2020 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්රවෘත්ති
යෙපාර්තයේන්තුව යවත කුලී පෙනම මත ප්රවාහන
පහසුකේ ලබා ගැනීම

රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව
අංක 163
කිරුළපන පාර
යපාල්යේන්තයගාඩ
යකාළඹ 05

ප්රසම්පාදන දැන්වීම

රජයේ ප්රවෘත්ති යදපාර්තයම්න්වුව

2020 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්රවෘත්ති යදපාර්තයම්න්වුව යවත කුලී පදනම මත
ප්රවාහන පහසුකම් ලබාගැනීම

2020 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව යවත කුලී පෙනම මත ප්රවාහන
පහසුකේ ලබාගැනීම යවනුයවන්ත 2019.11.21 දින ප ව 2.00 ෙක්වා මුද්රා තබන ලෙ ලංසු
කැඳවනු ලැයේ

02. යේ සඳහා රු

500.00 ක ආපසු යනායගවනු ලබන තැන්තපත්ත මුෙලක් රජයේ ප්රවෘත්ති

යෙපාර්තයේන්තුයේ සරප් යවත යගවා ලබාගන්තනා රිසිට්පතක් ගිණුේ
කිරීයමන්ත පසුව ලංසු ලියකියවිලි 2019.11.01 දින සිට 2019.11.20

අංශයට ඉදිරිපත්ත

දිනප ව

3.00 ෙක්වා

කාර්යාල යේලාවන්ත ුලදී ලබාගත හැක

03. ලංසු ලියකියවිලි කාර්යාල යවලාවන්ත ුලදී යනාමිලයේ පරීක්ෂා කළ හැකිය
04. මුද්රාතබනලෙ ලංසු ලියාපදිංචි තැපෑයලන්ත අංක 163
යකාළඹ

කිරුලපන මාවත

යපාල්යේන්තයගාඩ

ලිපිනයට එවීම යහෝ එම ලිපිනයේම ගිණුේ අංශයේ තබා ඇි යටන්තඩර් යපට්ියට

යගනවිත්ත බහාලීම 2019.11.21 දින ප ව. 2.00 ට යපර සිදුකළ යුුය

ලංසු විවෘත කිරීම

2019.11.21 දින ප ව 2.00 ට සිදු කරනු ලැයේ
05. මිල ගණන්ත බහාලන කවරයේ වේ යකළවයර්

කුලී පදනම මත ප්රවාහන පහසුකම්

ලබාදීම සඳහා මිල ගණන්ව යලස සෙහන්ත කළ යුුය

නාලක කලුවැව
රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල්
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව
දුරකතන අංක
ෆැක්් අංක

011 2512332
011 2514286

උපයල්ඛණ අංක 02

රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව
2020 වර්ෂය සඳහා කුලී පෙනම මත ප්රවාහන යේවා ලබා ගැනීම
සඳහා මිල ගණන්ත කැඳවීම
01.

02.

මෙෙ කාර්යය ගිවිසුෙට එළමෙන දිනමේ සිට ලිත් වර්ෂයකට බල පැවැත්මේ. එමෙත්
මේවාව අසතුටුදායක බව මපනී ගියමොත් පූර්ව දැනුම්දීෙකින් ම ාරව ඕනෑෙ අවේථාවකී
මේවාව අවසන් කිරීෙට රජමේ ප්රවෘත්ි අධ්යක්ෂ ජනරාල්ට බලය ඇත්මත්ය. එවැනි
අවේථාවකී මේවය අවසන් කිරීෙට මේතු වූ කරුණු දැක්ීෙට රජමේ ප්රවෘත්ි අධ්යක්ෂ
ජනරාල් බැඳී මනාෙැ .
ප්රවාෙනය සඳො මයාදාගනු ලබන වාෙනවලට මගීම්ද කරනුමේ කාර්ය නිෙවූ පසුවය.

03.

ඇණවුෙ ලැබීමෙන් පසු නියමි
දිනට, නියමි
ේථානයට පැමිණීෙ අනිවාර්ය මේ.

04.

