
ඉන්දියානු ණය ආධාර යටතේ� තේ�ාතේ�ාන්නරුවට නව දුම්රියක්

සහනදායි ණය ආධාර යටතේ� ඉන්දියාතේවන් �සුගිය මාස   10   තු� දුම්රිය  

5      ක්  ,   දුම්රිය එංජින්   4      ක් සහ වැගන්   15      ක් ශ්රී ලංකාවට  

ශ්රී ලංකා ජනාධි�ති අතිගරු මෛමත්රී�ාල සිරිතේ/න මැතිතුමා ,  ප්රවාහන

සහ සිවිල් ගුවන් තේ/වා අමාත්ය ගරු අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා සහ ශ්රී

ලංකාතේ8 ඉන්දීය මහ තේකාමසාරි/ තරංජි� සිං සන්ධු මැතිතුමා විසින් තේකා�ඹ

තේකාටුව දුම්රිය /ථානතේ> සිට තේ�ාතේ�ාන්නරුව දක්වා ධාවනය වන පුලතිසි“පුලතිසි” ”

ශීඝ්රගාමී දුම්රිය 2019  සැප්තැම්බර් 11  වන දින සමාරම්භ තේකරිණ.  ප්රවාහන

සහ සිවිල් ගුවන් තේ/වා අමාත්යාංශතේ> තේල්කම් එල් .පී.  ජයම්�ති,  ශ්රී ලංකා

දුම්රිය තේද�ාර්තතේම්න්තුතේ8 සාමාන්යාධිකාරි එම් .තේH.ඩී.  ප්රනාන්දු මහතා  සහ

RITES Ltd හි අධ්යක්ෂ (තාක්ෂණ) මුතේක්ෂ් රාතේතාNර් මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය

අමු�තන් රැසක් තේමම අව/ථාවට සහභාගී විය. 

ඉන්දියානු ණය ආධාර ය ටතේ� M/s RITES Ltd  ආයතනය විසින් තේමම

දුම්රිය  ශ්රී ලංකාවට  ලබා  දී ඇත .  වායු සමීකරණය  ක�  මැදිරිවල

සම්පූර්ණතේයන්ම කරකැවිය හැකි ආසන,  ගමන අතරතුර රසා/වාද �ද්ධතියක්

සහ නවීන ඇතු�ත උ�ාංග වැනි ඉහ�ම ත�වතේ> මගී සුව�හසුකම් රැසක්

තේමම දුම්රිතේ> ඇතු�� තේ8. 

�සුගිය මාස 10 තු�,  ඉන්දියාව දුම්රිය 5ක් (DMU),),දුම්රිය එංජින් 4ක්

සහ වැගන් 15ක් ශ්රී ලංකාවට ලබා දී තිතේ[ .  තව� අමතර දුම්රියක්,  දුම්රිය

එංජින් 6ක් සහ වැගන් 35ක් ඉදිරි මාස  3  තු�දී සහනදායි ණය ආධාර

යටතේ� ඉන්දියාව විසින් ශ්රී ලංකාවට ලබා දීමට නියමිතය. 

2017  මාර්තු මාසතේ>දී ,  DMU), 6ක් සහ දුම්රිය එංජින් 10ක් සැ�යීම

සඳහා M/s RITES Ltd ආයතනය සහ ශ්රී ලංකා දුම්රිය තේද�ාර්තතේම්න්තුව අතර



ඇමරිකානු තේ_ාලර් මිලියන  100ක් �මණ  වටිනා  ගිවිසුමකට  අ�සන්

තැබිණ. ��මු දුම්රිය (DMU),) සැලසුම් ක� කාලයට� තේ�ර 2018 තේදසැම්බර්

මාසතේ>දී ශ්රී ලංකාවට �ගා විය. DMU), 5ක් සහ දුම්රිය එංජින් 4ක් දැනටම�

ශ්රී ලංකා දුම්රිය තේද�ාර්තතේම්න්තුවට භාරදී ඇත. 

තේමයට අමතරව,  වැගන් 50ක්ද ශ්රී ලංකා දුම්රිය තේද�ාර්තතේම්න්තුවට

ලබා තේදනු ඇත. වැගන් 15ක් දැනටම� භාර දී ඇත. 

2017  ජූනි මාසතේ>දී ,  ඉන්දියාව  ශ්රී ලංකාතේ8 දුම්රිය ක්තේෂ්ත්රය නගා

සිටුවීමට ණය ආධාර වශතේයන් ඇමරිකානු තේ_ාලර් මිලියන 318ක් ලබා දීම

සඳහා ගිවිසුමකට අ�සන් තැබීය .  තේමම ණය ආධාර ගිවිසුම යටතේ�  මගී

දුම්රිය මැදිරි 160ක් මිලදී ගැනීම (RITES Ltd ආයතනය සහ ශ්රී ලංකා දුම්රිය

තේද�ාර්තතේම්න්තුව අතර ඇමරිකානු තේ_ාලර් මිලියන 83ක �මණ ගිවිසුමක්

2018  සැප්තැම්බර් මාසතේ>දී අ�සන් කරන ලදී ),  මහව සිට ඕමන්ත දක්වා

කිතේලාN මීටර 130ක �මණ දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (IRCON Ltd

සහ ශ්රී ලංකා දුම්රිය තේද�ාර්තතේම්න්තුව අතර ඇමරිකානු තේ_ාලර් මිලියන

91ක �මණ ගිවිසුමක් 2019 ජූලි මස මැදදී අ�සන් කරන ලදී ),  මහව සිට

අනුරාධපුරය දක්වා සංඥා සහ විදුලි සන්තේද්ශ �ද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම සහ

ර�මලාන දුම්රිය වැ_��ක් ඉදිකිරීම යනාදී විවිධ ව්යා�ෘතීන් රැසක් ක්රියාවට

නංවා ඇත. 

ඉන්දියාව තේම් දක්වා ශ්රී ලංකා දුම්රිය ක්තේෂ්ත්රතේ> සංවර්ධනය  සඳහා

ඇමරිකානු තේ_ාලර් බිලියන 1.3ක් වටිනා ණය ආධාර ලබා දී ඇත .  දශක

කිහි�යක් පුරා �ැවති යුධමය වාතාවරණතේයන් අනතුරුව උතුර හා දකුණ යා

කරමින් ප්රධාන දුම්රිය මාර්ග ප්රතිසං/කරණය කිරීම සහ සුනාමි ව්යසනතේයන්

හානියට �� දක්ෂිණ දුම්රිය මාර්ගය ප්රතිසං/කරණය කිරීම සිදු කරන ලද්තේද්ද

ඉන්දියානු ණය ආධාර යටතේ�ය. එතේ/ම, ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට දුම්රිය ලබා දී

ඇති අතර  ශ්රී ලංකා  දුම්රිය  තේද�ාර්තතේම්න්තුතේ8 තේ/වකයන්තේp කුසලතා

වර්ධනයටද දායක�වය ලබා දී ඇත. 



ශ්රී ලංකාතේ8 සංවර්ධන  ප්රමුඛතාවයන්ට  අනුව  දිවයින  තු�  ජනතා

තේක්න්ද්රීය  සම්බන්ධීතා  ව්යා�ෘතීන් ක්රියාවට  නැංවීමට  ඉන්දියාව  තවදුරට�

කැ�වී සිටියි. 

*****

තේකා�ඹ
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