
 

 

 

 

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව 

NTC/F&P/GPS System/2021/106 

අන්තර් පළාත් මගී කසේවා බසේරථ වල ජී.පී.එසේ. උපකරණ සවිකිරීම, CCTV කැමරා පද්ධතිය හා ටිකට් මැෂින් 

යන්ර සහ උපාාංග මිලදී ගැනීකේ   කාර්යයට අදාලව මගී කසේවා අවසරපර හිමිකරුවන්ට ප්රතිපාදන ලබා දීම 

පිණිස බසේරථකේ ප්රචාරණ දැන්ීේ ප්රදර්ශනය කිරීමට කැමති අනුග්රාහක ආයතන වලින් 

කයෝජනා කැඳීම. 
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ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව 

 

1991 අංක 37 ද්රණ ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභා පණතට අනුකූලව අන්තර්පළාත් බස්රථ 

වලින් ගමන්ගන්නා මගීන්ට ගුණාත්මක මගී ප්රවාහන කස්වාවක් සැපයීම සද්හා කපරකගවුම් කාඩ්පත් 

ක්රමයක් හදුන්වා දීමට කම් වන විටත් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. බස්රථ වල  ප්රකේශ පත්ර ගාස්තු 

කගවීම සද්හා කපර කගවුම් කාඩ්පත ක්රියාත්මක වීමත් සමඟ සියලු බස්රථ වල ටිකට් මැෂින් යන්ත්ර 

භාවිතා කිරීම හා  ජී.පී.එස් උපකරණ , CCTV කැමරා පද්ධති ක්රියාත්මක වීම අනිවාර්යය අවශයතාවක් 

කේ. නමුත් කමම සියලු අවශයතා සැපරීම සද්හා සැලකිය යුතු මුද්ලක් වැය වන බැවින් එම මුද්ල තනිව 

බස්රථ හිමියන්ට සපයාගැනීම අපහසු බැවින් ඒ සද්හා අනුග්රහය ද්ක්වා ඒ කවනුකවන් බස්රථ වල 

ප්රචාරණ ද්ැන්වීම් ඵලකිරීමට කැමති අනුග්රාහක ආයතන වලින් ඒ සද්හා කයෝජනා කැඳවනු ලැකේ. 

ටිකට් මැෂින් යන්ත්ර (POS terminal), ජී.පී.එස්. උපකරණයට හා අද්ාල උපාංග හී පිලිවිතර කම් සමග 

අමුණා ඇති අතර ජී.පී.එස්. උපකරණ සද්හා ආරක්ෂක අමාතයාංශකේ සහ විදුලි සංකද්ශ නියාමන 

කකාමිෂන් සභාකේ අනුමැතිය ලබා ඇති ආයතන වලින් මිලදී ගත යුතුකේ. 

කමෝටර් රථ ආඥා පණත අනුව බස් රථකයහි පිටත ප්රචාරණ ද්ැන්වීම් ඵල කිරීම සිදු කළ කනාහැකි 

බැවින් බස්රථය ඇතුලත ප්රචාරණ ද්ැන්වීම් ඵල කිරීමට අනුග්රාහක ආයතන වලට හැකියාව ඇත. 

අන්තර් පළාත් මුළු රථ ඇණිය බස්රථ 3200 ක පමණ කේ. 

කතෝරාගනු ලබන අනුග්රාහක ආයතන සද්හා වසර 03 ක කාලයක් (ගිවිසුම් අත්සන් කරන දින සිට) 

බස්රථකයහී ඇතුලත ප්රචාරන කටයුතු සිදු කිරීම සද්හා අවස්ථාව ලබා කද්නු ලබන  අතර කතෝරා 

ගන්නා  ආයතන වලට බසර්ථ සම්බන්ධ කර ගැනීම පිළිබඳ කතාරතුරු ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් 

සභාව මගින් පසුව ද්ැනුම්කද්නු ලැකේ. 

කම් සඳහා උනන්දුවක් ද්ක්වන  වයාපාරික ආයතනවලට  කම් සමඟ ඵලකර ඇති අද්ාල අයදුම්පත  නිසි කලස 

සම්ූර්ණ කර ඉල්ලා ඇති අකනකුත් කල්ඛණ ද් සමඟ තම කයෝජනා  2021/02/17  දින ප.ව 2.00 ට කපර 

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ  ප්රසම්පාද්න අංශකේ තබා ඇති කටන්ඩර් කපට්ටියට බහාලිය යුතුය. 

