
 

 

 

      

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව 
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ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව 

 නවීන පහසුකම් සහිත මගී ආවරණ (Smart Bus Halts) ඉදි කිරීම සඳහා 

අනුග්රාහකත්වය ලබා ගැනිමට ආයතන ලියාපදීංචි කිරිම 

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව  විසින් ක ෝරාගත් බස්රථ නැවතුම් ස්ථානයන්ි මගී ආවරණ (Bus 

Halt) ඉදිකිරීම සඳහා අනුග්රහය ද්ැක්වවිය හැකි  සුදුසු ආය න  ලියාපදිංචි  කරගනු ලැකේ.  

කම් සඳහා උනන්දුවක්ව ද්ක්වවන ආය නවලට,  අද්ාළ විස් ර පත්රිකාව  ජා.ග.කකා.සභාකේ නිල කවේ අඩවිය 

www.ntc.gov.lk මගින් ලබා ගැනීකම් හැකියාව සලසා ඇ . 

නිසිකලස සම්ුර්ණ කරන ලද් අයදුම්ප   2021.02.17 දින ප .ව. 02.00 ට කපර ජාතික ගමනාගමන 

කකාමිෂන් සභාකේ  ප්රසම්පාද්න අංශකේ  බා ඇති කටන්ඩර් කපට්ටියට බහාලිය යුතුය. ප්රමාද් වී ලැකබන 

අයදුම්ප  ප්රතික්වකෂප් කකකර්.  

එදිනම ප.ව. 02.00 ට අයදුම්පත් විවෘ  කරන අ ර එම අවස්ථාවට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ අයට කහෝ 

ඔවුන්කේ බලයලත් නිකයෝජි වරුන්ට සහභාගී විය හැක.වැඩිදුර විස් ර  011 2503969 යන අංකකයන් 

ලබාග  හැකිය.  

 

සභාපති  

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව, 

241, උද්යාන පාර,  

කකාළඹ 05. 
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නවීන පහසුකම් සහිත මගී ආවරණ (Smart Bus Halts)ඉදි කිරීම සඳහා 

අනුග්රාහකත්වය ලබා ගැනිම. 

 

මගී ජන ාව කවනුකවන්  ඉහල ප්රමිතිකයන් යුත් ගුණාත්මක ප්රවාහන කස්වයක්ව සැපයීකම් අරමුණින් 

ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව විසින් ක ෝරාගත් බස්රථ නැවතුම් ස්ථානයන්ි මගී ආවරණ 

(Bus Halt) ඉදිකිරීම සඳහා අනුග්රාහකත්වය ලබා  දිය හැකි  ආය න/ආය නයක්ව ලියාපදිංචිකර 

ගැනිම  මුලිකව  අකේක්වෂා කකකර්. කම් සඳහා ඔබ උනන්දුවක්ව ද්ක්වවන්කන් නම් අයදුම්ප  නිසිපරිදි 

සම්ුර්ණ කර ලියාපදිංචි විය හැක.   

 

මගී ආවරණය ඉදිකල යුතු ස්ථානය  සහ ආකාරය (Plan/Drawing) ද   කමම මගී ආවරණය තුල කවළද 

දැන්වීම් ප්රචාරය/කවළද කුටි ඉදිකිරීම ඇතුඵ ප්රතිලාභ පිළිබදව ද පසුව ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් 

සභාව විසින් දැනුම් කදනු ලැකේ. 

 

මුලික විස්තර හා කකාන්කේසී  

01. ක ෝරා ගන්නා ආය නය/ ආය න විසින් සම්ුර්ණ පිරිවැය ද්රමින්  මසක්ව තුල  මගී ආවරණය 

ඉදිකළ යුතුකේ. එකස්ම  වසර 03 ක්ව නඩත්තු කර පවත්වාකගන යා යුතුය.  

එකස්ම  මගී ආවරණය පිරිසිදුව හා ප්රියමනාපව  බා ග  යුතු අ ර  මාස 06 කට වරක්ව තීන්  

පින් ාරු කල යුතුය.   

