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පටුන 

1. ලසු  ආරාධනා පත           (02-03) 

2. උපකෙස් සහ ක ොන්කේසි පත්රි ාව         (04-06) 

3. ලසු  කතොරතුරු පත්රි ාව           (07-08) 

4. කෙන්ඩර් කපජරමය           (09) 

5. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරිකේ අයදුේපත        (10-14) 

6. කෙන්ඩරකේ අඩසගු ිමයයුතු ලියිමලි         (15) 
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ක ොළඹ මහා නගර සභාව 

ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ ගසේවය කරනු ලබන කාර්ය මණ්ඩලය ප්රවාහනය සහහා බස්නාහිර 
පළාගත් ස්ථිර පදංචි බස් රථ ධාවකයින්ගේ ලංසු කැහවීම. 

2022 වර්ෂය සහහා. 

ගකොළඹ 07, පුරහල, මහා නගර සභාව, මධයම ප්රසම්පානන ගනපාර්තගම්න්ුවව මිනන් කාර්ය මණ්ඩලය 

ප්රවාහනය සහහා පහත සහහන් මාර්ග ඔස්ගසේ රාජකාරි දනවල උගේ සවස ප්රවාහන පහසුකම් සලසා ගැිමම  

2010 වර්ෂගේ ගහෝ ඊ  පසු වර්ෂවල ලියාපදංචි කළ වායු සමිකරණ රහිත බස් රථ සහහා සැපයුම්කරුවන් 

ගවතින් මිල ගණන් කැහවනු ලැගේ. 

  

අනු 

අංක 
බස් රථය ගමන් මාර්ගය 

1.  පුරහල සි  ගහොරණ (37 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි , කැස්බැව, කහුවඩුව, ගපොකුණුවි , 

ගහොරණ   

2.  
පුරහල සි  ගමොගරොන්ුවඩුව 

(38KM) 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  ගකොුවවල, ගබොරලැස්ගුවව, 

පිළියන්නල, කැස්බැව, කිගනල්පිටිය, බණ්ඩාරගම,  ගමොගරොන්ුවඩුව  

3.  පුරහල සි  ගනොම්ගප (42 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  පැලියගගොඩ, කැළියය, ියයගම, 

ගනල්ගගොඩ, ගනොම්ගේ 

4.  පුරහල සි  ඉඹුල්ගගොඩ (33 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  පැලියගගොඩ, කැළීයය, 

කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, කිරිල්ලවල, ඉඹුල්ගගොඩ  

5.  පුරහල සි  මිනුවන්ගගොඩ (42 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  වත්තල, මාගබෝල, මහබාගේ, ජාඇල, 

ඒකල, ගකොටුගගොඩ, මිනුවන්ගගොඩ  

6.  පුරහල සි  අවිස්සාගේල්ල (38KM) 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  මරනාන, ගකොගලොන්නාව, 

වැල්ලම්පි ය, හංවැල්ල පහත්ගම, කලුඅේගල, ගකොස්ගම, අවිස්සාගේල්ල 

7.  පුරහල සි  ිමට් ඹුව (43 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  පැලියගගොඩ, කැළියය, 

කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, බැළුම්මහර, මහවි , යක්කල, කළගගඩිගහේන, 

තිහාරිය ිමට් ඹුව 

8.  පුරහල සි  පාදුක්ක (35 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  රාජගිරිය, අුවරුගිරිය, හබරකඩ, 

පනාගගොඩ, ගගොඩගම, මිගගොඩ, පාදුක්ක  

9.  පුරහල සි  කළුතර (42 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  ගකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය, 

වැල්ලවත්ත, ගනහිවල, රත්මලාන, ගමොරටුව, පානදුර, කළුතර  
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10.  පුරහල සි  කටුබැේන (27 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  ගකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය, 

වැල්ලවත්ත, ගනහිවල, රත්මලාන, ගමොරටුව, කටුබැේන 

11.  පුරහල සි  පහත්ගම (35 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  වැල්ලවත්ත, කිරුළපන, නුගේගගොඩ, 

මහරගම, ගකොට් ාව ගහෝමාගම ගගොඩගම පහත්ගම  

12.  පුරහල සි  පිළියන්නල (16 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  කිරුළපන, ගකොුවවල, 

ගබොරලැස්ගුවව, පිළියන්නල  

13.  පුරහල සි  ගකොට් ාව (18 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  වැල්ලවත්ත, කිරුළපන, නුගේගගොඩ, 

මහරගම, ගකොට් ාව  

14.  පුරහල සි  කඩවත (19 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  කිරිබත්ගගොඩ, මහර, කඩවත  

15.  පුරහල සි  කඩුගවල (17 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  රාජගිරිය, බත්තරුවල්ල, ගකොස්වත්ත, 

මාලගේ, පිට්ටුගල, කඩුගවල  

  

01)  ගම් සහහා උනන්දුවක් නක්වන ලංසුකරුවන්  2022 අකගජස්තු 19  දන සි  2022 සඳප්තඳේබර්  07 වන                          

දන නක්වා ගප.ව. 9.00 සි  ප.ව. 3.00 නක්වා එක් අයදුම්පතක් සහහා ආපසු ගනොගගවනු ලබන  

රු. 5,600.00 ක් සහ ආපසු ගගවනු ලබන ඇප තැන්පුව ගාස්ුව ගලස රු 50,000.00 ක්, ගකොළඹ 07, 

පුරහල පිහිටි ගකොළඹ මහා නගර සභා නාගරික භාණ්ඩාගාරික ගනපාර්තගම්න්ුවගේ සරේ අංශය ගවත 

ගගවිගමන් පසු ලබා ගන්නා රිසිට් පත ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ මධ්යම ේරසම්පානන  

ගනපාර්තගම්න්ුවව ගවත ඉදරිපත් කිරිගමන් පසු ලංසු අයදුම්පත් කට් ලය ලබා ගත හැක. එගසේම 

අයදුම්පගත් ුවල් පි පත සමඟ ආපසු ගගවනු ලබන ඇප තැන්පුව ුවනල ගගවනු ලැබු ලදුපගත් ඡායා 

පි පතක්න අුවණා එවිය යුුවය. 

