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ඇමුණුම - 2 

 

ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ මගී කසේවා අවසරපත්ර කකොන්කේසි 

උල්ලංඝනය කවනුකවන් ගනු ලබන ක්රියා මාගග 

1) (i)  මගීන් සඳහා වලංගු අසීමිත රක්ෂණ බලපත්රයක් කනොමතතිව ාාවනය කිරීම සහ වලංගු බස ්

රථ රක්ෂණයක් කනොමතතිව ාාවනය කිරීම. (VS-01) 

(ii) වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් කනොමතති රියදුරකු කසේවකේ කයදවීම.  (SE - 01) 

(iii) මත් ද්රවය කහ  මත්පතන් පානය කර බස්රථවල කසේවකේ කයීමම. (SE - 02) 

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 25,000/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 25,000/= + මාස 03 කට අවසරපත්රය 

අත්හිටුවීම 
 

            ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ අභිමතය පරිදි මගී කසේවා අවසරපත්රය අවලංගු කිරීමට 

කටයුතු කිරීම. 

2) ාාවනය වන අවසථ්ාකේීම, (SE - 03) 

(i) වලංගු මගී කසේවා අවසරපත්රය සහ අවසරපත්ර කල්බලය බස්රථකේ තබා කනොගතනීම. 

(ii) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ නිසි අවසරයකින් කතොරව වලංගු මගී කසේවා 

අවසරපත් රයකින් බලය ලබාීම ඇති මාගගකයන් බතහතරව ාාවනය කිරීම. 

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 2,000/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 5,000/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 7,500/= 

 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන කාලසීමාවකට 

මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

3)  

(i) නියමිත බස් ගාස්තුවට අඩු කහ  වතඩි ගාස්තු අයකිරීම. (SE - 04) 

(ii) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කර ඇති අනුමත කාල සටහන කහ  

අනුමත කාල සීමා ඉක්මවා/උල්ලංඝණය කරමින් ාාවනකේ කයීමම..(MJ -01) 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 2,000/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 5,000/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 7,500/= 
 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන කාලසීමාවකට 

මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 
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4)  

i) මගී ප්රවාහනය කරන අවස්ථාකේදි වායු සීකකරණය නිසි පරිදි ක්රියාත්මකව කනොකිරීම. (MJ -

02) 

ii) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ අනුමත පිරිවිතරයන්ට අනුකූල කනොවන තත්වකේ 

බස් රථයක් මගී ප්රවාහනයට කයදවීම. (MJ -03) 

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 5,000/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 7,500/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 10,000/= 

 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන කාලසීමාවකට 

මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

5)       i) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ බලයලත් නිලාාරීන් විසින් බස්රථය නතර කරන 

කලසට අතින් කදනු ලබන සංඥාව කනොසලකා ාාවනකේ කයීමම / ඉල්ලා සිටින කල්ඛණ 

පරීක්ෂාවට ලබාදිම ප්රතික්කෂේප කිරීම. (MJ -04) 

 

  ii) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ බලයලත් නිලාාරීන් විසින් කදනු ලබන වාචික 

හා ලිඛිත නිකය ග ක්රියාත්මක කනොකිරීම. (MJ -05) 

 

(iii) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ බලයලත් නිලාාරීන්ට බස්රථකේ අදාල 

කල්ඛණ පරීක්ෂාකිරීමට ඉදිරිපත් කනොකර ප්රතික්කෂේප කිරීම. (MJ -06) 

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,000/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු  1,000/= + පුහුණුවට කයොමු කිරීම 

 

            කතවතනිවර ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ ලියාපදිංචි රියදුරු/කකොන්කදොස්තරවරයාකේ 

කසේවය  නියමිත කාලසීමාවකට යටත්ව අත්හිටුවා රියදුරු/කකොන්කදොස්තර හතඳුනුම්පත ජාගකකොස භාරයට 

ගතනීම. 
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6)  

(i) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ ලියාපදිංචි කනොමතති රියදුකරකු / 

කකොන්කදොස්තරවරකයකු කසේවකේ කයදවීම. (MJ -07) 

