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ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව 

පිටකකාටුව බැසටියන් මාවත බසට පර්යන්තය කවළඳ ප්රචාරණ අයිතියට පැවරීම  සඳහා කයෝජනා සහ මිල 

ගණන් කැඳවීම (ඉදිරි වසරක කාලසීමාවක් සදහා දීර්ඝ කිරීම හැකි පරිදි) 

වසරක කාලසිමාවක් සඳහා ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව  පිටකකාටුව බැසටියන් මාවත බසට 

පර්යන්තය කවළඳ ප්රචාරණ අයිතියට පැවරීම (කවළඳ ද්ැන්ීම් ප්රද්ර්ශනය)  සඳහා කයෝජනා සහ මිල ගණන් 

කැද්වනු ලැකේ. අක්කර හතරක පමණ භුමි ප්රකේශයකින් යුත් හා මගී කේදිකා 04 කින් සමන්ිත බැසටියන් 

මාවත මගී බසට පර්යන්තකේ පවතින ද්ැන්ීම් අවකාශය පරීක්ෂාකර බැලීකමන් අනතුරුව  කම් සද්හා මිල ගණන් 

ඉදිරිපත් කළ හැක.  

 

කමමගින් කතෝරාගනු ලබන ආයතනකේ කවළඳ දැන්වීම් ප්රචාරනය සඳහා පුළුල්වු  ද්ැන්ීම් අවකාශයක් සලසා දී 

ඇති අතර ද්ැන්ීම් අවකාශකයහි මුද්රිත මාධ්ය උපකයෝගී කර ගනිමින් ප්රචාරණ කටයුතු සිදු කළ හැක. උද්ා - 

සටිකර් / පී.ී.සී ලැමිකන්ින් සටිකර් ..... 

තවද් ද්ැන්ීම් ප්රද්ර්ශනයට අමතරව කතෝරා ගන්නා ආයතනය සද්හා ඔුන්කේ වයාපාරයට අද්ාලව අකලි 

කටයුතු සිදුකර ගැනීම පිණිස කුඩා ප්රමාණකේ කවළඳ කුියක්/ATM යන්රයක් බැසටියන් මාවත මගී පර්යන්ත 

භූමිකේ සටථාපිත කර ගැනීමටද්  (අවශය අනුමැතීන් ලබා ගැනීකමන් පසුව) අවසටථාව සලසා කද්නු ලැකේ. 

කතෝරා ගනු ලබන ආයතනය ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව සමග ලිඛිත ගිිසුමකට එලඹිය යුතු අතර 

ගිිසුම් කකාන්කේසි පහත සද්හන් කර ඇත. මිල ගණන් සහ කයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට කපර සතිකේ වැඩ කරනු 

ලබන දිනවල කප.ව 10.00 සිට ප.ව 2.00 ද්ක්වා ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ බැසටියන් මාවත 

කාර්යාලකේ කළමණාකරු තැනකේ අවසරය සහිතව ආයතනික ඉංජිකන්රු සමඟ මගී පර්යන්තය පරීක්ෂාකිරීම 

සිදුකර හැකි අතර ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ ඉංජිකන්රු අංශකයන් බැසටියන් මාවත මගී පර්යන්ත 

භුමියට අද්ාලව ඔබ ඉදිරිපත් කිරීමට අද්හසට කරනු ලබන ප්රචාරණ අවසටථාවන්ට අද්ාලව පැහැදිලි කිරීම්ද් 

ප්රසම්පාද්න අංශය මගින් ලන්සු කැද්ීමට අද්ාල කතාරතුරුද් කම් සඳහා උනන්දුවක් ද්ක්වන  ලියාපදිංචි 

වයාපාරික ආයතනවලට ලබා ගත හැක.   

කම් සමඟ ඵලකර ඇති අද්ාල අයදුම්පත  නිසි කලස සම්ූර්ණ කර ඉල්වලා ඇති අකනකුත් කල්වඛණ ද් සමඟ තම 

මිල ගණන් සහ කයෝජනා  2021/02/17 දින ප.ව. 2.00 ට කපර ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ  

ප්රසම්පාද්න අංශකේ තබා ඇති කටන්ඩර් කපට්ටියට බහාලිය යුතුය. ප්රමාද් ී ලැකබන කයෝජනා සහ අයදුම්පර 

ප්රතික්කෂටප කකකර්. එදිනම ප.ව. 2.00 ට අයදුම්පත් ිවෘත කරන අතර එම අවසටථාවට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ 

අයට කහෝ ඔුන්කේ බලයලත් නිකයෝජිතවරුන්ට සහභාගී ිය හැක. වැඩිදුර ිසටතර  011 2503969 යන 

අංකකයන් ලබාගත හැකිය.  