02)  ුවද්රා තබන ලන ලංසු පි පත් ගනකකින් යුක්තව ඉදරිපත් කල යුුවය. ුවල් පි පත සහ අනු පි පත යන්න 

ලියුම් කවරගේ වම්පස ස හන් කර, ගවන ගවනම ලියුම් කවර ගනකක බහා, එම ලියුම් කවර ගනක 

10*4 ප්රමාණගේ ලියුම් කවරයක බහා,නාගරික ගකොමසාරිස් ගකොළඹ, මහා නගර සභාව, පුරහල, 

ගකොළඹ 07යන ලිපිනය     2022 සඳප්තඳේබර්  08 දන ගප.ව. 10.00  ගපර ලැගබන පරිද ලියාපදංචි 

තැපෑගලන් එවිම ගහෝ නාගරික ගල්කම් ගනපාර්තාගම්න්ුවව ගවත ගගනවිත් භාරදම කල යුුවය. ලංසු 

බහාලු කවරගේ වම්පස ඉහළ ගකළවගර් "ගකොළඹ මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය සහහා 

ලංසු කැහවිම - 2022" යනුගවන් සහහන් කළ යුුවය. 

 

 

අත්සන 
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ප්රවාහන පහු  ේ සඳපීමම සහහා වලසගු ක ොන්කේසි හා උපකෙස.් 

ක ොන්කේසි 

1. ගමම මාදලිගේ සැපයුම් /ගසේවා පිළිබන පලපුරුේන සමග වයාපාර ලියාපදංචි කිමේගම් සහතික සහිත 

සැපයුම්/ ගසේවා ලබා ගනන්නන් ගමය  ඉල්ලුමි කල හැකිය. 

2. ගසේවාව ලබා ගැනීම  අගේක්ෂිත කාල සීමාව වසර ගනකක් ගේ. සතිගේ වැඩ කරන දනයන්හීදී 

(ගසනසුරානා, ඉරිනා සහ අගනකුත් රජගේ ිමවාඩු දනයන්හි හැර) ගසේවාව ලබා දය යුුව ගේ. එගසේ 

වුවන අවශය වි කදී නාගරික ගකොමසාරිස් මගින් කරනු ලබන නැන්වීමකදී ගසේවාව ලබා දය 

යුුවගේ. 

3. ලංසු ඉදරිපත් කරන පුේගලයා ගහෝ ආයතනය නමින් වාහනය ලියා පදංචි කර තිියය යුුවය. ( ඒ 

බව සනාථ කිරිම සහහා ගමෝ ර් රථ ගනපාර්තගම්න්ුවව විසින් ිමකුත් කරන ලන ලියාපදංචි 

සහතිකගේ ඡායා පි පතක් සාමනාන විිමසුරු ගහෝ බලයලත් ිමලධාරිගයකු ගවතින් සහතික කර 

ගගන ඉදරිපත් කල යුුවය.) 

4. ඉල්ලුම් කරනු ලබන බස් රථ 2010.01.01 දන ගහෝ ඉන් පසු ලියාපදංචි කරනු ලැබු බස ් රථ 

පමණක් විය යුුවය. 

5. ලංසු ගතොරුවරු පත්රිකාගේ සහහන් ආසන සංයාව  වඩා බස් රථගේ ආසන සංයාව අඩු ගනොවිය 

යුුවය. ඊ  වඩා වැඩි ආසන සංයාවක් සහිත බස් රථ සනහා ප්රුවත්වය ගනනු ඇත. 

6. බස් රථගේ ගමන් ගන්නා මිනන්ගේ ජිවිත අවනානම ආරක්ෂණ සහතිකය මිනන් සම්පුර්ණගයන්ම 

ආවරණය විය යුුවය. (අසිමිත රක්ෂණ අවාරණයක් විය යුුවය) 

7. ප්රනාන ලිපිගේ  සි  දන 07 ක  පසු එලගබන දනයක් ගකොන්ත්රාත්ුව ආරම්භක දනය ගලස 

නාගරික ගකොමසාරිස් විසින් ලිඛිතව නන්වනු ලබයි. 

8. ගතෝරාගත් සාර්ථක ලංසු කරුවන් විසින් ප්රධාන ලිපිගේ දන සි  දන 07ක් ඇුවලත එක් ගමන් 

වාරිකයක්(එක් බසයක්) සහහා රු.300,000/= ක බැගින් වන වටිනාකම  සරිලන කාර්ය සාධන 

බැදුම්කරයක් ලබා දය යුුව ගේ. එම කාර්ය සාධන බැදුම්කරය ගකොළඔ මහ නගර සභාගේ ුවනල් 

තැන්පුවවක් ගහෝ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුගේ ලියාපදංචි වාියජ බැංකුවකින් ඉදරිපත් කරනු ලබන 

බැදුම්කරයක් විය යුුවය. 