(ii) බස් ගාසත්ු සටහන ප්රදගනනය කර කනොතිබීම. (MJ -08) 

පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,000/= 

කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 2,000/= 

කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 3,000/= 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන කාලසීමාවකට 

මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

 

7) i) වලංගු කය ගයතා සහතිකයක් කනොමතතිව ාාවනය කිරීම. (MJ -09) 

ii)ජාගකකොස හතඳුනුම්පත්හිමි රියදුරු/කකොන්කදොස්තරවරකයක් විසින් ජාගකකොස මඟින් කසේවය 

අත්හිටුවා ඇති අවස්ථාවකීම කසේවකේ කයදි ඇති බවට තහවුරුවිම. (MJ -10) 

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,000/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු  2,000/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 3,000/= 

 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන කාලසීමාවකට 

මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

 

8)  කකොන්කදොස්තර මහතා විසින් මගීන්ට විධිමත් ප්රකේනපත්රයක් නිකුත් කනොකිරීම. (MJ -11)  

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව     රු. 1,000 /= + කසේවාස්ථ පුහුණුවකට 

කයොමු කිරීම 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව     රු  3,000/= + කසේවාස්ථ පුහුණුවකට 

කයොමු කිරීම 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව  රු. 5,000/= + කකොන්කදොස්තර හතඳුනුම්පත 

සතියක  කාලයකට අත්හිටුවීම 

 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන කාලසීමාවකට 

මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 
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9) ආසනගත මගීන් පමණක් ප්රවාහනය කිරීමට අනුමත කර ඇති (අගා ුඛකඛ පකභ ගී,  

ුඛකඛ පකභ ගී සහ අධි ුඛකඛ පකභ ගී) බස් රථවල අනුමත සංඛයාවට ව ා මගීන් ප්රවාහනය 

කිරීම. (MJ -12)  

i) පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව එක් මගිකයකුට රු.500/= බතගින් අය කිරීම සහ මගීන් 

ගණනට සමාන දින ගණනක් රියදුරු / කකොන්කදොස්තර කදකදනාකේ කසේවය අත්හිටුවා 

රියදුරු/කකොන්කදොස්තර කදකදනාකේ හතඳුනුම්පත ජාගකකොස භාරයට ගතනීම. 

ii) කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු 1,000/= බතගින් අය කිරීම සහ මගීන් ගණනට සමාන 

දින ගණනක් රියදුරු / කකොන්කදොස්තර කදකදනාකේ කසේවය අත්හිටුවා රියදුරු/කකොන්කදොස්තර 

කදකදනාකේ හතඳුනුම්පත ජාගකකොස භාරයට ගතනීම. 

iii) කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,500/= බතගින් අය කිරීම සහ මගීන් ගණනට සමාන 

දින ගණනක් රියදුරු / කකොන්කදොස්තර කදකදනාකේ කසේවය අත්හිටුවා රියදුරු/කකොන්කදොස්තර 

කදකදනාකේ හතඳුනුම්පත ජාගකකොස භාරයට ගතනීම. 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන 

කාලසීමාවකට මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

 

10)  වයාජ සහ කූට කලස සකස් කරන ලද කල්ඛණ ඉදිරිපත් කිරීම. (MJ -13) 

වයාජ සහ කූට කලස සකස් කරන ලද කල්ඛණ ඉදිරිපත් කරන ලද අවස්ථාවකීම නීතිමය 

පියවර ගතනීම සදහා කපොලීසිය කවත ඉදිරිපත් කිරිම සහ නීතිමය පියවර ගන්නා කතක් මගී 

කසේවා අවසරපත්රය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම සඳහා අායක්ෂ ම්ඩ ලය කවත කයොමු කිරීම.   

