ප්රසම්පාදන දැන්වීම
රජයේ ප්රවෘත්ති යදපාර්තයම්න්වුව

2022/23 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්රවෘත්ති යදපාර්තයම්න්වුව යවත කුලී පදනම මත ප්රවාහන පහසුකම් ලබාගැනීම
2022/23 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව යවත කුලී පෙනම මත ප්රවාහන පහසුකේ ලබාගැනීම
යවනුයවන්ත 2022........... දින ප.ව. 2.00 ෙක්වා මුද්රා තබන ලෙ ලංසු කැඳවනු ලැයේ.
02. යේ සඳහා රු. ............ක ආපසු යනායගවනු ලබන තැන්තපත්ත මුෙලක් රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ
සරප් යවත යගවා ලබාගන්තනා රිසිට්පතක් ගිණුේ අංශයට ඉදිරිපත්ත කිරීයමන්ත පසුව ලංසු ලියකියවිලි 2022...........
දින සිට 2022......... දින ප.ව. 3.00 ෙක්වා කාර්යාල යේලාවන්ත ුලදී ලබාගත හැක.
03. ලංසු ලියකියවිලි කාර්යාල යේලාවන්ත ුලදී යනාමිලයේ පරීක්ෂා කළ හැකිය.
04. මුද්රාතබන ලෙ ලංසු ලියාපදිංචි තැපෑයලන්ත අංක 163, කිරුලපන මාවත, යපාලයහේන්තයගාඩ, යකාළඹ 05
ලිපිනයට එවීම යහෝ එම ලිපිනයේම ගිණුේ අංශයේ තබා ඇි යටන්තඩර් යපට්ියට යගනවිත්ත බහාලීම 2022.........
ප.ව. 2.00 ට යපර සිදුකළ යුුය. ලංසු විවෘත කිරීම 2022.......... දින ප.ව 2.00 ටසිදු කරනු ලැයේ.
05. මිල ගණන්ත බහාලන කවරයේ වේ යකළවයර් “කුලී පදනම මත ප්රවාහන පහසුකම් ලබාදීම සඳහා මිල
ගණන්ව” යලස සෙහන්ත කළ යුුය.

දුරකතන අංක
ෆැක්සේ අංක

:- 011 2512332/ 2514759
:- 011 2514286

යමාහාන්ත සමරනායක
රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව

උපයේඛණ අංක 02
රජයේ ප්රවෘත්ති යදපාර්තයම්න්වුව
2022/23 වර්ෂය සඳහා කුලී පදනම මත ප්රවාහන යසේවා ලබා ගැනීම
සඳහා මිල ගණන්ව කැඳීම
01.

යමම කාර්යය ගිවිසුමට එළයඹන දිනයේ සිට ලිත්ත වර්ෂයකට බල පැවැත්තයේ. එයහත්ත යසේවාව
අසුටුොයක බව යපනී ගියයහාත්ත පූර්ව ෙැනුේදීමකින්ත යතාරව ඕනෑම අවසේථාවකදී යසේවාව අවසන්ත
කිරීමට රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාලට බලය ඇත්තයත්තය. එවැනි අවසේථාවකදී යසේවය අවසන්ත
කිරීමට යහේු වූ කරුණු ෙැක්වීමට රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල බැඳී යනාමැත.

02.

ප්රවාහනය සඳහා යයාොගනු ලබන වාහන යවනුයවන්ත යගවීේ කරනුයේ කාර්ය නිමවූ පසුවය.

03.

ප්රවාහන ඇණවුම නිකුත්ත කිරියමන්ත පසු නියමිත දින, නියමිත යේලාවට විනාඩි 30කට යපර නියමිත
සේථානයට පැමිණීම අනිවාර්ය යේ.

04.

දිවා රාත්රී යේෙයකින්ත යතාරව ෙවයසේ ඕනෑම අවසේථාවකදී වාහන කැඳවීම සිදුවන අතර එම අවශයතාවන්තට
අනුව වාහන සැපයීමට හැකියාව ිබිය යුුය.

