසු ප්රථම වරටයි  .   

ඉන්දියානු ණය ආධාර යටකතේ මහව සිට  ඕමන්කතේ දක්වා දුම්රිය

මාර්ගය ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 91.26ක පමණ ඉන්දියානු සහනදායි ණය

ආධාරයක් යටකතේ සංවර්ධනය කරීම සඳහා වන ගිවිසුමක් IRCON International

Limited  සහ ශ ් රී ලංකා රජය අතර 2019 ජූලි 18 වන දින කකාළඹදී අතේසන්

තැබිණ.  IRCON  හි සභාපති සහ කළමනාකාර අධ්යක්ෂ සුනිල් කුමාර් කචෞද්රි

මහතා සහ ප ් රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් කස්වා අමාත්යාංශකයේ කල්කම් එල් . ප.

ජයම්පති මහතා කමම ගිවිසුම සඳහා අතේසන් තැබූ අතර ප ් රවාහන සහ සිවිල්

ගුවන් කස්වා  අමාත්ය අර්ජුන  රණතුංග  මැතිතුමා ,  ශ්රී ලංකා  දුම්රිය

කදපාර්තකම්න්තුකවේ සාමාන්යාධිකාරී එම් .  කජ.  ඩ.  ප ් රනාන්දු මහතා ,  IRCON

International  Limited   හි විධායක  අධ්යක්ෂ  එස් .  එල්.  ගුප්තා  මහතා  සහ

ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකයේ ආර්ථික සහ වණිජ්ය අංශකයේ ප ් රධාන

සුජා කක්. කමනන් මහතේමිය ද කමම අවස්ථාවට එක්විය. 

මහව සිට  ඕමන්කතේ දක්වා ඉන්දියානු සහනදායී ණය ආධාර යටකතේ

සංවර්ධනය කකකරන දුම්රිය මාර්ගකයේ සම්පූර්ණ දුර ප ් රමාණය ක .  ම.  130ක්

පමණ කවේ.  කමය හරස් මාරු දුම්රිය ස්ථාන  12ක්,  දුම්රිය ස්ථාන  7ක් සහ

හරස් මාරු 78කන් සමන්විත  කවේ .  කමම  දුම්රිය  මාර්ගය  නවීකරණය

කකකරන්කන් වසර සියයකට පසු ප ් රථම වරට කවේ .  කමම ව්යාපෘතිය දැනට

පැයට ක.  ම.  60ක් වන කමම දුම්රිය මාර්ගකයේ කවේගය පැයට ක .  ම.  120ක්

දක්වා කදගුණ කරනු ඇති අතර නඩතේතු පිරිවැයද අවම කරනු ඇත .  එකස්ම



 කමම ව්යාපෘතිය දුම්රිය මගීන්ට වඩා සුව පහසුවක් ලබා දීමටද ශ ් රී ලංකා

දුම්රිය කස්වය වැඩි දියුණු කරීමටද උපකාරී වනු ඇත. 

කම් වන විට ශ්රී ලංකාකවේ දුම්රිය  ක්කෂේත්රකයේ  සංවර්ධනය සඳහා

ඇකමරිකානු කඩාලර් බිලියන 1.3 ක පමණ  ණය ආධාර ඉන්දියාව විසින්

ලබා දී ඇත.  ප ් රධාන දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය කරීම,  දශක කහිපයක ගැටුම්

වලින් අනතුරුව  උතුර  හා  දකුණ  යා  කරමින් උතුරු දුම්රිය  මාර්ගය

ප්රතිතිසංස්කරණය කරීම  ආදිය  සිදුකරන ලද්කද් ඉන්දියානු සහනදායී ණය

ආධාර යටකතේය.  සුනාමිකයන් හානියට පතේ දක්ෂිණ දුම්රිය මාර්ගයද ඉන්දියානු

ණය ආධාර යටකතේ ප්රතිසංස්කරණය කරන ලදී.  ඉන්දියාව කම් වන විට ශ ් රී

ලංකා දුම්රිය ක්කෂේත ් රය තුළ ක.  ම.  300ක පමණ දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය

කර ඇති අතර ක.  ම.  330ක පමණ දුර ප ් රමාණයක් සඳහා නවීන සංඥා සහ

විදුලි සංකද්ශ පද්ධතීන් ලබා දී ඇත.

2017 ජූනි මාසකයේදී ශ්රී ලංකාකවේ දුම්රිය ක්කෂේත්රකයේ  සංවර්ධනය සඳහා

ඉන්දියාව විසින්  ඇකමරිකානු කඩාලර් මිලියන 318 ක නව ණය ගිවිසුමක්

අතේසන් කරන ලදී .  කමම ණය ගිවිසුම යටකතේ දුම්රිය මැදිරි 160 ක් ලබා

ගැනම,  මහව සිට  අනුරාධපුරය  දක්වා  සංඥා සහ විදුලි සංකද්ශ  පද්ධතිය

නවීකරණය කරීම සහ රතේමලාකන් දුම්රිය වැඩපළක් පිහිටුවීම ඇතුළු විවිධ

ව්යාපෘතීන් ගණනාවක් ක්රියාතේමක කවමින් පවතී .   ඞීසල් බහු ඒකක  6ක්,

දුම්රිය 10ක්,  භාණ්ඩ ප ් රවාහන දුම්රිය 20ක්,  ඉන්ධන ප ් රවාහන දුම්රිය 30ක්,

මගී ප ් රවාහන මැදිරි 160ක් සහ බස්රථ 500ක් ද ඉන්දියාකවන් ලබා ගැනමට

නියමිතය.   එකස්ම ඉන්දියාව ශ්රී  ලංකා දුම්රිය කස්වකයන්කගේ හැකයා හා

කුසලතා වර්ධනය කරීමටද සැලකය යුතු කලස දායක වී ඇත. 

කමම  ව්යාපෘතිය,  සම්බන්ධීතාවය  වැඩි දියුණු කරන  ව්යාපෘතීන්

ක ් රියාතේමක කරීම සඳහා ශ ් රී ලංකාව සමඟ අතේවැල් බැඳ ගැනමට ඉන්දියාව

දරන ප ් රයතේනකයේ කකාටසක. 
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