 

සභාපති  

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව, 

241, උද්යාන පාර,  

කකාළඹ 05.  
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ගිවිසුම් කකාන්කේසි මාලාව  

 

1. කකාන්රාත් කාලය වසර එකකි. එකහත් ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ අනුමැතිව 

ඇතිව තවත් වසරක් ද්ක්වා එය දීර්ඝ තිරිකම් හැකියාව ඇත. වසරක කකාන්රාත් කාලය හා 

තවත්  වසරකට දීර්ඝ කිරීම යන කාලසීමාව සඳහා  පමණක් කයෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

2.      වලංගු වයාපාර ලියාපදිංචියක් හිමි ආයතනයක් ිය යුතුය. ඊට අද්ාල සාක්ි කලස වයාපාර 

ලියාපදිංචි සහතිකකේ පිටපතක් අයදුම්පත සමඟ ඇමිණිය යුතුය. 

 

3. ද්ැන්ීම් ප්රචාරණය සඳහා කතෝරාගන්නා ආයතනය රාජය නිතීරීන්ට යටත්ව සියලුම 

ද්ැන්ීම්, ප්රචාරණයට කපර ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව කවත ඉදිරිපත් කර 

අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. කම් සද්හා අනුමැතිය දීම/කනාදීම ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් 

සභාව සතු කාර්යයකි. 

4. කතෝරා  ගන්නා ආයතනය ිසින් සියලු පිරිවැය ද්රමින්  තම ද්ැන්ීම් ඉදිරිපත් කිරීම හා ඊට 

අද්ාල අංග උපාංග සපයා ගැනීම කළ යුතුය. 

 

5. අසභය ද්ර්ශන, මත්පැන් හා දුම්වැි ප්රචාරණ ද්ැන්ීම්, ජනවාර්ගික හැගීම් මතුවන සහ 

මාධ්ය සද්ාචාරයට පටහැනි ද්ර්ශන ප්රද්ර්ශනය කිරිම සපුරා තහනම් වන අතර කමවැනි 

කාර්යයන් තම වයාපාර කාර්යය කර ගත් ආයතනය කමම කටන්ඩරය පිරිනැමීම සද්හා 

සුදුසුකම් කනාලබනු ඇත. 

6. කතෝරාගත් ආයතනය  අද්ාල කකාන්කේසි වලට පටහැනිව කටයුතු කළකහාත් ජාතික 

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

සතුටුද්ායක ප්රගතියක් කනාකපන්වයි නම් කසටවාව සැපයීම සඳහා නැවත කයෝජනා කැඳීම 

සිදු කරනු ලබයි.  

 

7. ප්රචාරණ කටයුතු සඳහා සපයා දී ඇති  කාලය අවසන් ු පසු  කතෝරා ගන්නා ලද් ආයතනය 

තම ද්ැන්ීම් ඉවත්කර ද්මා මගී කේදිකා  නිසියාකාරව භාරදීකමන් අනතුරුව ආපසු කගවනු 

ලබන ඇප තැන්පත් මුද්ල නිද්හසට කරනු ලැකේ. 

8. රජකේ තීරණයක් වන සංවර්ධ්න කටයුතු සද්හා ද්ැන්ීම් ඉවත් කිරීමට සිදු ුවකහාත්, එම 

වගකීම ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව ිසින් ඛාර කනාගන්නා අතර, ඒ කවනුකවන් 

අයිය යුතු මුද්ල සමානුපාතිකව අඩු කිරීමට ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාවට බලය 

ඇත.  
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9. ලංසු සුරක්ෂණය (Bid Security)  

සියලුම අයදුම්පත් රු. 20,000.00 ක පිළිගත හැකි ලංසු සුරක්ෂණයක් සහිතව ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. ලංසු සුරක්ෂණකේ වලංගු කාලය ලංසු ිවෘත කරන දින සිට මාස 03 කි. (දින 90ක්) 

10. කාර්ය සාධ්න සුරක්ෂණය (Performance Security)  

කතෝරාගත්  ආයතනය ආපසු කගවනු ලබන  රු.250,000.00 ක ඇප තැන්පතුවක් 

(කාර්යයසාධ්න සුරක්ෂණයක්) මුද්ලින් කහෝ බැංකු සුරක්ෂණයක් තැන්පත් කල යුතුය. 