දිවා රාත්රී යන ඕනෑෙ අවේථාවකී වාෙන කැඳීෙට ො එෙ අවශ්ය
සැපයීෙට ෙැකියාව ිබිය යුතුය.

05.

ප්රවාෙන පෙසුකම්ද සැපයීමම්දී අදාල කාර්යයට අදාලව අධීක්ෂණ නිලධ්ාරිමයකු සම්දබන්ධ්
මේ. ඒ අනුව ගෙනට අදාල ධ්ාවන සටෙන් දුර ප්රොණ අධීක්ෂණ නිලධ්ාරියාමේ අත්සන
සහි ව බිල්පත් / ඉන්මවායිේ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

06.

මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමම්ද ී අප විසින් ඉදිරිපත් කර ඇි ආකෘිමයහිෙ පෙණක් මිල
ගණන් ඉදිරිපත් කල යුතු අ ර එමේ මනාෙැිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන මටන්ඩර්පත්
ප්රික්මේප කරනු ලැමේ.

07.

මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමම්දී පෙ පරිදි මකාටේ 04 කින් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. සියළුෙ
ගෙන් සඳො දුර ප්රොණයන් මේවා සැපයුම්ද කරුමේ ආය නමේ සිට මනාව රජමේ ප්රවෘත්ි
මදපාර් මම්දන්තුමේ සිට ආරම්දභ විය යුතුයි.





මේලාවට විනාඩි 10කට මපර නියමි

ාවන්ට අනුව වාෙන

දිගු දුර ධ්ාවනය ඇමුණුෙ
01
මකටි දුර ධ්ාවනය ඇමුණුෙ
02
ොසික / දදනික කුලී ඇමුණුෙ 03
කුඩා වාෙන මකටිදුර ධ්ාවනය 04

08.

දැනටෙත් මෙෙ මක්ෂත්රමේ නියැලී සිටින බවටත් එෙ මේවා පෙසුකම්ද ලබා දුන් රජය
පිලිගත් ආය න තුනකට ඔබ විසින් ලබාදුන් ප්රවාෙන පෙසුකම්ද පිලිබඳ වාර් ාවක් අදාල
ඇමුණුම්ද සෙග ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

09.

මේවා කටයුතු ලබාීමම්දී කිසිදු රජමේ මේපලකට ොනියක් මනාවිය යුතුය. එවැන්නක් සිදු
වුවමොත් ඒවා යථා
ත්වයට පත්කර දිය යුතුය. නියෙ කරන කාලය තුළෙ එෙ
අළුත්වැඩියාවන් සිදුමනාකළමොත්, ඒ සඳො යන වියදෙ ආය නයට මගීෙට ඇි මුදල්
වලින් මෙෝ ඉදිරිපත් කරන ලද ඇප බැදුම්දකරමයන් මෙෝ එෙ කාරණා මදමකන්ෙ
අවේථානුකූලව අයකරගනු ඇ .

10.

මටන්ඩරමයන් නියෙ වන මිල ෙැර කිසිදු අෙ
මනාලැමේ.

ර මගීෙක් මේවා සැපයුම්දකරුට මගවනු

11.

එමේෙ මේවා කටයුතු සඳො මයාදාගත් වාෙන ො උපකරණ සම්දබන්ධ්ව සිදුවන ආපදා ො
අලාභ සම්දබන්ධ්මයන් ද මෙෙ මදපාර් මම්දන්තුව කිසිඳු වගකිෙක් මනාදරන අ ර එය අදාල
සැපයුම්දකරු විසින් දැරිය යුතුය.

12.

ෙදිසි අනතුරකී, කාර්මික මදෝෂයකින් මෙෝ මවනත් මේතුවක් නිසා මවන් කරමදනු ලබන
වාෙනය ධ්ාවනය කළ මනාෙැකි අවේථාවකී ඒ බැේ දැනුම්ද ීමෙන් අනතුරුව දිග දුර
ධ්ාවනය සඳො මයාදාගනු ලබන වාෙන සඳො පැය 02 ක් ඇතුළ ද, මකටි දුර ධ්ාවනය
සඳො පැය 01 ක් ඇතුළ ද මවනත් සුදුසු වාෙනයක් ලබා දිය යුතුය.