9. ගතෝරාගත් සාර්ථක ලංසු කරුවන් අනාල බස ් රථගේ අනායම් බලපත්රය, ගයෝගයතා සහතිකය, 

අසිමිත රක්ෂණ සහතිකය, රියදුරුගේ රියදුරු බලපත්රය සහ වවනය සහතික යන සහතික 

පත්රයන්හි ුවල් පි පත් ගිවිසුම් ගත වීම  ගපර ලබාදය යුුවය. 

10. ගතෝරාගන්නාලන සාර්ථක සැපයුම්කරුවන් ප්රධාන ලිපිය අනුව ිමයමිත කාලය ුවල  කාර්ය සාධන 

බැදුම්කරයක් ලබා දය යුුව අතර ගකොළඔ මහ නගර සභාව ගිවිසුම  දන 14 ක් ඇුවලත එලියය 

යුුව ගේ. එගසේ කිමේම  අගපොගහොසත් වන ලංසු කරුවන් විසින් කරනු ලැබූ රු 50,000.00 ක ආපසු 

ගගවන ග න්ඩර් තැන්පුවව ගකොළඹ මහා නගර සභාව ගවත පවරා ගනු ලබන අතර අතර වසර 

ුවනක් යන ගතක් ගමම කාර්යාල ප්රවාහන ගසේවාව සහහා අයදුම් කල ගනොහැක. 
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11. සෑම මසකම පළුව සතිය ුවල, ගපර මාසය උගනසා ියල්පත, ධාවන ගේලා ස හන් සමඟ ඉදරිපත් 

කල දන සි  වැඩකරන දන 11ක  (එගකොලහ) පසුත්, වැඩකරන දන 15 ක  (පහගලොව) ගපරත් 

ගගවිම් ක යුුව සිදුකරනු ඇත.  

12. සැපයුම්කරුගේ ක්රියා කලාප ගහේුවගවන් ගකොළඹ මහා නගර සභා පරිශ්රගේ ගේපළක  හාිමයක් 

සිදුවුවගහොත් හා/ගහෝ ගසේවාව අණ්ඩව පවත්වාගගන ගනොයාම ගහේුවගවන් යම් පාඩුවක් ගහෝ 

හාිමයක් සිදුවුවගහොත් එකි අලාභය ගකොළඹ මහා නගර සභාව ගවත ගගවිය යුුවය. එගසේ 

ගනොගගවන අවස්ථාවකද සැපයුම්කරු ගවත ගගවිම  ිමයමිත වනිමක ගසේවා ගාස්ුවගවන් 

අයකර ගැිමම  ක යුුව කරනු ඇත. 

13. බස් රථය සහහා ඉන්ධන ගසේවක වියනම් හා නඩත්ුව වියනම් සැපයුම්කරු වි ලබාදය යුුවය. 

14. වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් සහිත මනා ගස ය තත්වයකින් යුත් විනයගරුක රියදුරකු ගසේවගේ 

ගයනවිය යුුවය. මිනන් ප්රවාහනය කරන බලපත්රයක් (P.T. License) ලබා තිගබන රියදුගරකු 

ගයනවිම වඩා ගයෝගය ගේ. ඔුව අපරක්ෂාකාරිව ධාවනයක ගයදම, ආාාරිලලි ගනොවිම සහ යම් 

කිසි විනය විගරෝධි ක්රියාවක් සහහා ගාෝනනා ඉදරිපත්ගේ නම්, ඒ සම්බන්ධගයන් ගසොයා බලා 

රියදුරු ඉවත්කිරිම  ක්රියා කල යුුවය. 

15. බස් රථගේ රියදුරු ඉවත් කර නව රියදුගරකු ගසේවගේ ගයොනවන්ගන් නම් ඒ පිළිබහව පුර්ව 

අනුමැතිය නාගරික ගකොමසාරිස්ගගන් ලබා ගත යුුවය.  

16. බස් රථගේ ගසේවාවන් සහ ධාවනය  අතයවශය ගනොවන නඩත්ුව ක යුුව රාජකාරි ගේලාගවන් 

පරිබාහිරව සිදුකර ගත යුුවය. 

17. හදසි ආපනා අවසථ්ාවකද අනුමත බස් රථය ගසේවගේ ගයනවිම  ගනොහැකි වි ද සාමානය පහසුකම් 

ඇති අවශය ධාරිතාවයක් සහිත බස් රථයක් ගසේවගේ ගයනවිය යුුවය. කලින් හදුනාගනු ලබන 

ආපනා තත්වයන් ගහේුවගවන් බස් රථය ගසේවගේ ගයනවිම  ගනොහැකි අවස්ථාවලද නාගරික 

ගකොමසාරිස්ගේ පුර්ව අනුමැතිය ලබා ගගන ගවනත් බස් රථයක් ගසේවගේ ගයනවිම  ක යුුව කල 

යුුවය. එගසේ ධාවනය කරන විකල්ප බස් රථය, ධාවනය කල හැකි කාල සිමාව උපරිම දන 14 ක  

ය ත්ගේ. 

18. ගකොළඹ මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩලය ප්රවාහනය කරනු ලබන රාජකාරි දනයන්හි මිනන් 

ප්රවාහනය සහහා බස් රථය ගයොනා ගනොගත යුුවය. 