(කකාන්රාත් කාලය අවසානකේදී අංක 7 ප්රකාරව නිද්හසට කරනු ලැකේ.) 

11. වසර කද්කක කාලය සඳහා  ඔබ ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාවට කගවනු ලබන 

මුද්ල පැහැදිලිව මිල කැද්ීකම් පත්රිකාකේ සටහන් කල යුතුය. (කමම මුද්ල පහත පරිදි 

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාවට කගිය යුතුය  

• 25% ගිිසුම් අත්සන් කර අද්ාල වැඩකටයුතු ආරම්භ කිරීමට කපර 

• ඉතිරි 75% මුද්ල සමාන වාරික 12 කින් කගීම කළ හැක.) 

 

12. ඉහත අංක 10 ද්ක්වා ඇති පරිදි කගීම්  පැහැර හරින්කන් නම් එය ගිිසුම අකහෝසිීමට 

කහටතුවක් වනු ඇත. 

13. ද්ැන්ීම් නිමකර සිකිරීමට, ප්රද්ර්ශනයට සහ නඩත්තු කිරීමට අද්ාලු සියලු ියද්ම් 

කතෝරාගත්  ආයතනය/ආයතන ිසින් ද්ැරිය යුතුය. නිසිකලස ද්ැන්ීම් නඩත්තු කනාකිරීම  

ගිිසුම අකහෝසිීමට කහටතු වනු ඇත. 

14. අද්ාළ  ආයතනය කතෝරා ගැනීකමන් පසුව යම් කකාන්කේසි උල්වලංඝනය කිරීමක් කහෝ 

මාධ්ය සද්ාචාරයට පටහැනි යම් ක්රියාවක් සිදු කරයි නම් එවැනි ඕනෑම අවසටථාවක අද්ාළ 

ගිිසුම අවලංගු කිරීකම් ූර්ණ අයිතිය ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව සතුය. 

15. අද්ාල කටන්ඩරය ප්රද්ානය කිරීකමන් පසු දින 14 ක කාලයක් තුළදී කතෝරාගන්නා ආයතන 

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව සමඟ ගිිසුම් අත්සන් කිරීමට බැදී සිි. 
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අදාළ  ආයතන ලන්සු සමඟ පහත ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

 

1.ඉදිරිපත් කරනු ලබන කයෝජනා /ද්ැන්ීම් වල සටවභාවය සහ ිසටතර අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

2.ද්ැන්ීම් සිකිරීමට අද්හසට කරන සටථානයන්, ඒ සඳහා කයාද්ා ගැනීමට බලාකපාකරාත්තු වන අමුද්රවය 

වල ප්රමිතිය හා ද්ැන්ීම පිළිබඳ ද්ළ සටහනක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

3. සම්පුර්ණ මිල ඉදිරිපත් කිරිම (වසරක කකාන්රාත් කාලය සද්හා ඉදිරිපත් කරන මිල  සමඟ තවත් 

වසරක් සඳහා මිල යන කද්කම අයදුම්පකතහි පැහැදිලිව සටහන් කරන්න.) 

 

4. ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව ිසින් ලබාදී ඇති කකාන්කේසිවලට එකඟත්වය ඵල කිරීකම් 

ප්රකාශය අයදුම්පත සමඟ ද්ක්වා ඇති අතර එය නිසි කලස සම්පුර්ණ කල යුතුය. 

 

5. අද්ාළ ආයතනකේ කාර්ය ද්ර්ශකය (Profile) සහ ිසටතර අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

6. වයාපාර ලියාපදිංචි කිරීකම් සහතිකය  (පිටපත් ඇමිණිය යුතුය.) 

 

7. වැට්ට (VAT) ලියාපදිංචි සහතිකය (බදු කගවනු ලබන්කන්නම් පිටපත් ඇමිණිය යුතුය.) 

8. පසුගිය වසර 03ක මුලය වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

 

 

 