05.

ප්රවාහන පහසුකේ සැපයීයේදී අොල කාර්යයට අොලව අධීක්ෂණ නිලධ්ාරියයකු සේබන්තධ් යකයරනු
ඇත. ඒ අනුව ගමනට අොල ධ්ාවන සටහන්ත දුර ප්රමාණ අධීක්ෂණ නිලධ්ාරියායේ අත්තසන සහිතව බිලපත්ත
/ ඉන්තයවායිසේ ඉදිරිපත්ත කළ යුුයි.

06.

මිල ගණන්ත ඉදිරිපත්ත කිරීයේ දී යමම යෙපාර්තයේන්තුව විසින්ත ඉදිරිපත්ත කර ඇි ආකෘියයහිම පමණක්
මිල ගණන්ත ඉදිරිපත්ත කළ යුු අතර එයසේ යනාමැිව ඉදිරිපත්ත කරනු ලබන යටන්තඩර්පත්ත ප්රික්යෂේප
කරනු ලැයේ.

07.

මිල ගණන්ත ඉදිරිපත්ත කිරීයේදී පහත පරිදි යකාටසේ 02 කින්ත යුක්තව ඉදිරිපත්ත කළ යුුයි. සියළුම ගමන්ත
සඳහා දුර ප්රමාණයන්ත යසේවා සැපයුේකරුයේ ආයතනයේ සිට යනාව රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ
සිට ආරේභ විය යුුයි.



දිගු දුර ධ්ාවනය ඇමුණුම
යකි දුර ධ්ාවනය ඇමුණුම

01
02

08.

ෙැනටමත්ත යමම යක්ෂත්රයේ නියැලී සිින බවටත්ත එම යසේවා පහසුකේ ලබා දුන්ත රජය පිළිගත්ත ආයතන
ුනකට ඔබ විසින්ත ලබාදුන්ත ප්රවාහන පහසුකේ පිළිබඳ වාර්තාවක් අොළ ඇමුණුේ සමග ඉදිරිපත්ත කළ
යුුයි.

09.

යසේවා කටයුු ලබාදීයේදී රජයේ කිසිදු යේපලකට හානියක් යනාවිය යුුය. එවැන්තනක් සිදු වුවයහාත්ත
ඒවා යථාතත්තවයට පත්තකර දිය යුුය. නියම කරන කාලය ුළම එම අළුත්තවැඩියාවන්ත සිදුයනාකළයහාත්ත,
ඒ සඳහා යන වියෙම ආයතනයට යගවීමට ඇි මුෙල වලින්ත යහෝ ඉදිරිපත්ත කරන ලෙ ඇප බැඳුේකරයයන්ත
යහෝ එම කාරණා යෙයකන්තම අවසේථානුකූලව අයකරගනු ඇත.

10.

යටන්තඩරයයන්ත නියම වන මිල හැර කිසිදු අමතර යගවීමක් යසේවා සැපයුේකරුට යගවනු යනාලැයේ.

11.

එයසේම යසේවා කටයුු සඳහා යයාොගත්ත වාහන හා උපකරණ සේබන්තධ්ව සිදුවන ආපො හා අලාභ
සේබන්තධ්යයන්ත යමම යෙපාර්තයේන්තුව කිසිඳු වගකිමක් යනාෙරන අතර එය අොළ සැපයුේකරු විසින්ත
ෙැරිය යුුය.

12.

හදිසි අනුරකදී, කාර්මික යෙෝෂයකින්ත යහෝ යවනත්ත යහේුවක් නිසා යවන්ත කරයෙනු ලබන වාහනය
ධ්ාවනය කළ යනාහැකි අවසේථාවකදී ඒ බැේ ෙැනුේ දීයමන්ත අනුරුව දිග දුර ධ්ාවනය සඳහා යයාොගනු
ලබන වාහන සඳහා පැය 02 ක් ඇුළතෙ, යකි දුර ධ්ාවනය සඳහා පැය 01 ක් ඇුළත ෙ යවනත්ත සුදුසු
වාහනයක් ලබා දිය යුුය.