19. ගමන් කරන කාර්යාල ගසේවකයින්  අමතරව නාගරික ගල්කම් කාර්යාලය මිනන් අවසර ගනොදුන් 

කිසිදු මිනගයකු ඇුවලත් කර ගනොගත යුුවය. 

20. ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ නාගරික ගකොමසාරිස් ගහෝ ඔුවගේ ිමගයෝජිතගයකු නැනුම් දුන් 

අවස්ථාගේ ගයෝජිත බස් රථය පරික්ෂා කිරිම  අවස්ථාව සලසා දය යුුවය. 

21. බස් රථගේ රියදුරු විසින් ගප.ව. 8.15   ගපර කාර්යාලය ගවත පැමිියම  හා ප.ව. 4.30   

කාර්යාල පරිශ්රගයන් පි ත් විම  ක යුුව කල යුුව අතර පැමිියගමන් පසු සහ පි ත්විම  ගපර 

ආරක්ෂක අංශගේ තබා ඇති ගල්ණය අත්සන් කල යුුවය. 

22. ලංසු ලියකියවිලි ඇුවළත් සෑම පිටුවක ම ලංසුකරු විසින් අත්සන් ගයොනා තිියය යුුවය. 
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23. ඩිසල් මිල අඩු ගහෝ වැඩි විමකද ගගවිම් ක යුුව පහත සමිකරණය මත රහා පවතියි. එහිද ආසන 

42 ක සහ ඊ  වැඩි බස ්රථ සහහා ඩිසල් ලි රයකින් ධාවනය කල හැකි දුර කිගලෝමි ර් හතරක් 

(04) ගලසන, ආසන 42  අඩු බස් රථ සහහා ඩිසල් ලි රයකින් ධාවනය කල හැකි දුර කිගලෝමි ර් 

හයක් (06) ගලස සලකනු ලැගේ. 

 

 

24. සෑම දනකම බස් රථය ධාවනය  ගපර විෂියජහරණය  ලක්කල යුුව අතර එය ධාවනය  පත් 

කිරිගම්ද ගයෝේය තත්වගයන් පැවතිය යුුවය. 

25. ගස ය ගසේවා අධයක්ෂක ජනරාල් විසින් වරින් වර ිමකුත් කරනු ලබන මාර්ගගෝපගේශවල  

අනුකුලව ගසේවා සැපයිය යුුවය. 

26. ගිවිසුම් ගත කාලය  ගපර ගනපාර්ශවගයන් කවර පාර්ශවයක  ගහෝ ගසේවාව අවසන් කිරිම  

අවශය ගේ නම් ඒ බව ලිත් මාසයක  ගපර පුර්වගයන් නැනුම් දය යුුවය. බස් රථගේ ගමන් කරන 

මිනන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධගයන් ගැ ළු සහගත තත්වයක් මුව වුවගහොත් පුර්ව නැනුම් දමකින් 

පසු ගසේවා සැපයුම්කරුවන්ගේ ගසේවය අවසන් කිරිම  ක යුුව කල යුුවය. 

27. අයදුම්කරුවන් හ  එක් මාර්ගයක් ගහෝ සියලු මාර්ග සහහා අයදුම්පත් ඉදරිපත් කල හැකි අතර, 

එක් ලියාපදංචි අංකයක් සහති බස් රථයකින් එක් ගමන් මාර්ගයක් සහහා පමණක් අයදුම්පත් 

ඉදරිපත් කල යුුවය. 

28. සමාගමක් ගහෝ ලියාපදංචි වයාපාරයක් විසින් අයදුම් කරන්ගන් නම් වයාපාර ලියාපදංචි 

සහතිකගේ සහතික කල ඡායා පි පතක් ඉදරිපත් කල යුුවය. 

29. ඉහතින් නක්වා ඇති ගකොන්ගේසි වල  අනුකුල ගනොවි රාජකාරි සහහා ගයොනවන බස් රථ 

ගසේවගයන් ඉවත් කිරිම  ක යුුව කරනු ඇත. 

 

උපකෙස ්

1. ප්රවාහන පහසුකම් සැපයිම  ගයෝජිත බස් රථය  අමතරව ගකොපමණ බස් රථ ප්රමාණයක් ලංසු 

ඉදරිපත් කරන්නා සුවන යන වගත් ඒ පිළිබහ වර්ගය, මාදලිය, හා ආසන සංයාව ආද විස්තර 

ඉදරිපත් කල යුුවය. 

2. බස් රථගේ ධාවන ගසේවාවන් හා  යර් මාරු කිරිම් රාජකාරි සහහා බාධාවක් ගනොවන අයුරින් 

ඉටුකර ගත යුුවය. 

3. ඉදරිපත් කරන වාහනගේ ගකොපමණ මගින් ප්රවාහනය කල හැකිනැයි ස හන් කල යුුවය. 

 

වනිමක ගගවිම = (වර්තමාන ඉන්ධන මිල - ලංසු කැහවන ආරම්භක දනගේ ඉන්ධන මිල)Xදනයකද ධාවනය කරනු ලබන දුර  

අඩුවිම/වැඩිවිම                         ඩිසල් ලි රයකින් ධාවනය කල හැකි දුර 
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ලසු  කතොරතුරු පත්රි ාව 

ප්රධාන ගණකාධිකාරි, 
මධයම ප්රසම්පානන ගනපාර්තගම්න්ුවව, 
ගකොළඹ මහා නගර සභාව, 
ගකොළඹ 07. 
 

