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ක ොළඹ මහා නගර සභාව 

 ාර්ය මණ්ඩලය ප්රවාහනය සඳහා ලංසු  ැඳවිම - 2022. 
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රිසිට් පත් අංකය :-             

ගමනාන්තය :-             

සැපයුම්කරුගේ නම :-            
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පටුන 

1. ලංසු ආරාධනා පත           (02-03) 

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

3. ලංසු කතොරතුරු පත්රි ාව           (07-08) 

4. කෙන්ඩර් කපෝරමය           (09) 

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

6. කෙන්ඩරකේ අඩංගු වියයුතු ලියවිලි         (15) 
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ක ොළඹ මහා නගර සභාව 

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

2022 වර්ෂය සඳහා. 

ගකොළඹ 07, පුරහල, මහා නගර සභාව, මධයම ප්රසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්තුව මඟින් කාර්ය මණ්ඩලය 

ප්රවාහනය සඳහා පහත සඳහන් මාර්ග ඔස්ගසේ රාජකාරි දනවල උගේ සවස ප්රවාහන පහසුකම් සලසා ගැනිමට 

2010 වර්ෂගේ ගහෝ ඊට පසු වර්ෂවල ලියාපදංචි කළ වායු සමිකරණ රහිත බස් රථ සඳහා සැපයුම්කරුවන් 

ගවතින් මිල ගණන් කැඳවනු ලැගේ. 

  

අනු 

අංක 
බස් රථය ගමන් මාර්ගය 

1.  පුරහල සිට ගහොරණ (37 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට, කැස්බැව, කහතුඩුව, ගපොකුණුවිට, 

ගහොරණ   

2.  
පුරහල සිට ගමොගරොන්තුඩුව 

(38KM) 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට ගකොහුවල, ගබොරලැස්ගමුව, 

පිළියන්දල, කැස්බැව, කිගදල්පිටිය, බණ්ඩාරගම,  ගමොගරොන්තුඩුව  

3.  පුරහල සිට ගදොම්ගප (42 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට පැලියගගොඩ, කැළණිය, බියගම, 

ගදල්ගගොඩ, ගදොම්ගේ 

4.  පුරහල සිට ඉඹුල්ගගොඩ (33 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට පැලියගගොඩ, කැළණීය, 

කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, කිරිල්ලවල, ඉඹුල්ගගොඩ  

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

ඒකල, ගකොටුගගොඩ, මිනුවන්ගගොඩ  

6.  පුරහල සිට අවිස්සාගේල්ල (38KM) 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට මරදාන, ගකොගලොන්නාව, 

වැල්ලම්පිටය, හංවැල්ල පහත්ගම, කලුඅේගල, ගකොස්ගම, අවිස්සාගේල්ල 

7.  පුරහල සිට නිට්ටඹුව (43 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට පැලියගගොඩ, කැළණිය, 

කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, බැළුම්මහර, මහවිට, යක්කල, කළගගඩිගහේන, 

තිහාරිය නිට්ටඹුව 

8.  පුරහල සිට පාදුක්ක (35 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට රාජගිරිය, අතුරුගිරිය, හබරකඩ, 

පනාගගොඩ, ගගොඩගම, මිගගොඩ, පාදුක්ක  

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

වැල්ලවත්ත, ගදහිවල, රත්මලාන, ගමොරටුව, පානදුර, කළුතර  
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10.  පුරහල සිට කටුබැේද (27 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට ගකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය, 

වැල්ලවත්ත, ගදහිවල, රත්මලාන, ගමොරටුව, කටුබැේද 

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

මහරගම, ගකොට්ටාව ගහෝමාගම ගගොඩගම පහත්ගම  

12.  පුරහල සිට පිළියන්දල (16 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට කිරුළපන, ගකොහුවල, 

ගබොරලැස්ගමුව, පිළියන්දල  

13.  පුරහල සිට ගකොට්ටාව (18 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට වැල්ලවත්ත, කිරුළපන, නුගේගගොඩ, 

මහරගම, ගකොට්ටාව  

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

15.  පුරහල සිට කඩුගවල (17 KM) 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට රාජගිරිය, බත්තරමුල්ල, ගකොස්වත්ත, 

මාලගේ, පිට්ටුගල, කඩුගවල  

  

01)  ගම් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන්  2022 ජුනි 24  දන සිට 2022 ජූලි 06 වන                          

දන දක්වා ගප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා එක් අයදුම්පතක් සඳහා ආපසු ගනොගගවනු ලබන  

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

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

ගගවිගමන් පසු ලබා ගන්නා රිසිට් පත ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ මධයම ප්රසම්පාදන  

ගදපාර්තගම්න්තුව ගවත ඉදරිපත් කිරිගමන් පසු ලංසු අයදුම්පත් කට්ටලය ලබා ගත හැක. එගසේම 

අයදුම්පගත් මුල් පිටපත සමඟ ආපසු ගගවනු ලබන ඇප තැන්පතු මුදල ගගවනු ලැබු ලදුපගත් ඡායා 

පිටපතක්ද අමුණා එවිය යුතුය. 

