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බස් සසේවක කණ්ඩායම් ලියාපදිංචි කිරීම හා පුහුණු කිරීම.

අන්තර් පළාත් මගී ප්රවාාන ේවවා ාාිතතා රනු  බන මගීන් වාාාත් රාර් ්ෂමම ලබාාි  වන
තත්ත්වාේ න් උවව් ේවවාාවා්ෂ බනා දීේේ අනමුණ වා්ෂමාත් රන ගැනීම උේාවා 2006 වාර්මේේ සි ේේ
ා්ෂවාා අඛණ්ාවා රි ැදුරු ේරොන්ේාොව්තන පුහුණු වාැාව නන් පවාත්වාාේග එු  බනි . ඒ අු වා පනත
වඳනන් අයුරින් අප ඒරරේ න් පුහුණු කිරීේ සිදුරනු  බනි 
1. රි ැදුරු ේරොන්ේාොව්තන

වා නැදුු ේපත වානා ලි ාපදිංචි කිරීම

2. රි ැදුරු ේරොන්ේාොව්තන නැඳුු ේපත් ාවාත්රාලී
3. රි ැදුරු ේරොන්ේාොව්තන වඳනා

කිරීම

ැවාත පුහුණු කිරීම

4. අු පි පත් බනා දීම
5. ේපොදු මගී ප්රවාාන

ේවවාා රි ැදුරු නබපත්ර වඳනා පුහුණු කිරීම

රියැදුරු නව හැදුනුම්පත සදහා ලියාපදිංචි කිරීම - New Registration (Driver)
අවාශ්ය ලි කි ිතලි






අවු. 02 ර වාාා පැනණි නන වාාන රි දුරු නබපත්ර
පාවල් නැන ාේේ වනතිර (08 වා වාවන වමත් ිත යුතුි ) / අේපොව(වා/ේප)/
(උ/ේප)වනතිර
පදිංචි නා චරිත ව ාත රන ග්රාම ේවවාා වනතිර
ේපොලිව් නිම්රාශ් වාාර්තාවා (වාවන 05 ්ෂ ව්ථින පදිංචි ව ාථ වා ේව)
මාව 06 ේනෝ ඊ වාැඩි රාබ ්ෂ වඳනා වාබිංගු ප්රවාාන ෛවාාය ම්යව්ථා කින් බනා ගත්
ෛවාාය වාාර්තාවා්ෂ.

රි ැදුරු නැදුු ේපේතහි වාබිංගු රාබ

ලි ාපදිංචි වීම මුාල් ේගවූ ද

සි අවු.03්ෂ වා

අතන එ්ෂ ද

පුහුණුවා්ෂ වඳනා වනාාගී වීේමන් පසුවා නැදුු ේපත වමඟ වනතිර පත්ර ්ෂ ා බනා ේ.. ලි ාපදිංචි කිරීේේ
නා පුහුණු කිරීේේ ගාව්තුවා රු. 2000.00්ෂ ේේ.
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සකොන්සදොස්තර නව හැදුනුම්පත සදහා ලියාපදිංචි කිරීම - New Registration (Conductor)
අවාශ්ය ලි කි ිතලි




පාවල් නැන ාේේ වනතිර (08 වා වාවන වමත් ිත යුතුි ) /
(උ/ේප)වනතිර
පදිංචි නා චරිත ව ාත රන ග්රාම ේවවාා වනතිර
ේපොලිව් නිම්රාශ් වාාර්තාවා (වාවන 05 ්ෂ ව්ථින පදිංචි ව ාථ වා ේව)

අේපොව(වා/ේප)/

ේරොන්ේාොව්තන නැදුු ේපේතහි වාබිංගු රාබ ලි ාපදිංචි වීම මුාල් ේගවූ ද සි අවු.03්ෂ වා අතන
ේාද පුහුණුේවාන් පසුවා ඇගයීේ ප්රශ්්ණ පත්ර ්ෂ වඳනා ේපනී සිටි යුතු . ඉන් වමත් වූවා
නැදුු ේපත
වමඟ වනතිර පත්ර ්ෂ ා බනා ේ.. ලි ාපදිංචි කිරීේේ නා පුහුණු කිරීේේ ගාව්තුවා රු. 3000.00්ෂ ේේ.