ලිපිගගොනු අංකය  :- 
01. ගකොළඹ 07, පුරහල, ගකොළඹ මහා නගර සභා පරිශ්රය ගවත පහත සහහන් මාර්ග ඔස්ගසේ ිමයමිත ආසන 

සංයාව ගහෝ ඊ  වැඩි ආසන සංයාවකින් යුත් බස් රථ සහහා සැපයුම්කරුවන් ගවතින් මිල ගණන් 
කැනවනු ලැගේ. 

අංකය බස් රථය 
ආසන 

සංයාව 
ගමන් මාර්ගය 

01.  පුරහල සි  ගහොරණ (37 KM) 54 ගහෝ ඊ  වැඩි 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  කැස්බැව, 
කහුවඩුව, ගපොකුණුවි , ගහොරණ 

02.  පුරහල සි  ගමොගරොන්ුවඩුව (38 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  ගකොුවවල, 
ගබොරලැස්ගුවව, පිළියන්නල, කැස්බැව, 
කිගනල්පිටිය, බණ්ඩාරගම,  ගමොගරොන්ුවඩුව  

03.  පුරහල සි  ගනොම්ගප (42 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  
පැලියගගොඩ, කැළියය, ියයගම, ගනල්ගගොඩ, 
ගනොම්ගේ,  

04.  පුරහල සි  ඉඹුල්ගගොඩ (33 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  
පැලියගගොඩ, කැළීයය, කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, 
කිරිල්ලවල, ඉඹුල්ගගොඩ  

05.  පුරහල සි  මිනුවන්ගගොඩ (42 KM) 
 
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  වත්තල, 
මාගබෝල, මහබාගේ, ජාඇල, ඒකල, ගකොටුගගොඩ, 
මිනුවන්ගගොඩ  

06.  පුරහල සි  අවිස්සාගේල්ල (38 KM) 
 
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  මරනාන, 
ගකොගලොන්නාව, වැල්ලම්පි ය, හංවැල්ල 

පහත්ගම, කලුඅේගල, ගකොස්ගම, අවිස්සාගේල්ල  

07.  
පුරහල සි  ිමට් ඹුව (43 KM) 

 
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  
පැලියගගොඩ, කැළියය, කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, 
බැළුම්මහර, මහවි , යක්කල, කළගගඩිගහේන, 
තිහාරිය ිමට් ඹුව 

08.  පුරහල සි  පාදුක්ක (35 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  රාජගිරිය, 
අුවරුගිරිය, හබරකඩ, පනාගගොඩ, ගගොඩගම, 
මිගගොඩ, පාදුක්ක  

09.  පුරහල සි  කළුතර (42 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  
ගකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය, වැල්ලවත්ත, 
ගනහිවල, රත්මලාන, ගමොරටුව, පානදුර, කළුතර  

10.  පුරහල සි  කටුබැේන (27 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  
ගකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය, වැල්ලවත්ත, 
ගනහිවල, රත්මලාන, ගමොරටුව කටුබැේන  

11.  පුරහල සි  පහත්ගම (35 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  වැල්ලවත්ත, 
කිරුළපන, නුගේගගොඩ, මහරගම, ගකොට් ාව 
ගහෝමාගම ගගොඩගම පහත්ගම 

12.  පුරහල සි  පිළියන්නල (16 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  කිරුළපන, 
ගකොුවවල, ගබොරලැස්ගුවව, පිළියන්නල  

13.  පුරහල සි  ගකොට් ාව (18 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  වැල්ලවත්ත, 
කිරුළපන, නුගේගගොඩ, මහරගම, ගකොට් ාව  

14.  පුරහල සි  කඩවත (19 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  
කිරිබත්ගගොඩ, මහර, කඩවත  

15.  පුරහල සි  කඩුගවල (17 KM)  
54 ගහෝ ඊ  වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සි  රාජගිරිය, 
බත්තරුවල්ල, ගකොස්වත්ත, මාලගේ, පිට්ටුගල, 
කඩුගවල  
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02. ලංසු කැහවිම ජාතික තරඟකාරි ලංසුකරණ පටිපාටිය  අනුව සිදුකරනු ලැගේ. 

03. ලංසු අවසන් කරන දන සි  දන 91ක් නක්වා ලංසු කාලය වලංගු විය යුුවය. 

04. ලංසු ලියකියවිලි ඇුවළත් සෑම පිටුවක්ම ලංසුකරු විසින් අත්සන් ගයොනා තිියය යුුවය. සාමාගමක් තම 

ිමල ුවද්රාව තබා අත්සන් කල යුුවය. 

05. ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ මධයම ප්රසම්පානන ගනපාර්තගම්න්ුවව ුවලද කිසිදු ගගවිමකින් ගතොරව 

කාර්යාල ගේලාව ුවලද ගල්ණ පරික්ෂා කළ හැක. 

06. ගම් සහහා උනන්දුවක් නක්වන ලංසු කරුවන් 2022 අකගජස්තු 19  දන සි  2022 සඳප්තඳේබර්  07 දන 

නක්වා ගප.ව 9.00 සි  ප.ව. 3.00 නක්වා එක් අයදුම්පතක් සනහා ආපසු ගනොගගවනු ලබන රු 5600.00 ක් 

සහ ආපසු ගගවනු තබන ඇප තැන්පුව ගාස්ුව ගලස රු 50,000.00 ක් ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ සරේ 

අංශය ගවත ගගවිගමන් පසු ලබාගන්නා රිසිට් පත ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ මධයම මිලද ගැිමම් 

ගනපාර්තගම්න්ුවව ගවත ඉදරිපත් කිරිගමන් ලංසු අයදුම්පත් කට් ලයක් ලබා ගත හැක. එගසේම 

අයදුම්පගත් ුවල් පි පත සමඟ ආපසු ගගවන ඇප තැන්පුව ුවනල ගගවනු ලැබු ලදුපගත් ඡායා පි පතක්න 

අුවණා එවිය යුුවය. 