02)  මුද්රා තබන ලද ලංසු පිටපත් ගදකකින් යුක්තව ඉදරිපත් කල යුතුය. මුල් පිටපත සහ අනු පිටපත යන්න 

ලියුම් කවරගේ වම්පස සටහන් කර, ගවන ගවනම ලියුම් කවර ගදකක බහා, එම ලියුම් කවර ගදක 

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

ගකොළඹ 07යන ලිපිනයට    2022 ජූලි 07 දන ගප.ව.10.00ට ගපර ලැගබන පරිද ලියාපදංචි තැපෑගලන් 

එවිම ගහෝ නාගරික ගල්කම් ගදපාර්තාගම්න්තුව ගවත ගගනවිත් භාරදම කල යුතුය. ලංසු බහාලු 

කවරගේ වම්පස ඉහළ ගකළවගර් "ගකොළඹ මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය සඳහා ලංසු 

කැඳවිම - 2022" යනුගවන් සඳහන් කළ යුතුය. 

 

 

අත්සන 
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ප්රවාහන පහසු ේ සැපයීම සඳහා වලංගු ක ොන්කේසි හා උපකෙස.් 

ක ොන්කේසි 

1. ගමම මාදලිගේ සැපයුම් /ගසේවා පිළිබද පලපුරුේද සමග වයාපාර ලියාපදංචි කිරීගම් සහතික සහිත 

සැපයුම්/ ගසේවා ලබා ගදන්නන් ගමයට ඉල්ලුමි කල හැකිය. 

2. ගසේවාව ලබා ගැනීමට අගේක්ෂිත කාල සීමාව වසර ගදකක් ගේ. සතිගේ වැඩ කරන දනයන්හීදී 

(ගසනසුරාදා, ඉරිදා සහ අගනකුත් රජගේ නිවාඩු දනයන්හි හැර) ගසේවාව ලබා දය යුතු ගේ. එගසේ 

වුවද අවශය විටකදී නාගරික ගකොමසාරිස් මගින් කරනු ලබන දැන්වීමකදී ගසේවාව ලබා දය 

යුතුගේ. 

3. ලංසු ඉදරිපත් කරන පුේගලයා ගහෝ ආයතනය නමින් වාහනය ලියා පදංචි කර තිබිය යුතුය. ( ඒ 

බව සනාථ කිරිම සඳහා ගමෝටර් රථ ගදපාර්තගම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදංචි 

සහතිකගේ ඡායා පිටපතක් සාමදාන විනිසුරු ගහෝ බලයලත් නිලධාරිගයකු ගවතින් සහතික කර 

ගගන ඉදරිපත් කල යුතුය.) 

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

පමණක් විය යුතුය. 

5. ලංසු ගතොරතුරු පත්රිකාගේ සඳහන් ආසන සංඛ්යාවට වඩා බස් රථගේ ආසන සංඛ්යාව අඩු ගනොවිය 

යුතුය. ඊට වඩා වැඩි ආසන සංඛ්යාවක් සහිත බස් රථ සදහා ප්රමුඛ්ත්වය ගදනු ඇත. 

6. බස් රථගේ ගමන් ගන්නා මඟින්ගේ ජිවිත අවදානම ආරක්ෂණ සහතිකය මඟින් සම්පුර්ණගයන්ම 

ආවරණය විය යුතුය. (අසිමිත රක්ෂණ අවාරණයක් විය යුතුය) 

7. ප්රදාන ලිපිගේ  සිට දන 07 කට පසු එලගබන දනයක් ගකොන්ත්රාත්තු ආරම්භක දනය ගලස 

නාගරික ගකොමසාරිස් විසින් ලිඛිතව දන්වනු ලබයි. 

8. ගතෝරාගත් සාර්ථක ලංසු කරුවන් විසින් ප්රධාන ලිපිගේ දන සිට දන 07ක් ඇතුලත එක් ගමන් 

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

බැදුම්කරයක් ලබා දය යුතු ගේ. එම කාර්ය සාධන බැදුම්කරය ගකොළඔ මහ නගර සභාගේ මුදල් 

තැන්පතුවක් ගහෝ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුගේ ලියාපදංචි වාණිජ බැංකුවකින් ඉදරිපත් කරනු ලබන 

බැදුම්කරයක් විය යුතුය. 

9. ගතෝරාගත් සාර්ථක ලංසු කරුවන් අදාල බස ් රථගේ අදායම් බලපත්රය, ගයෝගයතා සහතිකය, 

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

පත්රයන්හි මුල් පිටපත් ගිවිසුම් ගත වීමට ගපර ලබාදය යුතුය. 