රියැදුරු හැඳුනුම්පත් යාවත්කාලීන කිරීම - Renewal Training (Driver)
අවාශ්ය ලි කි ිතලි





වාබිංගු නන වාාන රි දුරු නබපත්ර
ේපොලිව් නිම්රාශ් වාාර්තාවා (පසුගි වාවන 03 ර රාබ ආවානණ වා පරිද)
මාව 06 ේනෝ ඊ වාැඩි රාබ ්ෂ වඳනා වාබිංගු ප්රවාාන ෛවාාය ම්යව්ථා
ෛවාාය වාාර්තාවා්ෂ.
රාබ ඉකුත් වූ පැනණි ජාගේරොව නැදුු ේපත

කින් බනා ගත්

සකොන්සදොස්තර හැඳුනුම්පත් යාවත්කාලීන කිරීම - Renewal Training (Conductor)
අවාශ්ය ලි කි ිතලි



ේපොලිව් නිම්රාශ් වාාර්තාවා (පසුගි වාවන 03 ර රාබ ආවානණ වා
රාබ ඉකුත් වූ පැනණි ජාගේරොව නැදුු ේපත

පරිද)

නැදුු ේපත් ාවාත්රාලී කිරීේේ ගාව්තුවා රි ැදුරු /ේරොන්ේාොව්තන ේාපාර්ශ්වා ම රු.1000.00්ෂ වා
අතන රි ැදුරු ේරොන්ේාොව්තන නැදුු ේපත ැවාත වාබිංගු කිරීේේ දී එම රි ැදුරු ේරොන්ේාොව්තන
මනත්වාරුන් එ්ෂ ද පුහුණු වාැාමුළුවා්ෂ වඳනා ේ ොමු කිරීම සිදු රනු  බනි . එහිදී;




ඔවුන් නබපාු  බන ප්රවාාන
මනජ වේනන්්තාවා
රි අ තුරු වාබ්ෂවාා ගැනීම

වේනන්් නීතිරීති
ාදී රරුණු වාලින් ාැු වාත් රනු  බනි .
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රියැදුරු /සකොන්සදොස්තර මහතුන් නැවත පුහුණු කිරීම - Reckless Training
ජාතිර ගම ාගම ේරොමිමන් වාාවා මඟින් නි ම රන ඇති මගීේවවාා අවාවන පත්ර ේරොන්ේ.සි
උල්බිංඝණ කිරීම නිවා ිතමර්මණ ඒරර මනජ පැමිණිළි ඒරර මාර්ග ආන්ෂමාවා
ඒරර වාලින්
නා නැව්ටි න් මාවාත රාර් ාබේ න් ැවාත පුහුණුවා වඳනා ේ ොමු රන රි ැදුරු /ේරොන්ේාොව්තන මනතුන්
එ්ෂද පුහුණුවා්ෂ වඳනා ේ ොමු රන අතන ඒ වඳනා රු. 3000.00ර මුාබ්ෂ අ රනු  බනි . පුහුණුේවාන්
පසුවා ජාතිර ගම ාගම ේරොමිමන් වාාවා ිතසින් නඳවාා ගන් ා බා නැඳුු ේපත් ැවාත ඔවුන් ේවාත
බනාේ..
සි එම පුහුණුවීේ වඳනා ේරොළන ්ෂ වහිත තනි සුදු රමිව කින් වැනසී (ටී මර්ට් නැන) රැවුබ වන
ේරොණ්ා පිළිේවාබර රපා වනාාගී ිත යුතු නවා නා පුහුණු ද
ේේබාවා නා ව්ථා
ලි ා පදිංචි
තැපෑේබන් ඔවුන් ේවාත ාැු ේේාු  බැේේ.
වා ලි ාපදිංචි කිරීේ සිදු රන අවාව්ථාේේදීම ාත්ත පරිගණර කිරීේමන් පසුවා අාාබ පු.ගබ ාේේ ඡා ා
රූප ගු  බනි . සි එම පුහුණුවීේ වඳනා පුහුණු ද ්ෂ ාැු ේ ේා ේත්ෂ මුාල් ේගවූ කුිතතාන්සිේ න්
මාව 03්ෂ
ේත්ෂ තාවාරාලිරවා නව්නථ වාබ ේවවාේ හි ේ දීම අවාවන බනාේ.. ැවාත පුහුණුවා වඳනා
ලි ාපදිංචි වා අ ේේ නැඳුු ේපත් වාබිංගුවා තිබි යුතු .

