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ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව 

විද්යුත් ප්රද්යර්ශන පුවරු තුල  කවළඳ ප්රචාරණ අයිතිය පැවරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳීම 

 ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව  විසින් නවීන තාක්ෂණකෙන් යුත් විද්ුත් ප්රද්ර්ශන පුවරු 06 ක්               

(Digital Display Board – LED)  දිවයිකන් පහත ප්රධාන බස් පර්ෙන්තෙන්ි සවි කර ඇත. කමම  විද්ුත් 

ප්රද්ර්ශන පුවරුවක  ප්රමාණෙ අඩි 10  x 16 කේ. 

          01. කුරුණෑගල බස් නැවතුම්පල                                         02. පුත්තලම බස් නැවතුම්පල 

          03. අනුරාධපුර බස් නැවතුම්පල                                      04. කතරගම බස් නැවතුම්පල 

         05. නුවරඑළිෙ බස් නැවතුම්පල                                       06. බදුල්ල  බස් නැවතුම්පල   

  

කමම  විද්ුත් ප්රද්ර්ශන පුවරු මගින් ප්රවාහන ක්කෂ්ත්රෙට අද්ාළ පණිවුඩ ලබාදීම  කමන්ම කවළඳ ද්යැන්ීම් 

ප්රචාරනෙ සඳහාද් පුළුල්වු අවකාශෙක් සලසා දී ඇත. 

 කම් සඳහා උනන්දුවක් ද්ක්වන ප්රචාරක ආෙතනවලට,  අද්ාළ විස්තර පත්රිකාව ජා.ග.කකා.සභාකේ නිල කවබ් 

අඩවිෙ www.ntc.gov.lk මගින් ලබා ගැනීකම් හැකිොව සලසා ඇති අතර අද්ාල අෙදුම්පත  2019 /10/11     

දින සිට 2019/10/24   දින ද්ක්වා කප.ව 10.00 සිට ප.ව. 3.00 ද්ක්වා ආපසු කනාකගවනු ලබන රු. 1500.00 

මුද්ලක්, කගවීකමන් ජා.ග.කකා.ස. ප්රසම්පාද්න අංශකෙන් ලබාගත හැක.  

මුද්රා තබන ලද් මිල ගණන් 2019/10 /25    දින කප.ව. 11.00 ට කපර ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ  

ප්රසම්පාද්න අංශකේ තබා ඇති කටන්ඩර් කපට්ටිෙට බහාලිෙ යුතුෙ. ප්රමාද් වී ලැකබන ලංසු ප්රතික්කෂප් කකකර්. 

එදිනම කප.ව. 11.00 ට ලංසු කල්ඛන විවෘත කරන අතර එම අවස්ථාවට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ අෙට කහෝ 

ඔවුන්කේ බලෙලත් නිකෙෝජිතවරුන්ට සහභාගී විෙ හැක.වැඩිදුර විස්තර  011 2503969 ෙන අංකකෙන් 

ලබාගත හැකිෙ.  

 

සභාපති  

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව, 

241, උද්යාන පාර,  

කකාළඹ 05.  
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කකාන්කේසි මාලාව 

  කකාන්රාත් කාලය වසරකි 

1. විද්ුත් ප්රද්ර්ශන පුවරු තිරකේ  මුළු ප්රචාරණ කාලකෙන්   50% ක් ජාතික ගමනාගමන 

කකාමිෂන් සභාකේ ද්ත්ත සඳහා ලබා දිෙ යුතුෙ.  

 

2.      කමවැනි කාර්ෙෙක් සාර්ථකව ඉටුකිරීම පිළිබද්ව (අද්ාල ක්කෂ්ත්රකේ)  අවම වශකෙන් වසර   

02 ක පළපුරුද්ද්ක්   තිබිෙ යුතුෙ.  රට අද්ාල සාක්ි සැපයිෙ යුතුෙ. වයාපාර ලිොපදිංචි 

සහතිකෙ ඇමිණිෙ යුතුෙ. 