13.

ඒ ඒ රාජකාරි අවේථාවන්හිී මවන් කරනු ලබන වාෙනය සඳො මයාදවනු ලබන අධීක්ෂණ
නිලධ්ාරියාමේ ඉල්ලීෙ පරිදි ොර්ග නීි රීිවලට අනුකූලව මේග සීො පවත්වාග යුතුය.
එමේෙ නිවැරදි ගෙන් ොර්ගය සෙග නිවැරදි ගෙන්දුර සටෙන් ැබිය යුතුය.

14.

කුලී රථය ෙගින් ගෙන් ගන්නා ෙගීන් ෙට සම්දපූර්ණ රක්ෂණ ආවරණයක් ිබිය යුතු අ ර
ෙදිසි අනතුරකී අදාල වන්දි මුදල් මගීෙට අදාල වාෙන කුලී කරුවන් බැඳී සිටිය යුතුය.
එමේෙ එෙ ෙදිසි අනතුරු සම්දබන්ධ්මයන් අප ආය නය වගකීෙට කිසි ආකාරයකින් බැඳී
නැ .

15.

අදාල සපයන වාෙනමයහි රියදුරු ො/මෙෝ සොයක අදාල රාජකාරි මේවාමේී
විනයගරුකව ො කාර්යක්ෂෙව ෙැසිරීෙ ප්රධ්ාන වගකීෙ මේ.

16.

අදාළ වාෙනය සෙග මයාදවන රියදුරුට වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් ිබීෙ අනිවාර්ය අ
රියදුරු ෙනා මසෞඛ්ය ත්වමයන් සිටිය යුතුය.

17.

අවශ්ය වූ විමටක ැන්පතු මුදලක් රජමේ ප්රවෘත්ි මදපාර්
ආය නය එකඟවිය යුතුය.

18.

මෙෙ ලංසුව පිළිබඳව මෙෝ මේවා ලබා ගැනීෙ පිළිබඳව මෙෝ අවසන් තීරණ ගැනීමම්ද බලය
මදපාර් මම්දන්තු ප්රසම්දපාදන කමිටුව සතු මේ.

19.

මම්ද සම්දබන්ධ්ව ඇි සියලු කාරණාවන්හි අවසන් තීරණය රජමේ ප්රවෘත්ි අධ්යක්ෂ
ජනරාල් වරයා සතු මේ.

මම්දන්තුමේ රඳවා

ර

ැබීෙට ඔබ

රජමේ ප්රවෘත්ි අධ්යක්ෂ ජනරාල්
රජමේ ප්රවෘත්ි මදපාර් මම්දන්තුව
පූර්මවෝක්

මකාන්මදසි වලට එකඟ මවමු.

..........................................................
ලංසු කරුමේ අත්සන ො මුද්රාව

නෙ

:- .......................................................................

නතුර
දිනය

:- .......................................................................

:- ...................................................................
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2020 වර්ෂය සඳහා කුලී පෙනම මත ප්රවාහන පහසුකේ ලබාගැනීම සඳහා මිල ගණන්ත
කැඳවීම
මිල ගණන්ත ඉදිරිපත්ත කිරීයේ ආකෘිය

01. ලංසු කරුමේ නෙ :- .......................................................................................................................
02. ආය

නමේ නෙ :- ..........................................................................................................................

03. වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය :- ........................................................................ (පිටප
04. ආය

ක් අමුණන්න)

නමේ ලිපිනය :-

...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................
05. දු.ක. අංක - ආය

නය :- ...................................................

ලංසුකරු :- ........................................

06. ෆැක්ේ අංකය :- ..............................................
07. ඊමම්දල් ලිපිනය

:- ..............................................................................

08. වැට් බදු සඳො ලියාපදිංචි අංකය
09. මවනත් කරුණු

:- .........................................................