10. ගතෝරාගන්නාලද සාර්ථක සැපයුම්කරුවන් ප්රධාන ලිපිය අනුව නියමිත කාලය තුල  කාර්ය සාධන 

බැදුම්කරයක් ලබා දය යුතු අතර ගකොළඔ මහ නගර සභාව ගිවිසුමට දන 14 ක් ඇතුලත එලබිය 

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

ගගවන ගටන්ඩර් තැන්පතුව ගකොළඹ මහා නගර සභාව ගවත පවරා ගනු ලබන අතර අතර වසර 

තුනක් යන ගතක් ගමම කාර්යාල ප්රවාහන ගසේවාව සඳහා අයදුම් කල ගනොහැක. 
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11. සෑම මසකම පළමු සතිය තුල, ගපර මාසය උගදසා බිල්පත, ධාවන ගේලා සටහන් සමඟ ඉදරිපත් 

කල දන සිට වැඩකරන දන 11කට (එගකොලහ) පසුත්, වැඩකරන දන 15 කට (පහගලොව) ගපරත් 

ගගවිම් කටයුතු සිදුකරනු ඇත.  

12. සැපයුම්කරුගේ ක්රියා කලාප ගහේතුගවන් ගකොළඹ මහා නගර සභා පරිශ්රගේ ගේපළකට හානියක් 

සිදුවුවගහොත් හා/ගහෝ ගසේවාව අඛ්ණ්ඩව පවත්වාගගන ගනොයාම ගහේතුගවන් යම් පාඩුවක් ගහෝ 

හානියක් සිදුවුවගහොත් එකි අලාභය ගකොළඹ මහා නගර සභාව ගවත ගගවිය යුතුය. එගසේ 

ගනොගගවන අවස්ථාවකද සැපයුම්කරු ගවත ගගවිමට නියමිත වදනික ගසේවා ගාස්තුගවන් 

අයකර ගැනිමට කටයුතු කරනු ඇත. 

13. බස් රථය සඳහා ඉන්ධන ගසේවක වියදම් හා නඩත්තු වියදම් සැපයුම්කරු වි ලබාදය යුතුය. 

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

ගයදවිය යුතුය. මඟින් ප්රවාහනය කරන බලපත්රයක් (P.T. License) ලබා තිගබන රියදුගරකු 

ගයදවිම වඩා ගයෝගය ගේ. ඔහු අපරක්ෂාකාරිව ධාවනයක ගයදම, ආචාරශිලි ගනොවිම සහ යම් 

කිසි විනය විගරෝධි ක්රියාවක් සඳහා ගචෝදනා ඉදරිපත්ගේ නම්, ඒ සම්බන්ධගයන් ගසොයා බලා 

රියදුරු ඉවත්කිරිමට ක්රියා කල යුතුය. 

15. බස් රථගේ රියදුරු ඉවත් කර නව රියදුගරකු ගසේවගේ ගයොදවන්ගන් නම් ඒ පිළිබඳව පුර්ව 

අනුමැතිය නාගරික ගකොමසාරිස්ගගන් ලබා ගත යුතුය.  

16. බස් රථගේ ගසේවාවන් සහ ධාවනයට අතයවශය ගනොවන නඩත්තු කටයුතු රාජකාරි ගේලාගවන් 

පරිබාහිරව සිදුකර ගත යුතුය. 

17. හදසි ආපදා අවසථ්ාවකද අනුමත බස් රථය ගසේවගේ ගයදවිමට ගනොහැකි විටද සාමානය පහසුකම් 

ඇති අවශය ධාරිතාවයක් සහිත බස් රථයක් ගසේවගේ ගයදවිය යුතුය. කලින් හදුනාගනු ලබන 

ආපදා තත්වයන් ගහේතුගවන් බස් රථය ගසේවගේ ගයදවිමට ගනොහැකි අවස්ථාවලද නාගරික 

ගකොමසාරිස්ගේ පුර්ව අනුමැතිය ලබා ගගන ගවනත් බස් රථයක් ගසේවගේ ගයදවිමට කටයුතු කල 

යුතුය. එගසේ ධාවනය කරන විකල්ප බස් රථය, ධාවනය කල හැකි කාල සිමාව උපරිම දන 14 කට 

යටත්ගේ. 

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

ප්රවාහනය සඳහා බස් රථය ගයොදා ගනොගත යුතුය. 

19. ගමන් කරන කාර්යාල ගසේවකයින්ට අමතරව නාගරික ගල්කම් කාර්යාලය මඟින් අවසර ගනොදුන් 

කිසිදු මඟිගයකු ඇතුලත් කර ගනොගත යුතුය. 

20. ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ නාගරික ගකොමසාරිස් ගහෝ ඔහුගේ නිගයෝජිතගයකු දැනුම් දුන් 

අවස්ථාගේ ගයෝජිත බස් රථය පරික්ෂා කිරිමට අවස්ථාව සලසා දය යුතුය. 

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

කාර්යාල පරිශ්රගයන් පිටත් විමට කටයුතු කල යුතු අතර පැමිණිගමන් පසු සහ පිටත්විමට ගපර 

ආරක්ෂක අංශගේ තබා ඇති ගල්ඛ්ණය අත්සන් කල යුතුය. 

