
 

 

 

    

ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව 

 

විද්යුත් ප රද්ය්ශනන ුවවුවව  තුල (Digital Display Boards - LED) බස ්කාලසටහන්, 

කවළඳ ද්යැන්වීම් රද්ය්ශනන  ිරීම සඳහා ආ තන ක් කතෝරා ගැනීම 

(බැස්ටි න්මාවත බස ්ප්ශ න්ත ) 
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ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව 

විද්යුත් ප රද්ය්ශනන ුවවුවව තුල  කවළඳ රචාාර  අිතති  පැවීම සඳහා මිල ග න් කැඳවීම 

 ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව  විසින් නවීන තාක්ෂ ක න් යුත් ප විද්යුත් ප රද්ය්ශනන ුවවුවවක්               

(Digital Display Board – LED)  බැසට්ි න් මාවත රධාාන බස් ප්ශ න්තක හි සවි කර ඇත. කමම  විද්යුත් ප 

රද්ය්ශනන ුවවුවකේ   රමා   අි 16  x 10 කේ.  

කමම  විද්යුත් ප රද්ය්ශනන ුවවුව මගින් රවාහන ක්කෂ ්ර ට අද්යාළ පිවුඩ  ලබාීමම කමන්ම කවළඳ ද්යැන්වීම් 

රචාාරන  සඳහාද්ය ුවළුල්ුඩ අවකාන ක් සලසා ීම ඇත. 

 කම් සඳහා උනන්දුවක් ද්යක්වන ලි ාපදංචි ද්යැන්වීම් රචාාරක ආ තනවලට,  අද්යාළ විස්තර පත්රිකාව 

ජා.ග.කකො.සභාකේ නිල කවබ් අ වි  www.ntc.gov.lk මගින් ලබා ගැනීකම් හැිර ාව සලසා ඇති අතර අද්යාල 

අ දුම්පත  2019/03/01         දන සිට 2019/03/14     දන ද්යක්වා කප.ව 10.00 සිට ප.ව. 3.00 ද්යක්වා ආපසු 

කනොකගවනු ලබන ුව. 1500.00 මුද්යලක්, කගවීකමන් ජා.ග.කකො.ස. රසම්පාද්යන අංනක න් ලබාගත හැක.  

මුද්රා තබන ලද්ය මිල ග න් 2019/03 /15    දන කප.ව. 11.00 ට කපර ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ  

රසම්පාද්යන අංනක  තබා ඇති කටන් ්ශ කප්ටටි ට බහාලි  යුතු . රමාද්ය වී ලැකබන ලංසු රතික්කෂ ප කකක්ශ. 

එදනම කප.ව. 11.00 ට ලංසු කල්ඛන විවෘත කරන අතර එම අවස්ථාවට මිල ග න් ඉදරිපත් ප කළ අ ට කහෝ 

ඔුඩන්කේ බල ලත් ප නික ෝජිතවුවන්ට සහභාගී වි  හැක.වැිදුර විස්තර  011 2503969  න අංකක න් 

ලබාගත හැිර .  

 

සභාපති  

ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව, 

241, උද්යයාන පාර,  

කකොළඹ 05. 
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කකොන්කේසි මාලාව 

  කකොන්්රාත් ප කාල  වසරිර 

1. විද්යුත් ප රද්ය්ශනන ුවවුව තිරක   මුළු ධාාවන කාලක න්   50  ක් ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් 

සභාකේ ද්යත් පත සඳහා ලබා ද  යුතු .  

 

2. කමවැනි කා්ශ  ක් සා්ශථකව ඉටුිරීම සඳහා අද්යාළ ආ තන   සතු තාක්ෂිවක, මූලයම  

සම්පත් ප, මාධාය භාවිත  ිළිබබඳ හැිර ාව හා සුදුසුකම් සනාථ කළ යුතු අතර, අද්යාළ 

ක ෝජනාවලි ට ඊට අද්යාළ සාක්ෂි ඇතුළත් ප කළ යුතු .  