 ප්රමාද් වී ලැකබන කයෝජනා සහ අයදුම්පත්ර ප්රතික්කෂප් කකකර්. එදිනම ප.ව 2.00 ට අයදුම්පත් විවෘත කරන 

අතර එම අවස්ථාවට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ අයට කහෝ ඔවුන්කේ බලයලත් නිකයෝජිතවරුන්ට සහභාගී විය 

හැක. 
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වැඩිදුර විස්තර  011 2503969 යන අංකය මගින්  ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ  ප්රසම්පාද්න 

අංශකයන් ලබාගත හැකිය.  

 

සභාපති  

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව, 

241, උද්යාන පාර,  

කකාළඹ 05. 

  

කකාන්කද්සි මාලාව 

 

1.     වලංගු වයාපාර ලියාපදිංචියක් හිමි ආයතනයක්/ආයතන විය යුතුය.  

 

2. කමම කාර්යය සද්හා කතෝරාගන්නා ආයතනය/ආයතන තමාකේ ශ්රවය කහෝ ද්ෘෂය ප්රචාරන 

ද්ැන්වීම ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව කවත ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාගත 

යුතුය. ඒ සද්හා අනුමැතිය ලබාදීම කහෝ ලබාකනාදීකම් බලය ජාතික ගමනාගමන 

කකාමිෂන් සභාව සතුකේ. 

3. කතෝරා  ගන්නා ආයතනය/ආයතන ශ්රවය කහෝ ද්ෘෂය ප්රචාරණයට අද්ාල සියලු පිරිවැය 

ද්රමින්  තම ද්ැන්වීම බස් රථ තුළ ප්රද්ර්ශනය කළ යුතුකේ. 

 

4. අසභය ද්ර්ශන,මත්පැන් හා දුම්වැටි ප්රචාරණ ද්ැන්වීම්, ජනවාර්ගික හැගීම් මතුවන , 

කද්ශපාලන සහ මාධය සද්ාචාරයට පටහැනි ද්ැන්වීම් ප්රද්ර්ශනය කිරිම සපුරා තහනම් වන 

අතර කමවැනි කාර්යයන් තම වයාපාර කාර්යය කර ගත් ආයතනය කමම කාර්යය සද්හා 

සුදුසුකම් කනාලබනු ඇත. 

5. අනුග්රාහකත්වය ද්ක්වන ආයතන/ආයතනය ජී.පී.එස් උපකරණ සවිකිරීම , CCTV කැමරා 

පද්ධතිය, ටිකට් මැෂින් යන උපාංග සැපයීම සහ එම උපාංග ගිවිසුම් කාලය තුළ නඩත්තු 

කිරීම සිදු කළ යුතු අතර ද්ැනටමත් කමම උපකරණ සවිකර ඇති බස ් රථ සද්හා ඒ 

කවනුකවන් බස්රථ හිමිකරු ද්රණ ලද් මූලික පිරිවැය බස්රථ හිමිකරුට කගවිය යුතු කේ. 

 

6. ප්රචාරණ ද්ැන්වීම බස්රථය තුළ ප්රද්ර්ශනය කිරීකම්දී බස්රථකේ ගමන් ගන්නා මගීන්ට කිසිදු 

අවහිරතාවයක් කනාවන පරිදි එය සිදු කළ යුතුකේ. 
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7. අන්තර් පළාත් මුළු බස්රථ ඇණිය සද්හාම (කම් වන විට 3200 පමණ) අනුග්රාහකත්වය 

ද්ැක්විය යුතුකේ. 

 

8. ගිවිසුම අත්සන් කළ දින සිට මාස 03 ක කාලයක් ඇතුලත ජී.පී.එස් උපකරණ හා CCTV 

කැමරා පද්ධතිය සවිකිරීම, ටිකට් මැෂින් යන්ත්ර ලබා දීම සිදුකළ යුතුකේ. 

 

9. අනකේක්ෂිත තත්ත්වයන් මත හා කවනත් කහ්තූන් මත බස් රථ ධාවනකයන් ඉවත්කරන  

හා ඉවත්කිරීමට සිදුවන අවස්ථාවලදී එම බස්රථ මගින් කතෝරාගනු ලබන 

ආයතනය/ආයතන හී ප්රචාරණයන් සිදුකළ කනාහැකි අතර කමමගින් ඇතිවන පාඩුව 

අනුග්රාහක ආයතනය/ආයතන ද්රා ගත යුතුකේ. 