22. ලංසු ලියකියවිලි ඇතුළත් සෑම පිටුවකටම ලංසුකරු විසින් අත්සන් ගයොදා තිබිය යුතුය. 
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23. ඩිසල් මිල අඩු ගහෝ වැඩි විමකද ගගවිම් කටයුතු පහත සමිකරණය මත රඳා පවතියි. එහිද ආසන 

42 ක සහ ඊට වැඩි බස ්රථ සඳහා ඩිසල් ලිටරයකින් ධාවනය කල හැකි දුර කිගලෝමිටර් හතරක් 

(04) ගලසද, ආසන 42ට අඩු බස් රථ සඳහා ඩිසල් ලිටරයකින් ධාවනය කල හැකි දුර කිගලෝමිටර් 

හයක් (06) ගලස සලකනු ලැගේ. 

 

 

24. සෑම දනකම බස් රථය ධාවනයට ගපර විෂබිජහරණයට ලක්කල යුතු අතර එය ධාවනයට පත් 

කිරිගම්ද ගයෝගය තත්වගයන් පැවතිය යුතුය. 

25. ගසෞඛ්ය ගසේවා අධයක්ෂක ජනරාල් විසින් වරින් වර නිකුත් කරනු ලබන මාර්ගගෝපගේශවලට 

අනුකුලව ගසේවා සැපයිය යුතුය. 

26. ගිවිසුම් ගත කාලයට ගපර ගදපාර්ශවගයන් කවර පාර්ශවයකට ගහෝ ගසේවාව අවසන් කිරිමට 

අවශය ගේ නම් ඒ බව ලිත් මාසයකට ගපර පුර්වගයන් දැනුම් දය යුතුය. බස් රථගේ ගමන් කරන 

මඟින්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධගයන් ගැටළු සහගත තත්වයක් මතු වුවගහොත් පුර්ව දැනුම් දමකින් 

පසු ගසේවා සැපයුම්කරුවන්ගේ ගසේවය අවසන් කිරිමට කටයුතු කල යුතුය. 

27. අයදුම්කරුවන් හට එක් මාර්ගයක් ගහෝ සියලු මාර්ග සඳහා අයදුම්පත් ඉදරිපත් කල හැකි අතර, 

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

ඉදරිපත් කල යුතුය. 

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

සහතිකගේ සහතික කල ඡායා පිටපතක් ඉදරිපත් කල යුතුය. 

29. ඉහතින් දක්වා ඇති ගකොන්ගේසි වලට අනුකුල ගනොවි රාජකාරි සඳහා ගයොදවන බස් රථ 

ගසේවගයන් ඉවත් කිරිමට කටයුතු කරනු ඇත. 

 

උපකෙස ්

1. ප්රවාහන පහසුකම් සැපයිමට ගයෝජිත බස් රථයට අමතරව ගකොපමණ බස් රථ ප්රමාණයක් ලංසු 

ඉදරිපත් කරන්නා සතුද යන වගත් ඒ පිළිබඳ වර්ගය, මාදලිය, හා ආසන සංඛ්යාව ආද විස්තර 

ඉදරිපත් කල යුතුය. 

2. බස් රථගේ ධාවන ගසේවාවන් හා ටයර් මාරු කිරිම් රාජකාරි සඳහා බාධාවක් ගනොවන අයුරින් 

ඉටුකර ගත යුතුය. 

3. ඉදරිපත් කරන වාහනගේ ගකොපමණ මගින් ප්රවාහනය කල හැකිදැයි සටහන් කල යුතුය. 

 

 

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

අඩුවිම/වැඩිවිම                         ඩිසල් ලිටරයකින් ධාවනය කල හැකි දුර 
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ලංසු කතොරතුරු පත්රි ාව 

ප්රධාන ගණකාධිකාරි, 
මධයම ප්රසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්තුව, 
ගකොළඹ මහා නගර සභාව, 
ගකොළඹ 07. 
 

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

සංඛ්යාව ගහෝ ඊට වැඩි ආසන සංඛ්යාවකින් යුත් බස් රථ සඳහා සැපයුම්කරුවන් ගවතින් මිල ගණන් 
කැදවනු ලැගේ. 