 

3. ද්යැන්වීම් රචාාර   සඳහා කතෝරාගන්නා ආ තන  සි ුමම ද්යැන්වීම්, රචාාර  ට කපර ජාතික 

ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව කවත ඉදරිපත් ප කර අනුමැති  ලබාගත යුතු . 

4. කතෝරා  ගන්නා ආ තන  ජා.ග.කකො.ස මගින් ලබාකද්යන ධාාවන කාලසටහන්/අකනකුත් ප ද්යත් පත 

රචාාර  ිරීමට බැීම සිටින අතර තම ද්යත් පත ව ාත් ප නි්ශමා ාත් පමක හා  ාවත් පකාලීන  කලස 

ඉදරිපත් ප ිරීකම් හැිර ාව කතෝරා ගන්නා ද්යැන්වීම් රචාාර  ආ තනක  මුඛය වගීමම වි  

යුතු .   

 

5. ද්යැන්වීම් රචාාර  සඳහා කතෝරාගන්නා ආ තන  මාස 3 ක පරිවාස කාල කට  ටත් පවන අතර, 

එම කාලක  ද්යක්වන හැිර ාව ිළිබබඳ ජාගකකොස සෑහිමකට පත් පවන්කන් නම් පම ක් 

ගිවිසුම ීම්ශඝ කකක්ශ.  

 

6. අසභය ද්ය්ශනන,මත් පපැන් හා දුම්වැටි රචාාර  ද්යැන්වීම් සහ මාධාය සද්යාචාාර ට පටහැනි ද්ය්ශනන 

රද්ය්ශනන  ිරරිම සුවරා තහනම් කේ. එකස ම පවත් පනා නීති ීතිවලට  ටත් පව ද්යැන්වීම් රචාාර  

කල යුතු . 

7. කතෝරාගත් ප ආ තන   අද්යාල කකොන්කේසි වලට පටහැනිව කටයුතු කළකහොත් ප ජාතික 

ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව මගින් පළමුව අවවාද්ය කරන අතර මාස 01 ක් ඇතුළත 

සතුටුද්යා ක රගති ක් කනොකපන්විත නම් කස වාව සැපීමම සඳහා නැවත ක ෝජනා කැඳවීම සිදු 

කරනු ලබිත.  

 

8. විද්යුත් ප රද්ය්ශනන ුවවුව සඳහා සප ා ඇති  වගීමම් කාල  අවසන් ුඩ පසු  කතෝරා ගන්නා ලද්ය 

ආ තන  විද්යුත් ප රද්ය්ශනන ුවවුව න ත් පතු/කස වා සිදුකර,  සක්රී  ම්ටටමින් පවත් පවාකගන  ෑම 

සිදුකල යුතු . 
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9. ලංසු සුරක්ෂ   (Bid Security)  

              සි ුමම ක ෝජනා ුව. 20,000.00 ක ිළිබගතහැිර ලංසු සුරක්ෂ  ක් සහිතව ඉදරිපත් ප කළ  

 යුතු . ලංසු වලංගු කාල  ලංසු විවෘත කරන දන සිට මාස 03 ිර. (දන 90ක්)  ලංසු 

සුරක්ෂ ක   ආද්ය්ශන ක්   අමු ා ඇත.  ඇමුණුම - 1) 

10. කා්ශ  සාධාන සුරක්ෂ   (Performance Security)  

              කතෝරාගත් ප මාධාය ආ තන  කා්ශ  සාධාන සුරක්ෂ  ක් කලස ුව.100,000.00 ක ඇප       

              මුද්යලක් තැන්පත් ප කළ යුතු අතර, අද්යාළ කා්ශ   පැවීමත් ප සමගම ලිඛිත කකොන්්රාත් ප 

              ගිවිසුමකට එළඹි  යුතු . 