:-

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

සටෙන :- උපමල්ඛ්ණ අංක 02 හි මකාන්මේසි වලට එකඟව ඇමුණුම්ද අංක 01, 02, 03, 04
යටමත් ඉදිරිපත්කර ඇි මිලගණන් යටමත් මේවා සැපයීෙට එකඟමවමි.

......................................
ලංසු කරුමේ අත්සන

.............................................
දිනය

.....................................
නෙ

ආය

නමේ මුද්රාව :-

ඇමුණුම් 01

දිගු දුර ධාවනය - රියදුරු සහිත
(කාර් / වෑන් / බස්ත)
ආස
අනු
AC /
අංක Non AC න
ගණ
ය

ආසන තත්වය

අවම
කි.මී.
ගණන

න

AC

4

Adjustable

100

Non AC

4

Non Adjustable

100

AC

9

Adjustable

100

Non AC

9

Non Adjustable

100

AC

12

Adjustable

100

Non AC

12

Non Adjustable

100

AC

15

Adjustable

100

Non AC

15

Non Adjustable

100

AC

28

Adjustable

150

Non AC

28

Non Adjustable

150

AC

35

High Decker Bus
Adjustable

150

Non AC

35

Non Adjustable

150

AC

45

High Decker Bus
Adjustable

150

Non AC

45

Non Adjustable

150

අවම කි.මී.
ගණන
සඳහා
ගාස්තුව

වැඩිවන
කි.මී.
එකක්
සඳහා මිල

රියදුරු
බටා

01

02

03

04

05

06

07

වවනත් : වස්තවා සැපයීමට අදාල වවනත් කාරණා

දිනය

අත්සන හා මුද්රාව

සහයක
බටා

ඇමුණුම 02

වකටි දුර ධාවනය - රියදුරු සහිත
(කාර් / වෑන් / බස්ත)
අනු AC / Non
අංකය
AC

ආස
න
ගණ
න

ආසන තත්වය

දුර ප්රමාණයන්
1 km - 30 km කි.මී.
1කට ගාස්තුව

AC

4

Adjustable

Non AC

4

Non Adjustable

AC

9

Adjustable

Non AC

9

Non Adjustable

AC

12

Adjustable

Non AC

12

Non Adjustable

AC

15

Adjustable

Non AC

15

Non Adjustable

AC

28

Adjustable

Non AC

28

Non Adjustable

AC

35

High Decker Bus
Adjustable

Non AC

35

Non Adjustable

AC

45

High Decker Bus
Adjustable

Non AC

45

Non Adjustable

31 km - 60 km කි.මී.
1කට ගාස්තුව

01

02

03

04

05

06

07

වවනත් : වස්තවා සැපයීමට අදාල වවනත් කාරණා

දිනය

අත්සන හා මුද්රාව

61 km - 99 km කි.මී.
1කට ගාස්තුව

සුව ෝපව

අනු අංකය ොහන ෙර්ග AC
01

Axio Hibrid

02

Prius Hibrid

03

Honda Hibrid

04

Allion 260

05

Premeo 260

06

Nissan Sylphy

07

Allion 240

08

Nissan FB - 15

09

Toyota 121

10

Toyota Yaris

11

Alto 2014

12

Toyata Hilux Cab

13

Montero Jeep

ෝගි රථ (රියදුරු රහිත)

දෛනික

ගාේු
සතියක

වෙනත් : වේො සැපයීමට අෛාල වෙනත් කාරණා

දිනය

අත්සන හා මුද්රාව

ඇමුණුම 03

මාසික

ඇමුණුම 04

කුඩා වාහන - වකටි දුර (රියදුරු සහිත)
අනු
අංකය

වාහන වර්ග
වර්ගය

ආසන
ගණන

අවම
අවම
වැඩිවන
කි.මී.
කි.මී.
කි.මී. 1
ගණන ගණනට
ට
ගාස්තුව ගාස්තුව

01

කාර් රථ

03

20

02

Three Wheeler
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20

03

කුඩා වෑන් රථ

04

20

වවනත් : වස්තවා සැපයීමට අදාල වවනත් කාරණා

දිනය

අත්සන හා මුද්රාව
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