අංකය බස් රථය 
ආසන 

සංඛ්යාව 
ගමන් මාර්ගය 

01.  පුරහල සිට ගහොරණ (37 KM) 54 ගහෝ ඊට වැඩි 
පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට කැස්බැව, 
කහතුඩුව, ගපොකුණුවිට, ගහොරණ 

02.  පුරහල සිට ගමොගරොන්තුඩුව (38 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට ගකොහුවල, 
ගබොරලැස්ගමුව, පිළියන්දල, කැස්බැව, 
කිගදල්පිටිය, බණ්ඩාරගම,  ගමොගරොන්තුඩුව  

03.  පුරහල සිට ගදොම්ගප (42 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට 
පැලියගගොඩ, කැළණිය, බියගම, ගදල්ගගොඩ, 
ගදොම්ගේ,  

04.  පුරහල සිට ඉඹුල්ගගොඩ (33 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට 
පැලියගගොඩ, කැළණීය, කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, 
කිරිල්ලවල, ඉඹුල්ගගොඩ  

05.  පුරහල සිට මිනුවන්ගගොඩ (42 KM) 
 
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

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

06.  පුරහල සිට අවිස්සාගේල්ල (38 KM) 
 
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට මරදාන, 
ගකොගලොන්නාව, වැල්ලම්පිටය, හංවැල්ල 

පහත්ගම, කලුඅේගල, ගකොස්ගම, අවිස්සාගේල්ල  

07.  
පුරහල සිට නිට්ටඹුව (43 KM) 

 
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට 
පැලියගගොඩ, කැළණිය, කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, 
බැළුම්මහර, මහවිට, යක්කල, කළගගඩිගහේන, 
තිහාරිය නිට්ටඹුව 

08.  පුරහල සිට පාදුක්ක (35 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට රාජගිරිය, 
අතුරුගිරිය, හබරකඩ, පනාගගොඩ, ගගොඩගම, 
මිගගොඩ, පාදුක්ක  

09.  පුරහල සිට කළුතර (42 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට 
ගකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය, වැල්ලවත්ත, 
ගදහිවල, රත්මලාන, ගමොරටුව, පානදුර, කළුතර  

10.  පුරහල සිට කටුබැේද (27 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට 
ගකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය, වැල්ලවත්ත, 
ගදහිවල, රත්මලාන, ගමොරටුව කටුබැේද  

11.  පුරහල සිට පහත්ගම (35 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට වැල්ලවත්ත, 
කිරුළපන, නුගේගගොඩ, මහරගම, ගකොට්ටාව 
ගහෝමාගම ගගොඩගම පහත්ගම 

12.  පුරහල සිට පිළියන්දල (16 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට කිරුළපන, 
ගකොහුවල, ගබොරලැස්ගමුව, පිළියන්දල  

13.  පුරහල සිට ගකොට්ටාව (18 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට වැල්ලවත්ත, 
කිරුළපන, නුගේගගොඩ, මහරගම, ගකොට්ටාව  

14.  පුරහල සිට කඩවත (19 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට 
කිරිබත්ගගොඩ, මහර, කඩවත  

15.  පුරහල සිට කඩුගවල (17 KM)  
54 ගහෝ ඊට වැඩි 

පුරහල මහා නගර සභා පරිශ්රගේ සිට රාජගිරිය, 
බත්තරමුල්ල, ගකොස්වත්ත, මාලගේ, පිට්ටුගල, 
කඩුගවල  
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02. ලංසු කැඳවිම ජාතික තරඟකාරි ලංසුකරණ පටිපාටියට අනුව සිදුකරනු ලැගේ. 

03. ලංසු අවසන් කරන දන සිට දන 91ක් දක්වා ලංසු කාලය වලංගු විය යුතුය. 

04. ලංසු ලියකියවිලි ඇතුළත් සෑම පිටුවක්ම ලංසුකරු විසින් අත්සන් ගයොදා තිබිය යුතුය. සාමාගමක් තම 

නිල මුද්රාව තබා අත්සන් කල යුතුය. 

05. ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ මධයම ප්රසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්තුව තුලද කිසිදු ගගවිමකින් ගතොරව 

කාර්යාල ගේලාව තුලද ගල්ඛ්ණ පරික්ෂා කළ හැක. 

06. ගම් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසු කරුවන් 2022 ජුනි 24   දන සිට  2022 ජූලි 06 දන දක්වා ගප.ව 

9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා එක් අයදුම්පතක් සදහා ආපසු ගනොගගවනු ලබන රු 5600.00 ක් සහ ආපසු 

ගගවනු තබන ඇප තැන්පතු ගාස්තු ගලස රු 50,000.00 ක් ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ සරේ අංශය ගවත 

ගගවිගමන් පසු ලබාගන්නා රිසිට් පත ගකොළඹ මහා නගර සභාගේ මධයම මිලද ගැනිම් ගදපාර්තගම්න්තුව 

ගවත ඉදරිපත් කිරිගමන් ලංසු අයදුම්පත් කට්ටලයක් ලබා ගත හැක. එගසේම අයදුම්පගත් මුල් පිටපත 

සමඟ ආපසු ගගවන ඇප තැන්පතු මුදල ගගවනු ලැබු ලදුපගත් ඡායා පිටපතක්ද අමුණා එවිය යුතුය. 