රි ැදුරු ේරොන්ේාොව්තන නැදුු ේපත් ාවාත්රාලී කිරීේේදී නා ලි ාපදිංචි කිරීේේදී අාාබ අවාශ්යතා
වපුනාබ අවාව්ථාවාන්හිදී පමණ්ෂ ලි ාපදිංචි සිදු රනු  බනි .
අනුපිටපත් ලබා ගැනීම
නැදුු ේපත් අව්ථා ගතවීේ අවාම රන ගැනීම ත් අවාාාිතත වාබ්ෂවාා ගැනීම ත් අව්ථා ගත වූ
නැඳුු ේපත් වඳනා අු පි පත් බනා ගැනීේේදී නැඳුු ේපත වාබිංගු රාබ සීමාවා (අවු.03ර රාබ ) ඇතුබත
බනා ගතනැකි උපරිම අු පි පත් විංඛයාවා 03ර සීමා රන ඇති අතන අු පි පත් වඳනා රු.1500.00 ර
ගාව්තුවා්ෂ අ රනු  බනි .
 නැදුු ේපත අව්ථා ගතවී ඇත් ේ ඒ නවා ව ාථ රනමින් ේපොලිව් පැමිණිල්ේල් පි පත්ෂා
 නැදුු ේපත ිතරෘතිවී ඇත් ේ ිතරෘතිවූ නැදුු ේපතා
ඉදරිපත් රළ යුතු .
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මාතෘරා පනත පරිද ේේ.
වාර්තමා ප්රවාාන වැරසුම නා මගී ප්රවාාන ආ ත වාබ රාර් ාාන
මනජ වේනන්්තාවා නා ේපෞරුමත්වා විංවාර්්
මගී ප්රේේශ්පත්ර නිකුත් කිරීේමහි වාැාගත්රම වන ිතාුත් ටිරට් න්ත්ර පරිනනණ
ගමන්නඩු ප්රවාාන
නා ඒවාාේේ ආන්ෂමාවා
නපත් මගී ප්රවාාන ේවවාාවාර පැවාති යුතු ූලලිර ගුණාිංග
නදසි මාර්ග අ තුරු නා ඒවාා වාබ්ෂවාා ගැනීම
රාන්තා නා ළමා හිිංව
වාබ්ෂවාා ගැනීම
නදසි අ තුනරදී ක්රි ා රබයුතු ආරාන නා ප්රථමා්ාන
වාෘත්තී රි ැදුරු ේරොන්ේාොව්තන මනතුන් වතු ගුණාිංග නා නබපා ජා.ග.ේරො.ව. ිතසින් ප වාා
ඇති නීතිම රරුණු ප්රවාාන අධිරාරී නීතී රීතී ඇතුළු සි ළුම නීතිම රරුණු
මගී ප්රවාාන ේේ අ ාගත අියේ ෝග නා ඒවාා ජ ගැනීම
නව් ැවාතුේපබ පරිපාබ