 

10. ගිවිසුම් කාලය ඉක්මවන එනම් වසර 03 ක කාලයක් අවසානකේ තම ප්රචාරණය 

බස්රථකයන් ඉවත් කර ගත යුතුකේ. 

 

11. සියලුම අයදුම්පත් රු. 10,000.00 /= ක පිළිගත හැකි ලංසු සුරක්ෂණයක් සහිතව ඉදිරිපත් 

කළ යුතුකේ. ලංසු සුරක්ෂණකේ වලංගු කාලය ලංසු විවෘත කරන දින සිට මාස 03 කි. (දින 

90) 

 

12. කතෝරාගත් ආයතනය/ආයතන රු 100,000.00/=  කාර්යය සාධන සුරක්ෂණයක් වසර 03 

ක කාලයක් සද්හා මුද්ලින් ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ ගිණුමට බැර කළ යුතු 

කේ. 

13. කතෝරාගත් ආයතනය/ආයතන අද්ාල කකාන්කද්සි වලට පටහැනිව කටයුතු කළකහාත් ඒ 

බව තහවුරු වූ ඕනෑම අවස්ථාවක අද්ාල ගිවිසුම අවලංගු කිරීකම් ූර්ණ අයිතිය ජාතික 

ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව සතුකේ. 

14. කතෝරා ගත් දින සිට දින 14 ක් ඇතුලත ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාකේ ලියාපදිංචි 

වීම සිදු කළ යුතු කේ. 

 

කයෝජනා ඉදිරිපත් කරන ආයතනය/ආයතන අද්ාළ කයෝජනාව සමඟ පහත ලියවිලි තම 

අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

• ප්රචාරණ ද්ැන්වීම බස්රථය තුළ ප්රද්ර්ශනය කරන ආකාරය (ශ්රවය/ද්ෘෂය) 

සම්බන්ධකයන් සකස ් කළ සම්ූර්ණ කරුණු ඇතුලත් කයෝජනාව (කමහි පිංතූර කවනත් 

විකශ්ෂිත අංග ඇතුලත් කරන්කන් නම් ඒවාද් ඇතුලත් විය යුතුය). 
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• ගිවිසුම් කාලය අතරතුර බස්රථ හිමියාකගන් ඔබ ආයතනය අකේක්ෂා කරන කරුණු 

ඇතුලත් වාර්තාවක්.(උද්ා- බස්රථය රිය අනතුරකට මුහුන දුනකහාත් එවැනි අවස්ථාවකදී 

නැවත ද්ැන්වීම් ඵල කිරීම වැනි...) 

• අනුග්රාහකත්වය ද්ැක්වීමට අකේක්ෂිත ආකාරය පිළිබඳ සම්ූර්ණ විස්තරයක්. 

• ඉහත සඳහන් කකාන්කද්සි 1 සිට 12 ද්ක්වා එකඟත්වය ඵල කිරීකම් ප්රකාශයක් 

• ආයතනකේ කාර්ය ද්ර්ශකය (Profile) සහ විස්තර වාර්තාවක්. 

• වයාපාර ලියාපදිංචි කිරීකම් සහතිකකේ සහතික කළ පිටපතක්. 

• වැට් ලියාපදිංචි සහතිකය (බදු කගවනු ලබන්කන්නම් පිටපත් ඇමිණිය යුතුය.) 

• පසුගිය වසර 03ක මූලය වාර්තා වල සහතික කළ පිටපත්. 

 

  කයෝජනා ඇගයීකම්දී  සලකා බලන නිර්ණායක/ක්කෂ්ත්ර 

 

• අයදුම්පත්ර හා ඉල්ලා ඇති කල්ඛණ නියමිත කලස ඉදිරිපත් කිරීම. 

• ඔබ ආයතනය ඉදිරිපත් කරනු ලබන කයෝජිත ද්ැන්වීම ප්රද්ර්ශනය කිරීම නිසා මගීන්ට හා 

බස්රථකේ කභෞතික තත්ත්වයට වන බලපෑම/අවහිරය. 

• ආයතනකේ වයාපාරික ස්ථාවරත්වය (Stability). 

• ද්ැන්වීමට කයාද්ා ගන්නා මාධයකයහි පරිසර හිතකාමී බව. 

• ද්ැන්වීම ප්රචාරණය සද්හා නව තාක්ෂණය කයාද්ා ගැනීම. 