07. මුද්රා තබන ලද ලංසු පිටපත් ගදකකින් යුක්තව ඉදරිපත් කල යුතුය. මුල් පිටපත සහ අනු පිටපත යන්න 

ලියුම් කවරගේ වම්පස ඉහල ගකළවගර් සටහන් කර ගවන ගවනම ලියුම් කවර ගදකක බහා, එම ලියුම් 

කවර ගදක 10*4 ප්රමාණගේ ලියුම් කවරයක බහා 2022 ජූලි 07  දන ගප.ව 10.000 ට ගපර නාගරික 

ගකොමසාරිස් ගකොළඹ, මහා නගර සභාව, පුරහල, ගකොළඹ 07 යන ලිපිනයට ලැගබන පරිද ලියාපදංචි 

තෑපැගලන් එවිම ගහෝ නාගරික ගල්කම් ගදපාර්තාගම්න්තුගේ තබා ඇති ගටන්ඩර් ගපට්ටියට අතින් 

ගගනවිත් බහාලිම කල යුතුය. ලංසු  බහාලුම් ලියම් කවරගේ වම්පස ඉහල ගකළවගර් "ගකොළඹ මහා 

නගර සභා කාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය 2022/2024" යනුගවන් සඳහන් කල යුතුය. ලංසු භාර ගැනිම 

අවසන් වු වහාම එකි ලංසු විවෘත කරනු ලැගේ. ලංසුකරුවන්ට හා ඔවුන්ගේ බලයලත් නිගයෝජිතයින්ට 

එම අවස්ථාවට සහභාගි විය හැක. 

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

යුතුය. 

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

තෑපැගල්ද ඇතිවන ප්රමාදවිම් ගකොළඹ මහා නගර සභාව වගකියනු ගනොලැගේ. 

10. ගමහි සඳහන් උපගදස් වලට අනුකුලතාවයට ගනොදක්වන ඕනැම ගටන්ඩරයක් ප්රසම්පාදන කමිටුව විසින් 

ප්රතික්ගෂේප කරනු ලැගේ. 

11. ගමම ගටන්ඩරය ඕනැම අවස්ථාවකද අවලංගු කිරිගම් බලය ප්රසම්පාදන කමිටුව සතුය. 

12. වැඩිදුර විස්තර සඳහා කාර්යාල ගේලාව තුලද දුරකථන අංක 011-2686369/2686389  මඟින් ගකොළඹ 

මහා නගර සභාගේ මධයම ප්රසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්තුගේ කාර්යාලගේ ගණකාධිකාරි ඇමතිය යුතුය. 

 

 

ප්රසම්පාදන කමිටුව 

ගකොළඹ මහා නගර සභාව 

ගකොළඹ 07 
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කෙන්ඩර් කපෝරමය (From Of Bid) 

ප්රධාන ගණකාධිකාරි, 
මධයම ප්රසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්තුව, 
ගකොළඹ මහා නගර සභාව, 
ගකොළඹ 07. 

(සටහන:- ලංසු ගල්ඛ්නය නිකුත් කිරිමට ප්රථම, (*) සලකුණ දක්වා ඇති සියළුම හිස්තැන් ගසේවයයා විසින් 

නියමිත පරිද පිරවිය යුතුය.) 

ගකොන්ත්රාත්තුගේ නම :- ගකොළඹ මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය 

නාගරික ගකොමසාරිස්, 

ගකොළඹ මහා නගර සභාව, ගවතට 

(ලිපිගගොනු අංකය) 

මහත්මයාගණනි, 

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

ලංසු ගතොරතුරු පත්රිකාව, පරීක්ෂා කිරිගමන් අනතුරුව. එම කාර්ය ඉහත සඳහන් ගකොන්ත්රාත් 

ගකොන්ගේසි, සංගශෝධන අනුව ශ්රී ලංකා මුදලින් * රු.       

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

අනුකුලව තීරණය කරනු ලබන ගවනත් මුදලකට ඉටු කිරමට ගපොගරොන්දු වන්ගන්මි/වන්ගනමු. 

2. මගේ/අපගේ ගටන්ඩරය පිළිගතගහොත් 2022.08.01 සිට කාර්ය ආරම්භ කිරිමටත් , 2024.07.31 දන 

දක්වා කාල සීමාව තුල ගකොන්ත්රාත්තුවට අදාල මුළු ගසේවා සැපයිමටත් මම/අපි ගපොගරොන්දු ගවමි/ගවමු. 

3. ලංසු ගතොරතුරු පත්රකාගේහි 3 වන වගන්තිගේ සඳහන් කාල සිමාව තුල ගමම ගටන්ඩරය ගවනුගවන් 

මම/අපි බැද සිටිමට එකඟ වන අතර එම කාල සීමාව ඉකුත් විමට ගපර ඕනැම අවස්ථාවක ගමම 

ගටන්ඩරය භාර ගැනිමට ගපොගරෝන්දු ගවමි/ගවමු. 

4. විධිමත් ගිවිසුම පිළියල ගකොට ඊට එළගඹන ගතක් ගමම ගටන්ඩරය සහ ඔබගේ ලිඛිත පිළිගැනිගම් 

ලිපිය මඟින් ඔබ හා අප අතර වනතික බැඳිමක් ස්ථාපිත ගකගරන බව මම/අපි පිළිගනිමි/මු. 