3. ද්ැන්වීම් ප්රචාරණෙ සඳහා කතෝරාගන්නා ආෙතනෙ සිෙලුම ද්ැන්වීම්, ප්රචාරණෙට කපර 

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව කවත ඉදිරිපත් කර අනුමැතිෙ ලබාගත යුතුෙ. 

4. කතෝරා  ගන්නා ආෙතනෙ ජා.ග.කකා.ස මගින් ලබාකද්න ධාවන කාලසටහන්/අකනකුත් 

ද්ත්ත ප්රචාරෙ කිරීමට බැදී සිින අතර තම ද්ත්ත වඩාත් නිර්මාණාත්මක හා ොවත්කාලීන  

කලස ඉදිරිපත් කිරීකම් හැකිොව කතෝරා ගන්නා ද්ැන්වීම් ප්රචාරණ ආෙතනකේ මුඛය වගකීම 

විෙ යුතුෙ.   

 

5. ද්ැන්වීම් ප්රචාරෙ සඳහා කතෝරාගන්නා ආෙතනෙ මාස 3 ක පරිවාස කාලෙකට ෙටත්වන 

අතර, එම කාලකේ ද්ක්වන හැකිොව පිළිබඳ ජාගකකාස සෑිමකට පත්වන්කන් නම් 

පමණක් ගිවිසුම දීර්ඝ කකකර්.  

 

6. අසභය ද්ර්ශන,මත්පැන් හා දුම්වැි ප්රචාරණ ද්ැන්වීම් සහ මාධය සද්ාචාරෙට පටහැනි ද්ර්ශන 

ප්රද්ර්ශනෙ කිරිම සපුරා තහනම් කේ. 

7. කතෝරාගත් ආෙතනෙ  අද්ාල කකාන්කද්සි වලට පටහැනිව කටයුතු කළකහාත් ජාතික 

ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව මගින් පළමුව අවවාද් කරන අතර මාස 01 ක් ඇතුළත 

සතුටුද්ාෙක ප්රගතිෙක් කනාකපන්වයි නම් කස්වාව සැපයීම සඳහා නැවත කෙෝජනා කැඳවීම 

සිදු කරනු ලබයි.  

 

8. විද්ුත් ප්රද්ර්ශන පුවරු සඳහා සපො ඇති  වගකීම් කාලෙ අවසන් වු පසු  කතෝරා ගන්නා ලද් 

ආෙතනෙ විද්ුත් ප්රද්ර්ශන පුවරු නඩත්තු/කස්වා සිදුකර,  සක්රීෙ මට්ටටමින් පවත්වාකගන 

ෙෑම සිදුකල යුතුෙ. 
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9. ලංසු සුරක්ෂණය (Bid Security)  

සිෙලුම කෙෝජනා රු. 25,000.00 ක පිළිගත හැකි ලංසු සුරක්ෂණෙක් සිතව ඉදිරිපත් කළ 

යුතුෙ. ලංසු වලංගු කාලෙ ලංසු විවෘත කරන දින සිට මාස 03 කි. (දින 90ක්)  ලංසු 

සුරක්ෂණකේ  ආද්ර්ශෙක්   අමුණා ඇත.  (ඇමුණුම - 1) 

10. කාර්ය සාධන සුරක්ෂණය (Performance Security)  

කතෝරාගත් මාධය ආෙතනෙ එක් පුවරුවක් සඳහා රු.60,000.00 ක කාර්ෙ සාධන 

සුරක්ෂණෙක් (මාස 14ක් වලංගු  කලස)  ලබා දී ඇති ආකෘතිෙට (ඇමුණුම - 11) අනුව 

ඉදිරිපත් කල යුතුෙ.     දින 14ක් ඇතුලත ලිඛිත කකාන්ත්රාත් ගිවිසුමකට එළඹිෙ යුතුෙ.  