02.  මගී ආවරණය ඉදිකල යුතු ස්ථානය  සහ ආකාරය (Plan/Drawing) ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් 

සභාව විසින්  සපයනු ලබන අ ර  මසක්ව ඇතුළ  ඉදිකර අවසන් කළ යුතුය.  

03.වලංගු වයාපාර ලියාපදිංචියක්ව ිමි ආය නයක්ව විය යුතුය. ඊට අද්ාල සාක්වි කලස වයාපාර 

ලියාපදිංචි සහතිකකේ පිටප ක්ව අයදුම්ප  සමඟ ඇමිණිය යුතුය. 

04. ද්ැන්වීම් ප්රචාරය කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති ඉ ඩ ප්රමාණකයන්  ¼ ක ප්රමාණයක්ව ජාතික ගමනාගමන 

කකාමිෂන් සභාව කවනුකවන් ලබා දිය යුතුය. එි බස්රථ කාලසටහන්, මාර්ග අංක සහ ප්රවාහනයට 

සම්බන්ධ ද්ෑ ප්රචාරය කරනු ඇ .   

05.සුවිකශ්ි ක ෝරාගත් ඉඩපහසුකම් ඇති සථ්ානයක වැසිකිලි පහසුකම් සැපයීම සිදුකල යුතුය.   

 

 

06.අද්ාල අනුග්රහකත්ව  ආය නය රාජය නිතීරීන්ට යටත්ව සියලුම ද්ැන්වීම් ප්රචාරය කල යුතුය.  
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07.අසභය ද්ර්ශන,මත්පැන් හා දුම්වැි ප්රචාරණ ද්ැන්වීම්, ජනවාර්ගික හැගීම් මතුවන සහ මාධය 

සද්ාචාරයට පටහැනි ද්ර්ශන ප්රද්ර්ශනය කිරිම සුරා  හනම් කේ. 

08.රජකේ තීරණයක්ව ම  සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මගී ආවරණය  ඉවත් කිරීමට සිදු වුවකහාත්, එම 

වගකීම ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව විසින් ඛාර කනාගනී. 

09. ක ෝරාගත් අයදුම්කරු/කරුවන්  ජාතික ගමනාගමන කකාමිෂන් සභාව සමග විධිමත් ගිවිසුමකට 

එලඹිය යුතුය. 
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නවීන පහසුකම් සහිත මගී ආවරණ (Smart Bus Halts) ඉදි කිරීම සඳහා 

අනුග්රාහකත්වය ලබා ගැනිමට ආයතන ලියාපදීංචි කිරිම 

 - අයදුම් පත්රය 

 

කයෝජනාවලිය සමඟ කමම කකාටස අයදුම්පත්කරු විසින් සම්ුර්ණ කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සම්ුර්ණ 

කිරිමට කපර විස් ර හා කකාන්කේසී කහාදින් කියවා බලන්න. 

  

1. ආය නකේ නම :.................................................................................................... 

2. ලිපිනය  :.................................................................................................... 

3. දුරකථන අංකය :.................................................................................................... 

4. ෆැක්වස්   :.................................................................................................... 

5. E mail -                     ……………………………………………………………………………………… 

6. වලංගු වයාපාර ලියාපදිංචි සහතිකකේ අංකය ............................................................... 

                                                                               (පිටප ක්ව ඇමිණිය යුතුය) 

සපයා ඇති විස් ර හා අකනකුත් කකාන්කේසි වලට එකඟ කවමි.  

 

අනුග්රාහකත්ව කටන්ඩරය ප්රද්ානය  කිරීකමන්  පසු දින 14 ක්ව තුළ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට එකඟ කවමි. 

කමම අයදුම් පත්රකේ හා අමුණා ඇති අකනකුත් ලියකියවිලිවල අඩංගු වගන්ති හා කකාන්කේසිවලට 

එකඟ කවමි.  

 

අත්සන .......................................   දිනය .......................................   

බලයල  ් නිළධාරියාකේ නම : -------------------------------------------------- 

 නතුර    :--------------------------------------------------- 

නිළ මුද්රාව   :-------------------------------------------------- 