5. අවම ගටන්ඩරය පිළිගැනිමට ගහෝ ඔබ ගවත ලැගබන ඔනැම ගටන්ඩරයක් පිළිගැනිමට ගහෝ ඔබ බැඳි 

ගනොසිටින බව මම/අපි දනිමි/දනිමු. 

6.                                       ගවනුගවන් ගටන්ඩරය 

අත්සන් කිරිමට          වශගයන් යථා පරිද 

බලයලත් වර්ෂ 2022  ක්වු     මස      දනදය. 

 

අත්සන :-        

ලිපිනය :-        

සාක්ෂි :-         
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ක ොළඹ මහා නගර සභා  ාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය සඳහා ලංසු  ැඳවිම. 

2022 වර්ෂය සඳහා අයදුේ පත. 

වාහනකේ ලියාපදිංචි අයිති රු පිලිබඳ කතොරතුරු :-  

 

1 ප්රවාහන පහසුකම් සපයන ආයතනගේ / 
පුේගලයාගේ නම   

2 
ලිපිනය    

3 
හැදුනුම්පත් අංකය   

4 
ග්රාම නිලධාරි වසම   

5 
ප්රාගේශිය ගල්කම් ගකොට්ඨාශය   

6 
දස්ත්රික්කය   

7 
දුරකථන අංකය   

8 
විදුත් තෑපැල   

9 
ෆැක්ස්   

10 
VAT ලියාපදංචි වී ඇති අංකය   

11 අයදුම්පත් ගාස්තු ගගවූ ලදුපත් අංකය(පිටපතක් 
ඇමිණිය යුතුය)   

12 ඇප තැන්පත් ගාස්තු ගගවූ ලදුපත් 
අංකය(පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය)   

 

(පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ග්රාම නිලධාරි සහති ය ඇමිණිය යුතුය
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වාහනය පිළිබද විස්තර 
වදනික ගාස්තුව -

ඉලක් කමන් VAT 
බදු රහිතව 

වදනික ගාස්තුව -අකුරින් VAT බදු රහිතව 

 වාහන 
වර්ගය 

වාහන 
මාදලිය 

වාහනගේ 
ආසන 

සංඛ්යාව 

 වාහන 
අංකය 

නිෂ්පාදත 
වර්ෂය 

ලියාපදංචි 
වර්ෂය 

1.         
පුරහල සිට 

ගහොරණ (37 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට, කැස්බැව, 
කහතුඩුව, ගපොකුණුවිට, 
ගහොරණ   

                

2.         
පුරහල සිට 

ගමොගරොන්තුඩුව 

(38KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
ගකොහුවල, 
ගබොරලැස්ගමුව, 
පිළියන්දල, කැස්බැව, 
කිගදල්පිටිය, 
බණ්ඩාරගම,  
ගමොගරොන්තුඩුව  

                

3.         
පුරහල සිට 

ගදොම්ගප (42 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
පැලියගගොඩ, කැළණිය, 
බියගම, ගදල්ගගොඩ, 
ගදොම්ගේ 
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4.         
පුරහල සිට 

ඉඹුල්ගගොඩ (33 
KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
පැලියගගොඩ, කැළණීය, 
කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, 
කිරිල්ලවල, 
ඉඹුල්ගගොඩ  

                

5.         
පුරහල සිට 

මිනුවන්ගගොඩ (42 
KM) 

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

                

6.         
පුරහල සිට 

අවිස්සාගේල්ල 

(38KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට මරදාන, 
ගකොගලොන්නාව, 
වැල්ලම්පිටය, 
හංවැල්ල පහත්ගම, 
කලුඅේගල, ගකොස්ගම  
අවිස්සාගේල්ල 

                

7.         
පුරහල සිට 

නිට්ටඹුව (43 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
පැලියගගොඩ, කැළණිය, 
කිරිබත්ගගොඩ, කඩවත, 
බැළුම්මහර, මහවිට, 
යක්කල, 
කළගගඩිගහේන, 
තිහාරිය නිට්ටඹුව 

                

8.         
පුරහල සිට 

පාදුක්ක (35 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට රාජගිරිය, 
අතුරුගිරිය, හබරකඩ, 
පනාගගොඩ, ගගොඩගම, 
මිගගොඩ, පාදුක්ක  
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9.         
පුරහල සිට 

කළුතර (42 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
ගකොල්ලුපිටිය, 
බම්බලපිටිය, 
වැල්ලවත්ත, ගදහිවල, 
රත්මලාන, ගමොරටුව, 
පානදුර, කළුතර  

                

10.      
පුරහල සිට 

කටුබැේද (27 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
ගකොල්ලුපිටිය, 
බම්බලපිටිය, 
වැල්ලවත්ත, ගදහිවල, 
රත්මලාන, ගමොරටුව, 
කටුබැේද 