 

11)  (i) බස්රථකේ ඉදිරිපස හා පුඛපස අනුමතතිය කනොලත් ඇඳීම් හා ලිවීම්, ස්ටිකග වලින් යුක්ත 

වීම.(MJ -14) 

(ii) බස්රථකේ වීදුරු කකොටස් / වාමුවා වීදුරු පාටකර කහ  පින්තාරුකර කහ  ස්ටිකග වලින්  

යුක්තවීම. (MJ -15) 

(iii) බස් නතවතුම්පල තුළ කහ  බස් රථ තුළ මුදල් ඔට්ටුවට තබා සූදු වතනි ක්රී ාවල 

කයීමම.(MJ -16) 

(iv) පාපුවරුකේ මගීන් රැකගන යාම  (MJ -17) 

         

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,000/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 2,000/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 3,000/= 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන 

කාලසීමාවකට මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 
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12)  පහත සඳහන් උපකරණ  / පුවරු / කල්ඛණ බස්රථය තුළ තබා කනොගතනීම. (MN -01) 

(i) ප්රථමාාාර උපකරණ හා ෂෂා අ ංගු ප්රථමාාාර කපට්ටියක් සවිකර කනොතිබීම. 

(ii) පහුඛකවන් ක්රියාත්මක කළහතකි සක්රීය සීනුවක් / ක්රියාත්මක ඔරකල ුඛවක් හා / කහ  කල් 

ඉකුත් කනොවූ ගිනිනිවීකම් උපකරණයක් බස්රථය තුළ සවිකර කනොතිබීම 

(iii) මගී කසේවා අවසරපත්රකේ නීතයානුකූල හිමිකරුකේ නම. තතපතල් ලිපිනය හා දුරකතන අංකය 

නියමිත සථ්ානකේ ප්රදගනනය කර කනොතිබීම.  

(iv) නියමානුකූලව න ත්තු කරනු කනොලතබූ කලොේ පත්රයක් බස්රථය තුළ තබා ගතනීම. 

(v)  මාගග අංකය සහිතව අනුමත ගමනාන්ත පුවරු සවිකර කනොතිබීම. 

(vi) බස් රථකේ ඉදිරිපස හා පිටුපස ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ ලාංඡනයක් අලවා 

කනොතිබීම      

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු.    500/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,000/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,500/= 

 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන කාලසීමාවකට 

මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

13)  i) කඝ ෂාකාරී ගුවන්විදුලි යන්ත්ර / ූපපවාහිනී හ  පාලනය කනොකිරීම සහ විවිා වයස ්

සීමාවල මගීන්ට නුුඛදුුඛවන ආකාරකේ දගනන බස්රථය තුළ ප්රදගනනය කිරීම සහ ප්රචාාරය කිරීම 

(MN -02) 

 

ii) බස්රථකේ අනුමත කසේවක ක්ඩ ායමට අතිකගකව/පරිබාහිරව කවනත් තතනතත්කතක් 

කසේවකේ කයදවීම. . (MN -03) 

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,000/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 3,000/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 5,000/= 

 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන 

කාලසීමාවකට මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 
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14)  බස්රථය මගී ප්රවාහනකේ කයකදන අවස්ථාවලීම කදොරවල් වසා කනොතිබීම. (MN -04) 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු.   500/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,000/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,500/= 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය කරන 

කාලසීමාවකට මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

 

15)  පහත සඳහන් කතොරතුරු / ස්ටිකග ප්රදගනනය කනොකිරීම. (MN -05) 

i) බස්රථය ඇතුළත (පූජය පක්ෂය, ගතබිනි මාතා, ආබාධිත පුේගලයින් සදහා) ආසන 

කවන්කිරීම් සහ “දුම්බීම තහනම්”  දතන්වීම ප්රදගනනය කනොකිරීම    

ii) බස්රථය ගමන් ආරම්භ කරන හා අවසන් කරන කේලාව සටහන් කනොකිරීම  

iii) බස්රථය තුළ බස්රථකේ ලියාපදිංචි අංකය ප්රදගනනය කනොකිරීම    

iv) බස්රථය තුළ රියදුරු / කකොන්කදොස්තර ලියාපදිංචි අංකය ප්රදගනනය කනොකිරීම    

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 500/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 750/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු.1,000/= 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය 

