
සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්යංශය  

 

 

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය 

196 ගුවන් සංතරණ රරගුලාසි යටරේ සිවිල් ගුවන් රේවා අධ්යක්ෂ නරරාල්වරයා 

විසින් රෙරරර දැනුම් දීම. 

මගීන්, රැව් භාණ්ඩ හා තැපැල් ප්රවාහරය සහහා කුලී රමරහයුම් සහ විධිමේ  

ප්රවාහර රේවාවක් (International - Charter Operation / Regular Operation) රට තුළ 

පවේවාරෙර යාම සහහා සිවිල් ගුවන් රේවා පරත (Act No. 14 of 2010) හා ඊට 

අදාළ රරගුලාසි හා රොන්රේසි වලට අනුකූලව ගුවන් රමරහයුම්  සහතිෙය සහ  

බලපත්රය ලබා ෙැනීම සහහා ෙදාර, හල්රප මාවත, අංෙ 33/1 හි පිහිටි ේපාර්කක් 

එයාර්ක (SPARK AIR) විසින් 2020  සැප්තැම්බර්ක මස 08 දාතමින් ඉල්ුම් පත්රයක් 2020 

සැප්තැම්බර්ක මස 09 වර දිර රමම ොර්කයාලය රවත එවනු ලැබ ඇති බව මහනරයා 

රවත රමයින් දැනුම් රදනු  ලැරේ. වයාපාක ෙ රාමය රලස ේපාර්කක් එයාර්ක 

(පුේෙලිෙ) ආයතරය රමින් හඳුන්වර ආයතරය රවළහ රාමය  වශරයන් 

ේපාර්කක් එයාර්ක (පුේෙලිෙ) ආයතරය යර රම භාවිත ෙරයි. අයදුම්පතට අනුව 

ේපාර්කක් එයාර්ක (පුේෙලිෙ) ආයතරරේ (SPARK AIR (PRIVATE) LIMITED) අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩලය රමරේය. 

ෙපිතාන් රරාබට් එල්. ේපිට්ල්  

ෙපිතාන් රමාරහාමඩ් රම්සි රහීම්  

ෙපිතාන් සමීන් අේතරායෙ  

ෙපිතාන් අශාන් ද අල්විේ 

සුරන්නන් ද සිල්වා මහතා 

 

ේපාර්කක් එයාර්ක (පුේෙලිෙ) ආයතරරේ (SPARK AIR (PRIVATE) LIMITED) එකී 

සමාෙ රම් රයෝජිත ගුවන් රමරහයුම් ෙටයුතු පිළිබහ පූර්කණ වෙකීම  සහ 

ෙළමණාොරීේවය සහහා ෙපිතාන් රමාරහාමඩ් රම්සි රහීම් මහතා රම් ෙරනු 

ලැබ ඇත.  

 



අයදුම්ෙරුගර  සම්පුර්කණ ෙරර ලද ඉල්ුම් පත්රරේ පිටපතක් රරා. 152/1, 

මිනුවන්රොඩ පාර, ෙටුරායෙ,  සිවිල් ගුවන් රේවා අධිොක රේ 4 වර මහරලහි 

පිහිටි තාක්ෂණිකෙ පුේතොලරේ තබා  ඇති අතර ඕරෑම වැඩෙරර දිරරෙ 

ොර්කයාල රව්ලාවන් තුල මහනරතාවට පක ක්ෂාෙර බැලීමට හැකිය. 

රයෝජිත රමරහයුම් සහහා අවශයය  ගුවන් රමරහයුම් සහතිෙය  (Air Operator 

Certificate ) ඇතුු අරරකුේ අදාල අනුමැතීන් ප්රදාරය කිරීමට ප්රථම, සිවිල් ගුවන් 

රේවා පණත ගුවන් සංතරණ රරගුලාසි රමන්ම සහ රමම ආයතරය විසින් 

පිලිෙේ ඒ හා සම්බන්ධිත රේශීය අවශයතාවයන්ට අනුව නිරුගපද්රිත වුේ 

ආරක්ිත වුේ ොර්කයක්ෂම ූතේ ගුවන් ප්රවාහර රේවා රමරහයුම් පැවැේීම 

සහහා අයදුම්ෙරුගවන්ර  රයෝෙයතාවය සංේථාපිත ක්රියාමාර්කොනුකූලව නිසි 

පක දි පරීක්ෂාෙර බලා රමම අයදුම්පත  සහතිෙ කිරීරම් වැඩ පිළිවල 2020 

ඔක්රතෝම්බර්ක මස 20 වර දිරට පසුව මවිසින් ආරම්භ කිරීමට තීරණය ෙර ඇති 

බව මහනරතාවට  රමයින් දැනුම් රදනු ලැරේ. 

ඉහත පක ච්රේදරේ සහහන් දිරට දිර 10 ෙට ප්රථම ඕරෑම පුේෙලරයකු හට ඉහත 

කී අයදුම්පත  සම්බන්ධ්ව ලිඛිතව ,නිශ්චිත රේතු පදරම් ෙර ෙේ ෙරුගණු, ෙඟර 

රාවිෙ සංතරණ රරගුලාසි වලට අනුකූලව මා රවත සංරේශරය ෙල හැකිය. 

අන්තර්කෙත සියු ප්රොශර වල නිරවදයතාවය ලිඛිත සාක්ි සමෙ ඉදික පේ ෙල 

යුතුය. එවැනි සංරේශර මා රවත ඉදික පේ ෙරර අවේථාරව්දී ඔහු/ඇය විසින් එහි 

පිටපතක් අයදුම්ෙරුගට ලැීමමට සැලැේවිය යුතු අතර, එරේ යැවු බවට 

සහතිෙයක් අදාල සංරේශයට අමුණා තිබිය යුතුය. 

 
 
 

 

ෙපිතාන් රේමිය අරේවික්රම 

සිවිල් ගුවන් රේවා අධ්යක්ෂ නරරාල් සහ 

ප්රධ්ාර විධ්ායෙ නිලධ්ාරී 
 
 

2020  සැප්තැම්බර්ක මස 10 රවනි දිර 

ශ්රී ලංො සිවිල් ගුවන් රේවා අධිොක ය  

අංෙ 152/1 

මිනුවන්රොඩ පාර 

ෙටුරායෙ. 