                

11.      
පුරහල සිට 

පහත්ගම (32 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
වැල්ලවත්ත, 
කිරුළපන, 
නුගේගගොඩ, මහරගම, 
ගකොට්ටාව ගහෝමාගම 
ගගොඩගම පහත්ගම  

                

12.      
පුරහල සිට 

පිළියන්දල (16 
KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
කිරුළපන, ගකොහුවල, 
ගබොරලැස්ගමුව, 
පිළියන්දල  

                

13.      
පුරහල සිට 
ගකොට්ටාව  

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
වැල්ලවත්ත, 
කිරුළපන, 
නුගේගගොඩ, මහරගම, 
ගකොට්ටාව  
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14.      
පුරහල සිට 

කඩවත (19 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට 
කිරිබත්ගගොඩ, මහර, 
කඩවත  

                

15.      
පුරහල සිට 

කඩුගවල (17 KM) 

පුරහල මහා නගර සභා 
පරිශ්රගේ සිට රාජගිරිය, 
බත්තරමුල්ල, 
ගකොස්වත්ත, මාලගේ, 
පිට්ටුගල, කඩුගවල  

                

එකතුව                 

එකතුකල  VAT                 

එකතුව VAT  සහිතව                 

 

ඉහත සඳහන් ගතොරතරු සතය හා නිවැරද බව මා ප්රකාශ කරමි. ගමම ගසේවාව සඳහා මා ගතෝරා ගනු ලබන්ගන් නම් අදාල ගකොන්ගේසි හා නියමයන්ට යටත්ව ගසේවාව 

විධිමත්ව පවත්වාගගන යාමට එකඟ වන බව ගමයින් ප්රකාශ කරමි. 

 

                 

 දනය          අයදුම්කරුගේ අත්සන
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කවනත්  රුණු (සැලකිය යුතුයි.) 

කෙන්ඩරකේ අඩංගු විය යුතු කේඛණය (Check List) 

 
පිටු අංකය 

ඉදරිපත් කර 
ඇත/නැත 

1.  නිසි අයුරින් පුරවා අත්සන් කරන ලද 
ගටන්ඩර් ගපෝරමය () 

(09)  

2.  මිල ගණන් ගයදු ඉල්ලුම් පත්රය (10)  

3.  අනු අත්සන් ගයදු උපගදස් සහ 
ගකොන්ගේසි පත්රිකාව 

(04/05/06)  

4.  අනු අත්සන් ගයදු ලංසු ගතොරතුරු 
පත්රිකාව 

(07/08)  

5.  බස් රථය ගමෝටර් රථ ප්රවාහන 
ගදපාර්තගම්න්තුගේ ලියාපදංචි කල 
සහතිකගේ සහතික කරන ලද ඡායා 
පිටපතක් 

ඡායා පිටපත් අමුණා ඇත.  

6.  ග්රාම නිලධාරි සහතිකය ඇමිණිය යුතුය.  

7.  වැට් (VAT) සඳහා ලියාපදංචි වි 
ඇත්නම් ලියාපදංචි සහතිකගේ 
පිටපතක්  

ඡායා පිටපතක් ඇමිණිය 
යුතුය. 

 

8.  අයදුම්පත්ර සහ ඇප තැන්පතු ගාස්තු 
ගගවු ලදුපගතහි පිටපතක්  

ඡායා පිටපතක් ඇමිණිය 
යුතුය. 

 

9.  වයාපර නාම ලියාපදංචි සහතිකගේ 
සහතික කල ඡායා පිටපතක්  

ඡායා පිටපතක් ඇමිණිය 
යුතුය. 

 

 

• මුද්රා තබන ලද ලංසු පිටපත් ගදකකින් යුක්තව ඉදරිපත් කල යුතුය. මුල් පිටපත සහ අනු 
පිටපත යන්න ලියුම් කවරගේ වම්පස ඉහළ ගකළවගර් සටහන් කර ගවන ගවනම ලියුම් කවර 

ගදකක බහා, එම ලියුම් කවර ගදක 10*4 ප්රමාණගේ ලියුම් කවරයක බහා, 2022.07.07      

දින කප.ව10.00ට ගපර නාගරික ගකොමසාරිස් ගකොළඹ, මහා නගර සභාව, පුරහල, ගකොළඹ 
07 යන ලිපිනයට ලැගබන පරිද ලියාපදංචි තෑපැගලන් එවිම ගහෝ නාගරික ගල්කම් 
ගදපාර්තාගම්න්තුගේ තබා ඇති ගටන්ඩර් ගපට්ටියට අතින් ගගනවිත් බහාලිම කල යුතුය. ලංසු 
බහාලු කවරගේ වම්පස ඉහළ ගකළවගර් "ගකොළඹ මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩල ප්රවාහනය 
2022/2024" සඳහා ලංසු කැඳවිම යනුගවන් සඳහන් කල යුතුය. 
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