07. ුවද්රා තබන ලන ලංසු පි පත් ගනකකින් යුක්තව ඉදරිපත් කල යුුවය. ුවල් පි පත සහ අනු පි පත යන්න 

ලියුම් කවරගේ වම්පස ඉහල ගකළවගර් ස හන් කර ගවන ගවනම ලියුම් කවර ගනකක බහා, එම ලියුම් 

කවර ගනක 10*4 ප්රමාණගේ ලියුම් කවරයක බහා 2022 සඳප්තඳේබර්  08  දන ගප.ව 10.000   ගපර 

නාගරික ගකොමසාරිස් ගකොළඹ, මහා නගර සභාව, පුරහල, ගකොළඹ 07 යන ලිපිනය  ලැගබන පරිද 

ලියාපදංචි තෑපැගලන් එවිම ගහෝ නාගරික ගල්කම් ගනපාර්තාගම්න්ුවගේ තබා ඇති ග න්ඩර් ගපට්ටිය  

අතින් ගගනවිත් බහාලිම කල යුුවය. ලංසු  බහාලුම් ලියම් කවරගේ වම්පස ඉහල ගකළවගර් "ගකොළඹ 

මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය 2022/2024" යනුගවන් සහහන් කල යුුවය. ලංසු භාර ගැිමම 

අවසන් වු වහාම එකි ලංසු විවෘත කරනු ලැගේ. ලංසුකරුවන්  හා ඔවුන්ගේ බලයලත් ිමගයෝජිතයින්  

එම අවස්ථාව  සහභාගි විය හැක. 

08. ගතෝරා ගත් සැපයුම්කරු ගකොළඹ මහා නගර සභගේ නාගරික ගකොමසාරිස් සමඟ ගිවිසුමක  එළඹිය 

යුුවය. 

09. ලංසු ඉදරිපත් කිරිම සහහා ලබාද ඇති කාලය දර්ඝ කිරිම සහහා කිසිදු අයුරිකින් සලකනු ගනොලබන අතර 

තෑපැගල්ද ඇතිවන ප්රමානවිම් ගකොළඹ මහා නගර සභාව වගකියනු ගනොලැගේ. 

10. ගමහි සහහන් උපගනස් වල  අනුකුලතාවය  ගනොනක්වන ඕනැම ග න්ඩරයක් ප්රසම්පානන කමිටුව විසින් 

ප්රතික්ගෂේප කරනු ලැගේ. 

11. ගමම ග න්ඩරය ඕනැම අවස්ථාවකද අවලංගු කිරිගම් බලය ප්රසම්පානන කමිටුව සුවය. 

12. වැඩිදුර විස්තර සහහා කාර්යාල ගේලාව ුවලද දුරකථන අංක 011-2686369/2686389  මිනන් ගකොළඹ 

මහා නගර සභාගේ මධයම ප්රසම්පානන ගනපාර්තගම්න්ුවගේ කාර්යාලගේ ගණකාධිකාරි ඇමතිය යුුවය. 

 

 

ප්රසම්පානන කමිටුව 

ගකොළඹ මහා නගර සභාව 

ගකොළඹ 07 
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කෙන්ඩර් කපජරමය (From Of Bid) 

ප්රධාන ගණකාධිකාරි, 
මධයම ප්රසම්පානන ගනපාර්තගම්න්ුවව, 
ගකොළඹ මහා නගර සභාව, 
ගකොළඹ 07. 

(ස හන:- ලංසු ගල්නය ිමකුත් කිරිම  ප්රථම, (*) සලකුණ නක්වා ඇති සියළුම හිස්තැන් ගසේවයයා විසින් 

ිමයමිත පරිද පිරවිය යුුවය.) 

ගකොන්ත්රාත්ුවගේ නම :- ගකොළඹ මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය 

නාගරික ගකොමසාරිස්, 

ගකොළඹ මහා නගර සභාව, ගවත  

(ලිපිගගොනු අංකය) 

මහත්මයාගණිම, 

1. පහත අත්සන් කරන මම/අපි ඉහත සහහන් කාර්යය ඉටුකිරිම සහහා සියලු ගකොන්ගේසි , උපගේස් හා 

ලංසු ගතොරුවරු පත්රිකාව, පමේක්ෂා කිරිගමන් අනුවරුව. එම කාර්ය ඉහත සහහන් ගකොන්ත්රාත් 

ගකොන්ගේසි, සංගශෝධන අනුව ශ්රී ලංකා ුවනලින් * රු.       

(VAT රහිතව) (රු.    ) (VAT රහිතව) ගහෝ ඉහත කි ගකොන්ගේසි වල  

අනුකුලව තීරණය කරනු ලබන ගවනත් ුවනලක  ඉටු කිරම  ගපොගරොන්දු වන්ගන්මි/වන්ගනුව. 