11. විද්යුත් ප රද්ය්ශනන ුවවුවව සඳහා මසකට ඉදරිපත් ප කරන මුද්යල අනුව වැිම මුළු මුද්යලක්  

ඉදරිපත් ප කරන ආ තන  කතෝරා ගනු ඇත. 

12. කටන් ර  සඳහා ඔබ ඉදරිපත් ප කරන මුළු මුද්යල ඊළග මාසක   05 වන දනට කපර කගවි  

යුතු . කමකස  මාස 03 ක කාල ක් කගවීම්  පැහැර හරින්කන් නම් එ  ගිවිසුම අකහෝසිවීමට 

කහ තුවක් වනු ඇත. 

13. විද්යුත් ප රද්ය්ශනන ුවවුවව සඳහා සප ා ඇති විදුලි  සඳහා  වන වි ද්යම අද්යාල ආ තන  විසින් 

ද්යැරි  යුතු . මාස  02 කට ව ා විදුලි බිල්පත් ප කනොකගවන්කන් නම් , එ  ගිවිසුම අකහෝසිවීමට 

කහ තු වනු ඇත. 

14. අද්යාළ මාධාය ආ තන  කතෝරා ගැනීකමන් පසුව  ම් සාපරාී  ්රි ාවක් කහෝ මාධාය 

සද්යාචාාර ට පටහැනි  ම් ්රි ාවක් සිදු කරිත නම් එවැනි ෑනෑම අවසථ්ාවක අද්යාළ ගිවිසුම 

අවලංගු ිරීකම් පූ්ශ  අිතති  ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව සතු . 
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අද්යාළ  ආ තන  ක ෝජනාවලි  සමග පහත ලි ිර විලි ඉදරිපත් ප කළ යුතු .  

1. ක ෝජනාවලි  

   එකස ම ක ෝජනාවලි  ඉදරිපත් ප කරන  ආ තන   

 නි්ශමා ාත් පමක (Creative) 

 උපා ශීලී (Strategy) 

 සැලසම්සහගත මාධාය භාවිත  (Media Plan) 

   කකකරහි සැලිරලිමත් ප කවමින් ක ෝජනාවලි  ඉදරිපත් ප කල යුතු . 

 

2. සම්ුව්ශ  මිල ඉදරිපත් ප ිරරිම (ලබා ීම ඇති මිල කැඳවීකම් පත්රිකාවට අනුව) 

 

3. ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව විසින් ලබාීම ඇති කකොන්කේසිවලට එකඟත් පව  

 

4. අද්යාළ ආ තනක  කා්ශ  ද්ය්ශනක  (Profile) 

 

5. අද්යාළ ආ තනක  ජීව ද්යත් පත විසත්ර (කා්ශ  මණ් ලක ) 

 

6. වයාපාර ලි ාපදංචි  (ිළටපත් ප ඇමිිව  යුතු .) 

 

7. වැ්ට ලි ාපදංචි සහතික  (ිළටපත් ප ඇමිිව  යුතු .) 

 

8. රචාාර  ආ තන ක් කලස අද්යාළ ක්කෂ ්ර  පළ ුවුවේද්ය, අද්යාළ සහතිකවල ිළටපත් ප, ආ තන ලිඛිතව 

ඇමිිව  යුතු .  
 

9.පසුගි  වසර 03ක වා්ශෂික ිළරිවැටුම සනාථ කකකරන ලි විලි ඇමිිව  යුතු . 

10. අද්යාල අ දුම්පත  2019 /03 / 01      දන සිට 2019 /03/14    දන ද්යක්වා කප.ව 10.00 සිට ප.ව. 

3.00 ද්යක්වා ආපසු කනොකගවනු ලබන ුව. 1500.00 මුද්යලක්, කගවීකමන් ජා.ග.කකො.ස. රසම්පාද්යන 

අංනක න් ලබාගත හැක.  

 

 

 