13.

ඒ ඒ රාජකාරි අවසේථාවන්තහිදී යවන්ත කරනු ලබන වාහනය සඳහා යයාෙවනු ලබන අධීක්ෂණ
නිලධ්ාරියායේ ඉලලීම පරිදි මාර්ග නීි රීිවලට අනුකූලව යේග සීමා පවත්තවාගත යුුය. එයසේම
නිවැරදි ගමන්ත මාර්ගය සමග නිවැරදි ගමන්තදුර සටහන්ත තැබිය යුුය.

14.

ප්රවාහන අවශයතාව යවනුයවන්ත සපයනු ලබන රථයේ ගමන්ත ගන්තනා මගීන්ත හා ප්රවාහනය කරනු ලබන
උපකරණ සෙහා සේපූර්ණ රක්ෂණ ආවරණයක් ිබිය යුු අතර හදිසි අනුරකදී අොළ වන්තදි මුෙල
යගවීමට අොළ වාහන කුලී කරුවන්ත බැඳී සිිය යුුය. එයසේම එම හදිසි අනුරු සේබන්තධ්යයන්ත යමම
යෙපාර්තයේන්තුව වගකීමට කිසි ආකාරයකින්ත බැඳී නැත.

15.

රාජකාරිය සෙහා සපයනු ලබන වාහනයයහි රියදුරු හා/යහෝ සහායක අොල රාජකාරි යසේවායේදී
විනයගරුකව හා කාර්යක්ෂමව හැසිරීම ප්රධ්ාන වගකීම යේ.

16.

අොළ වාහනය සමග යයාෙවන රියදුරුට වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් ිබීම අනිවාර්ය අතර රියදුරු මනා
යසෞඛ්ය තත්තවයයන්ත සිිය යුුය.

17.

රාජකාරි වගකිේ හා එකඟතා ප්රකාරව නියම කරනු ලබන තැන්තපු මුෙලක් රජයේ ප්රවෘත්ති
යෙපාර්තයේන්තුයේ රඳවා තැබීමට ඔබ ආයතනය එකඟවිය යුුය.

18.

යමම ලංසුව පිළිබඳව යහෝ යසේවා ලබාගැනීම පිළිබඳව යහෝ අවසන්ත තීරණ ගැනීයේ බලය රජයේ
ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තු ප්රසේපාෙන කමිටුව සු යේ.

19.

යේ සේබන්තධ්ව ඇි සියලු කාරණාවන්තහි අවසන්ත තීරණය රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල වරයා සු
යේ.

රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව
පූර්යවෝක්ත යකාන්තයෙසි වලට එකඟ යවමු.
..........................................................
ලංසු කරුයේ අත්තසන හා මුද්රාව
නම

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

තනුර :- .......................................................................
දිනය

:- ...................................................................
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මිල ගණන්ව ඉදිරිපත්ත කිරීයම් ආකෘිය

01. ලංසු කරුයේ නම :- .......................................................................................................................
02. ආයතනයේ නම :- ..........................................................................................................................
03. වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය :- ........................................................................ (පිටපතක් අමුණන්තන)
04. ආයතනයේ ලිපිනය :.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
05. දු.ක. අංක - ආයතනය :- ................................................... ලංසුකරු :- ........................................
06. ෆැක්සේ අංකය

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

07. ඊයේල ලිපිනය :- ..............................................................................
08. වැට් බදු සඳහා ලියාපදිංචි අංකය
09. යවනත්ත කරුණු

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

:-

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

සටහන :- උපයලඛ්ණ අංක 02 හි යකාන්තයේසි වලට එකඟව ඇමුණුේ අංක 01, 02, යටයත්ත ඉදිරිපත්තකර
ඇි මිලගණන්ත යටයත්ත යසේවා සැපයීමට එකඟයවමි.
......................................
ලංසු කරුයේ අත්තසන

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

.....................................
නම

ආයතනයේ මුද්රාව :-