2. මගේ/අපගේ ග න්ඩරය පිළිගතගහොත් 2022.10.01 සි  කාර්ය ආරම්භ කිරිම ත් , 2024.09.30 දන 

නක්වා කාල සීමාව ුවල ගකොන්ත්රාත්ුවව  අනාල ුවළු ගසේවා සැපයිම ත් මම/අපි ගපොගරොන්දු ගවමි/ගවුව. 

3. ලංසු ගතොරුවරු පත්රකාගේහි 3 වන වගන්තිගේ සහහන් කාල සිමාව ුවල ගමම ග න්ඩරය ගවනුගවන් 

මම/අපි බැද සිටිම  එකඟ වන අතර එම කාල සීමාව ඉකුත් විම  ගපර ඕනැම අවස්ථාවක ගමම 

ග න්ඩරය භාර ගැිමම  ගපොගරෝන්දු ගවමි/ගවුව. 

4. විධිමත් ගිවිසුම පිළියල ගකො  ඊ  එළගඹන ගතක් ගමම ග න්ඩරය සහ ඔබගේ ලිඛිත පිළිගැිමගම් 

ලිපිය මිනන් ඔබ හා අප අතර වනතික බැඳිමක් ස්ථාපිත ගකගරන බව මම/අපි පිළිගිමමි/ුව. 

5. අවම ග න්ඩරය පිළිගැිමම  ගහෝ ඔබ ගවත ලැගබන ඔනැම ග න්ඩරයක් පිළිගැිමම  ගහෝ ඔබ බැඳි 

ගනොසිටින බව මම/අපි නිමමි/නිමුව. 

6.                                       ගවනුගවන් ග න්ඩරය 

අත්සන් කිරිම           වශගයන් යථා පරිද 

බලයලත් වර්ෂ 2022  ක්වු     මස      දනදය. 

 

අත්සන :-        

ලිපිනය :-        

සාක්ෂි :-         
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ක ොළඹ මහා නගර සභා  ාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය සහහා ලසු   ඳහිමම. 

2022 වර්ෂය සහහා අයදුේ පත. 

වාහනකේ ලියාපදිසචි අයිති රු පිලිබහ කතොරතුරු :-  

 

1 ප්රවාහන පහසුකම් සපයන ආයතනගේ / 
පුේගලයාගේ නම   

2 
ලිපිනය    

3 
හැදුනුම්පත් අංකය   

4 
ග්රාම ිමලධාරි වසම   

5 
ප්රාගේිලය ගල්කම් ගකොට්ශාශය   

6 
දස්ත්රික්කය   

7 
දුරකථන අංකය   

8 
විනුත් තෑපැල   

9 
ෆැක්ස්   

10 
VAT ලියාපදංචි වී ඇති අංකය   

11 අයදුම්පත් ගාස්ුව ගගවූ ලදුපත් අංකය(පි පතක් 
ඇමිියය යුුවය)   

12 ඇප තැන්පත් ගාස්ුව ගගවූ ලදුපත් 
අංකය(පි පතක් ඇමිියය යුුවය)   

 

(පදිසචිය සනාථ කිරීම සහහා ග්රාම නිලධාරි සහති ය ඇමිණිය යුතුය)
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වාහනය පිළිබන විස්තර 
වනිමක ගාස්ුවව -

ඉලක් කමන් VAT 
බදු රහිතව 

වනිමක ගාස්ුවව -අකුරින් VAT බදු රහිතව 

 වාහන 
වර්ගය 

වාහන 
මාදලිය 

වාහනගේ 
ආසන 
සංයාව 

 වාහන 
අංකය 

ිමෂ්පාදත 
වර්ෂය 

ලියාපදංචි 
වර්ෂය 

1.         
පුරහල සි  

ගහොරණ (37 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි , කැස්බැව, 
කහුවඩුව, ගපොකුණුවි , 
ගහොරණ   

                

2.         
පුරහල සි  

ගමොගරොන්ුවඩුව 

(38KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
ගකොුවවල, 
ගබොරලැස්ගුවව, 
පිළියන්නල, කැස්බැව, 
කිගනල්පිටිය, 
බණ්ඩාරගම,  
ගමොගරොන්ුවඩුව  

                

3.         
පුරහල සි  

ගනොම්ගප (42 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
පැලියගගොඩ, කැළියය, 
ියයගම, ගනල්ගගොඩ, 
ගනොම්ගේ 
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4.         
පුරහල සි  

ඉඹුල්ගගොඩ (33 
KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
පැලියගගොඩ, කැළීයය, 
කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, 
කිරිල්ලවල, 
ඉඹුල්ගගොඩ  

                

5.         
පුරහල සි  

මිනුවන්ගගොඩ (42 
KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  වත්තල, 
මාගබෝල, මහබාගේ, 
ජාඇල, ඒකල, 
ගකොටුගගොඩ, 
මිනුවන්ගගොඩ  

                

6.         
පුරහල සි  

අවිස්සාගේල්ල 

(38KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  මරනාන, 
ගකොගලොන්නාව, 
වැල්ලම්පි ය, 
හංවැල්ල පහත්ගම, 
කලුඅේගල, ගකොස්ගම  
අවිස්සාගේල්ල 

                

7.         
පුරහල සි  

ිමට් ඹුව (43 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
පැලියගගොඩ, කැළියය, 
කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, 
බැළුම්මහර, මහවි , 
යක්කල, 
කළගගඩිගහේන, 
තිහාරිය ිමට් ඹුව 

                

8.         
පුරහල සි  

පාදුක්ක (35 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  රාජගිරිය, 
අුවරුගිරිය, හබරකඩ, 
පනාගගොඩ, ගගොඩගම, 
මිගගොඩ, පාදුක්ක  

