
 

 

 

                                                        දකුණු පළාත් සභාව 

                                                  ප්රධාන ේකම්  මා්යාායේ  

 

දකුණු ඳළාත් සභාවේ රාජ්ය යතනනතන් හි භාවිනවතන්  ඉවත්කරන  ලද   වමෝටර් රථ ලිතාඳදිංචි 

කිරීවේ වදඳාර්නවේන්තුවේ  

 

ලිතාඳදිංචිත අවලිංගු කල  අබලි වාහන  විකිණීම සහා  මුද්රා නැබූ මිල ගණන් කැවනු ලැවේ. 

අනු 

අං

මා 

 

         වාහන ව්යගා 
වාහන 

අංමා 

ලිාාප

දංචි 

ව්යෂ

ා 

 ගාකමර ඇති ස්ථානා හා 

ලිපිනා 

ආපසු 

ේගවන ඇප 

තැන්පතුව 

01 මිට්සුබිෂි වර්ගවේ 

වඳජ්වරෝ ජීප් රථත 

32- 4103 1987 
 
 

 

ප්රධානවකකේ කාර්තාලවේ ශරීර 

සුවනා මධයස්ථථානතට ිවවිවසන 

වේට්ටුව අසල  - ප්රධාන ේකම්  

මා්යාායා, එස්.එච්.දහනාාම 

මාවත,  ගාකය 

රු.10000.00 

02 ඉසුසූ  වර්ගවේ කැේ 

රථත 

54-3969 1993 ප්රධානවකකේ කාර්තාලවේ ශරීර 

සුවනා මධයස්ථථානතට  අසල  ගරාජ්ත 

රු.10000.00 

03 මිට්සුබිෂි වර්ගවේ 

වඳජ්වරෝ ජීප් රථත  

 

32-6628 

 
1989 

කවකගාන කලාඳ කාර්තාල අිංගනත 

මයාපඅධයාපන මා්යාායා, 

මේකගාන ,ගාකය  

රු.10000.00 

04 මිට්සුබිෂි වර්ගවේ 

වඳජ්වරෝ ජීප් රථත 

32-3253 1986 කවකගාන කලාඳ කාර්තාලත අසල 

ස් පත් මධයස්ථානා මේකගාන 

,ගාකය 

රු.10000.00  

05  

මිට්සුබිෂි වර්ගවේ 

වඳජ්වරෝ ජීප් රථත  

 

32-1416 

 
1984 

දක්ෂිණඳාත කාර්තාල සිංකීර්ණ 

අිංගනත-ලබුදුව. දක්ෂිණපාා 

මා්යාාය සංකී්යණා ,යබුදුව, 

ගාකය. 

රු.10000.00 

06 ඉසුසූ  වර්ගවේ වලොරි 

රථත 
 

43-4531 
  
 

1990 
  
 

කලාඳ අධයාඳන කාර්තාලත- මානර 

  

 රු.10000.00  

07 මිට්සුබිෂි වර්ගවේ 

කැේරථත රථත 

53-5651  
1992  

බලිවටිත ප්රාවීයත සභා කාර්තාල 

අිංගනත- බයපිටිා ප්රාේීයා සභා 

මා්යාායා , බයපිටිා  

නැන්ඳතු 

අවශය 

වනොවේ. 

 08 මිට්සුබිෂි ජීප්රථත 32-0056 1987 
 
 

කඹුරුගමුව වහද විදුහල අිංගනත 

මඹුරුගමුව ේහද විදුහය, 

ේමොටවිය පාර මඹුරුගමුව 

,වැලිගම 

නැන්ඳතු 

අවශය 

වනොවේ. 

 

 

 

 

 



වාහන පරීක්ෂා මය හැකි මාය සීමාව 

2021. 02. 01 සිට 2021 .03. 08 (වඳ.ව 9.00 සිට ඳ.ව 4.00) දන දක්වා  සතිවේ දන 05 තුළ ඳමණක්   ඉහන 

සහන් ස්ථථානතන් හි දී වාහන ඳරීක්ෂා කළ හැකිත. 

 

 

ආපසු ේනොේගවන තැන්පතුව 

යඳසු වනොවගවන නැන්ඳතු මුදල අනු  අිංක 01. සිට අනු අිංක 06.දක්වා වාහනතක ට රු. 5000.00 ද අනු 

අිංක 07.සහ 08. සදහා රු.1000.00  මුදලක් ද 2021.02. 01 දන සිට 2021 .03. 08 දන දක්වා වැඩකරන දනතන් 

හි දී  වඳ.ව10.00 ඳ.ව 3.00 දක්වා  ගාකල ,රිච්මන්ඩ් කන්ද, එස්ථ.එච්.දහනාතක මාවවත් ිවහිටි දකුණු ඳළාත් 

ප්රධාන වකකේ කාර්තාලවේ  සරප් අිංශවේ නැන්ඳත් වකොට එම ලදු ඳන සැපයු්  අංශාට ඉදරිපත් 

කිරීේමන් යංසු පත්රිමා යබා ගත හැම. 

 

 

ේටන්ඩ්ය විවෘත කිරීම 

මුද්රා නබන ලද ලිංසු ඳත්රිකා  එහි වේඳස ඉහළ තීරවේ “අබලි වාහන විකිණීම සදහා මිල ගණන් 

කැවීම”තනුවවන්  සහන් කර 2021.03.10 දන වඳ.ව11.00 ඳැතට වඳර ලිතාඳදිංචි නැඳෑවලන් ලැවබන වස්ථ 

වතොමු කිරීම වහෝ දකුණු ඳළාත් ප්රධාන වකකේ කාර්තාලවේ සැඳුමේ අිංශවේ නබා තති මිල ගනන් 

බහාලුේ වඳට්ටිතට(Tender Box) දැමීම කල ුමතුවේ. ලිංසු ඳත් විවෘන කිරීම  2021.03.10 දන .වඳ 11.00 ඳැතට 

ප්රධාන වකකේ කාර්තාලීත ශ්රවණාගාරවේ දී සිදු කරනු ලබන අනර ඒ සදහා ඔබට/ඔබ යතනනවේ 

නිවතෝජිනතකුට සහභාගී විත හැක. 

 

වවන්වීසිත සදහා ඉදරිඳත්කර තති වාහන එකක් වහෝ කිහිඳතක් ඕනෑම අවස්ථථාවක වවන්වීසිවතන් 

ඉවත් කර ගැනීවේ පුර්ණ අයිතිත ප්රධාන වකකේ ප්රසේඳාදන ම්ඩඩලත සතුත. 

 

 

වැඩි විස්තර සදහා  091-4944016 දුරමතනේාන් හා www.cs.sp.gov.lk ාන  ේවබ් අඩවිා  මගින් 

යබා ගත හැම. 

 

ප්රධාන ේකම්   

දකුණු පළත. 
 

2021.01.29 

 

 

 

 


