
rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R 

 

rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rig 

196 வான்கலம ாட்டல் ஒழுங்குமுறைapd; fPo; rptpy; tpkhd Nritfs; gzpg;ghsh; 

ehafj;jpdhy; tpLtpf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

தனியார் செயற்பாட்டு (Private Operations) நடவடிக்றககள், வி ானத்தில் 

ம ற்சகாள்ளப்படும் செயற்பாட்டுகள் (Aerial work)  ற்றும் உள்நாட்டு கூலி tpkhd 

மபாக்குவரத்து (Domestic Charter Operations) செயற்பாட்டு நடவடிக்றககளான 

பயணிகள்  ற்றும் ெரக்கு வி ான மெறவகறள Kd;ndLg;gjw;fhf 2010 ஆம் ஆண்டின் 

14 ஆம் இலக்க> குடியியல் வான்செலவுச் ெட்டம் kw;Wk; mjw;Fupa Nfhitfs; cl;gl 

epge;jidfSf;F mika tpkhd nraw;ghl;Lr; rhd;wpjo; kw;Wk; வி ானக் 

கம்பனிக்கான mDkjpg;gj;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;tjw;காக சகாழும்பு ெர்வமதெ வி ான 

நிறலயம்> ரத் லாறன இல் உள்ள tiuaWf;fg;gl;l லக்வின் ஏவிமயஷன் (jdpahh;) 

கம்பனியினால் 2020 ஆகஸ்ட்  ாதம் 11 ஆம் திகதி   ெ ர்பிக்கப்பட்ட 2020 ஆகஸ்ட் 

 ாதம் 07 ஆம் திகதி nfhz;l tpz;zg;ggbtj;jpy; ,t;tYtyfj;jpw;F 

mDg;gg;gl;Ls;sjhf nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;. இத்தாபன ானது 

லக்வின் எயார் எனும் வணிகநா த்துடனும் “வறரயறுக்கப்பட்ட லக்வின் ப்றளட் 

ஏவிமயஷன் (தனியார்) கம்பனி” எனும் வர்த்தகநா த்துடனும் அறைக்கப்படும். 

tiuaWf;fg;gl;l லக்வின் ஏவிமயஷன் (jdpahh;) fk;gdpapd; gzpg;ghsh; rig fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW mikfpd;wJ. 

திரு.  லக்ஷித வீரெிங்க 

செல்வி. ஈ. சொனாலி அமபகுணவர்தன 

திரு.  எச். எஸ். ெில்வா 

திரு.  பீ.ெி.எச். சபமரரா 
 

,f;fk;gdpapd; cj;Njr tpkhdg; மபாக்குவரத்து nraw;ghLfs; njhlh;ghf gpujhd 

nghWg;G Kfhikj;Jtj;jpw;F திரு.  லக்ஷித வீரெிங்க mth;fs; வறரயறுக்கப்பட்ட 

லக்வின் ஏவிமயஷன் (jdpahh;) fk;gdpapdhy; ngauplg;gl;Ls;sJ. 
 



tpz;zg;gjhuupd; G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gbtj;jpd; gpujpia கட்டுநாயக்க, 

 ினுவன்சகாட வீதி, ,yf;fk; 152/1,  nfhz;l rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rigapd; 

4 வது khbapy; mike;Js;s njhopy;El;g E}yfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJld;> ve;jnthU 
Ntiy ehl;fspYk; mYtyf Neuj;jpw;Fs; nghJ kf;fSf;F ,jid ghh;itapl 
KbAk;.  

cj;Njr nraw;ghLfSf;fhf Njitahd tpkhd nraw;ghl;Lr; rhd;wpjo; (Air operator 

Certificate) cl;gl Vida cupa mjpfhuq;fis toq;Ftjw;F Kd;dh; rptpy; tpkhd 
Nrit rl;lk; tpkhd Nghf;FtUj;J Nritiag; Nghd;W cupa juq;;fs; kw;Wk; 

gupe;Jiu nra;ag;gl;l nraw;ghLfs;  (International Standard and Recommended Practices) 
kw;Wk; ,e;epWtdj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l kw;Wk; mjDld; ,ize;j cs;ehl;L 

NjitfSf;F mika ghJfhg;Gkpf;f விறனதிைனுடன் கூடிய  tpkhd Nghf;Ftuj;J 

Nritfis elhj;Jtjw;fhf tpz;zg;gjhuh;fspd; jifikfis $l;bidf;fg;gl;l 
nraw;ghLfSf;F mika cupathW gupNrhjidfis Nkw;nfhz;L ,t; 

tpz;zg;gbtj;ij cWjpg;gLj;Jk; Ntiyj;jpl;lk; 2020 நவம்பர்  ாதம் 16 ஆம் 

jpfjpf;Fg; gpd;dh; vd;dhy; Muk;gpf;f jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sjhf nghJ kf;fSf;F 

,j;jhy; mwptpf;fpNwd;. 

Nkw;$wg;gl;l thrfj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdj;Jf;F 10 ehl;fSf;F Kd;dh; 

ve;jnthU tpz;zg;gjhupf;Fk; Nkw;$wg;gl;l tpz;zg;gbtk; njhlh;gpy; vOj;J %yk; 

cupa fhuzq;fis mbg;gilahf nfhz;l tplaq;fis tpkhd மபாக்குவரத்து 

Nfhitf;F mika vdf;F mwpf;if ெ ர்ப்பிக்க KbAk;. cs;slf;fg;gl;Ls;s rfy 

ntspg;ghLfspd; cz;ik jd;ikia vOj;J %y rhl;rpfSld; rkh;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 

,t;thwhd tpQ;Qhgdj;ij vd;dplk; rkh;gpf;Fk; Ntisapy; mtupdhy; mjd; gpujpia 

tpz;zg;gjhupf;F fpilf;f nra;a Ntz;baJld;> mt;thW mDg;gg;gl;ljhf 

rhd;wpjio cupa tpQ;Qhgdj;Jld; ,izf;f Ntz;Lk;. 

 
 
கப்டன் மத ியா அமபவிக்கிர  
இலங்றக ெிவில் வி ான மெறவ அதிகார ெறப 

பணிப்பாளர் நாயகம்  ற்றும் பிரத  நிறைமவற்று 

உத்திமயாகத்தர் 
 
இலங்றக ெிவில் வி ான மெறவ அதிகார ெறப 

இலக்கம் 152/1,  ினுவங்சகாட வீதி,  

கட்டுநாயக்க 

2020 செப்சடம்பர்  ாதம் 28 ஆம் திகதி 
  

 