                



DUPLICATE 
 

13 

CPD/21/1400/2022 

9.         
පුරහල සි  

කළුතර (42 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
ගකොල්ලුපිටිය, 
බම්බලපිටිය, 
වැල්ලවත්ත, ගනහිවල, 
රත්මලාන, ගමොරටුව, 
පානදුර, කළුතර  

                

10.      
පුරහල සි  

කටුබැේන (27 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
ගකොල්ලුපිටිය, 
බම්බලපිටිය, 
වැල්ලවත්ත, ගනහිවල, 
රත්මලාන, ගමොරටුව, 
කටුබැේන 

                

11.      
පුරහල සි  

පහත්ගම (32 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
වැල්ලවත්ත, 
කිරුළපන, 
නුගේගගොඩ, මහරගම, 
ගකොට් ාව ගහෝමාගම 
ගගොඩගම පහත්ගම  

                

12.      
පුරහල සි  

පිළියන්නල (16 
KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
කිරුළපන, ගකොුවවල, 
ගබොරලැස්ගුවව, 
පිළියන්නල  

                

13.      
පුරහල සි  
ගකොට් ාව  

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
වැල්ලවත්ත, 
කිරුළපන, 
නුගේගගොඩ, මහරගම, 
ගකොට් ාව  
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14.      
පුරහල සි  

කඩවත (19 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  
කිරිබත්ගගොඩ, මහර, 
කඩවත  

                

15.      
පුරහල සි  

කඩුගවල (17 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සි  රාජගිරිය, 
බත්තරුවල්ල, 
ගකොස්වත්ත, මාලගේ, 
පිට්ටුගල, කඩුගවල  

                

එකුවව                 

එකුවකල  VAT                 

එකුවව VAT  සහිතව                 

 

ඉහත සහහන් ගතොරතරු සතය හා ිමවැරද බව මා ප්රකාශ කරමි. ගමම ගසේවාව සහහා මා ගතෝරා ගනු ලබන්ගන් නම් අනාල ගකොන්ගේසි හා ිමයමයන්  ය ත්ව ගසේවාව 

විධිමත්ව පවත්වාගගන යාම  එකඟ වන බව ගමයින් ප්රකාශ කරමි. 

 

                 

 දනය          අයදුම්කරුගේ අත්සන
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කවනත්  රුණු (සඳලකිය යුතුයි.) 

කෙන්ඩරකේ අඩසගු ිමය යුතු කේඛණය (Check List) 

 
පිටු අංකය 

ඉදරිපත් කර 
ඇත/නැත 

1.  ිමසි අයුරින් පුරවා අත්සන් කරන ලන 
ග න්ඩර් ගපෝරමය  

(09)  

2.  මිල ගණන් ගයදු ඉල්ලුම් පත්රය (10)  

3.  අනු අත්සන් ගයදු උපගනස් සහ 
ගකොන්ගේසි පත්රිකාව 

(04/05/06)  

4.  අනු අත්සන් ගයදු ලංසු ගතොරුවරු 
පත්රිකාව 

(07/08)  

5.  බස් රථය ගමෝ ර් රථ ප්රවාහන 
ගනපාර්තගම්න්ුවගේ ලියාපදංචි කල 
සහතිකගේ සහතික කරන ලන ඡායා 
පි පතක් 

ඡායා පි පත් අුවණා ඇත.  

6.  ග්රාම ිමලධාරි සහතිකය ඇමිියය යුුවය.  

7.  වැට් (VAT) සහහා ලියාපදංචි වි 
ඇත්නම් ලියාපදංචි සහතිකගේ 
පි පතක්  

ඡායා පි පතක් ඇමිියය 
යුුවය. 

 

8.  අයදුම්පත්ර සහ ඇප තැන්පුව ගාස්ුව 
ගගවු ලදුපගතහි පි පතක්  

ඡායා පි පතක් ඇමිියය 
යුුවය. 

 

9.  වයාපර නාම ලියාපදංචි සහතිකගේ 
සහතික කල ඡායා පි පතක්  

ඡායා පි පතක් ඇමිියය 
යුුවය. 

 

 

 ුවද්රා තබන ලන ලංසු පි පත් ගනකකින් යුක්තව ඉදරිපත් කල යුුවය. ුවල් පි පත සහ අනු 
පි පත යන්න ලියුම් කවරගේ වම්පස ඉහළ ගකළවගර් ස හන් කර ගවන ගවනම ලියුම් කවර 

ගනකක බහා, එම ලියුම් කවර ගනක 10*4 ප්රමාණගේ ලියුම් කවරයක බහා, 2022.09.08      

දින කප.ව10.00  ගපර නාගරික ගකොමසාරිස් ගකොළඹ, මහා නගර සභාව, පුරහල, ගකොළඹ 
07 යන ලිපිනය  ලැගබන පරිද ලියාපදංචි තෑපැගලන් එවිම ගහෝ නාගරික ගල්කම් 
ගනපාර්තාගම්න්ුවගේ තබා ඇති ග න්ඩර් ගපට්ටිය  අතින් ගගනවිත් බහාලිම කල යුුවය. ලංසු 
බහාලු කවරගේ වම්පස ඉහළ ගකළවගර් "ගකොළඹ මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය 
2022/2024" සහහා ලංසු කැහවිම යනුගවන් සහහන් කල යුුවය. 
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