11.  ඒ ඒ  විද්යුත් ප්රද්යර්ශන පුවරුවක්  සඳහා කවන කවනම  මිල ගණන් ඉදිරිපත් කල හැකිය.  

12.  ඒ ඒ පුවරුවක් සඳහා මාසයක් සඳහා  ඔබ ඉදිරිපත් කරන මුද්යල පමණක්  මිල කැද්යීකම් 

පත්රිකාකේ සටහන් කල යුතුය.                 

13. කටන්ඩරෙ සඳහා ඔබ ඉදිරිපත් කරන මුද්ල ඊළග මාසකේ  05 වන දිනට කපර කගවිෙ 

යුතුෙ. කමකස් මාස 03 ක කාලෙක් කගවීම්  පැහැර හරින්කන් නම් එෙ ගිවිසුම අකහෝසිවීමට 

කහ්තුවක් වනු ඇත. 

14. විද්ුත් ප්රද්ර්ශන පුවරු සඳහා සපො ඇති විදුලිෙ සඳහා  වන විෙද්ම අද්ාල ආෙතනෙ විසින් 

ද්ැරිෙ යුතුෙ. මාස  02 කට වඩා විදුලි බිල්පත් කනාකගවන්කන් නම් , එෙ ගිවිසුම 

අකහෝසිවීමට කහ්තු වනු ඇත. 

15. අද්යාළ මාධය ආයතනය කතෝරා ගැනීකමන් පසුව යම් සාපරාධී ක්රියාවක් කහෝ මාධය 

සද්යාචාරයට පටහැනි යම් ක්රියාවක් සිදු කරයි නම් එවැනි ඕනෑම අවස්ථාවක අද්යාළ ගිවිසුම 

අවලංගු කිරීකම් පූර්ණ අයිතිය ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව සතුය. 
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අද්ාළ  ආෙතනෙ කෙෝජනාවලිෙ සමග පහත ලිෙකිෙවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුෙ.  

1. කයෝජනාවලිය 

   එකස්ම කයෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කරන  ආෙතනෙ  

• නිර්මාණාත්මක (Creative) 

• උපාෙශීලී (Strategy) 

• සැලසම්සහගත මාධය භාවිතෙ (Media Plan) 

   කකකරි සැලකිලිමත් කවමින් කෙෝජනාවලිෙ ඉදිරිපත් කල යුතුෙ. 

 

2. සම්පුර්ණ මිල ඉදිරිපත් කිරිම (ලබා දී ඇති මිල කැඳීකම් පත්රිකාවට අනුව) 

 

3. ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව විසින් ලබාදී ඇති කකාන්කේසිවලට එකඟත්වය 

 

4. අද්යාළ ආයතනකේ කාර්ය ද්යර්ශකය (Profile) 

 

5. අද්යාළ ආයතනකේ ජීව ද්යත්ත විස්තර (කාර්ය මණ්ඩලකේ) 

 

6. වයාපාර ලියාපදිංචිය (පිටපත් ඇමිණිය යුතුය.) 

 

7. වැට් ලියාපදිංචි සහතිකය (පිටපත් ඇමිණිය යුතුය.) 

 

8. ප්රචාරණ ආයතනයක් කලස අද්යාළ ක්කෂ්රය පළපුරුේද්ය, අද්යාළ සහතිකවල පිටපත්, ආයතන ලිඛිතව 

ඇමිණිය යුතුය.  

 

9.පසුගිය වසර 03ක වාර්ික පිරිවැටුම සනාථ කකකරන ලියවිලි ඇමිණිය යුතුය. 

10. අද්ාල අෙදුම්පත  2019 /10 /11     දින සිට 2019 /10/24    දින ද්ක්වා කප.ව 10.00 සිට ප.ව. 

3.00 ද්ක්වා ආපසු කනාකගවනු ලබන රු. 1500.00 මුද්ලක්, කගවීකමන් ජා.ග.කකා.ස. ප්රසම්පාද්න 

අංශකෙන් ලබාගත හැක.  

 

 

 