කරන කාලසීමාවකට මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

16)   (i) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව විසින් ලබාදි ඇති රියදුරු / කකොන්කදොස්තර නිල 

ඇඳුමින් සතරසී කසේ වකේ කනොකයීමම. (MN -06) 

ii) රියදුරු / කකොන්කදොස්තරවරයා හතඳුනුම්පත කල් ඉකුත්වි තිබියීම කසේවකේ කයීමම. (MN -07) 

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 250/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 300/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු.500/= 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය 

කරන කාලසීමාවකට මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 
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17)  

i) බස් රථය තුළ සිඟා කෑම සහ කවළදාම් කිරීමට අවසර ලබා ීමම. (MN -08) 

ii) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ නීතයානුකූල අවසරයකින් කතොරව විකනේෂ 

චාාරිකාවක කයීමම. (MN -09) 

 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 200/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 500/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු.750/= 

 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය 

කරන කාලසීමාවකට මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

18) බස් රථය මගීන් සමඟ ාාවනකේ කයකදන අතරතුර ඉන්ාන ලබා ගතනීම. (MN -10) 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 500/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 750/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු.1,000/= 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය 

කරන කාලසීමාවකට මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 

19)  මාසයකට ව ා කල් ඉකුත්වු නිලාාරි වාගතා විමගෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම. (MN -11) 

o පළමුවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,000/= 

o කදවනවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු. 1,500/= 

o කතවතනිවර පරිපාලන කසේවා ගාස්තුව රු.2,000/= 

වාර 4 කහ  ඊට වතඩි වාර ගණනකීම ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව තීරණය 

කරන කාලසීමාවකට මගී කසේවා අවසරපත්රය අත්හිටුවීම. 
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20)     කවනත් ුඛළු වතරදි වනකයන් පහත දක්වා ඇති වතරදි ඇතුලත් කේ. (MN -12) 

 මගීන්ට හා අකනකුත් බස් රථ වලට හිරිහතරවන ආකාරයට කඝ ෂාකාරි කලස 

කෑගසමින් මගීන් නංවා ගතනිම 

 සනීපාරක්ෂක පහුඛකම් නිසි ආකාරව පාවිච්චි කනොකිරීම 

 බස් නතවතුම්පල තුළ අපද්රවය කහ  කවනත් කසල ද්රවය  නිසිතතන්හි බතහතර කනොකිරීම 

 බුලත්විට කෑම සහ බුලත් කකළ ගසා බස් රථය සහ බස ්නතවතුම්පල අපිරිසිදු කිරීම 

 අකනක් බස් රථවලට බාාාවන පරිදි බස්නතවතුම්පල තුළ බස් රථ ාාවනය කිරීම, 

අකනක් බස් රථවලට බාාාවන පරිදි බස් රථය පිටුපසට ගතනීම සහ අකනක් බස් රථ 

වලට බාාාවන පරිදි නතර කර තතබීම 

 ජීපීඑස් යන්ත්රය අක්රිය කිරීම කහ  ජීපීඑස් යන්ත්රය ක්රියාකාරිව කනොමතතිව ාාවනය කිරීම 

 මගීන්ට අවහිර වන කසේ බස ්රථය තුළ ගමන්බඩු පතටවීම 

 බස් නතවතුම්පල තුළ  අදාල මගී කසේවා අවසරපත්රකේ බලය ලබාීම ඇති ගමන් ආරම්භක 

ස්ථානයට අදාල පගයන්තකයන් බතහතරව කවනත් පගයන්තයකට බස් රථය ඇතුල් කිරීම  

ඉහත එක් කචා දනාවකට රු.500/= ක පරිපාලන කසේවා ගාස්තුවක් බතගින් සෑම වාරයකීමම 

අයකරනු ලතකේ. 

සතළකිය යුතුයි 

රියදුරු කහ  කකොන්කදොස්තරවරුන් විසින් නිකය ග ක කිරීම මගි කසේවා අවසරපත්ර 

හිමිකරු විසින් කරන නිකය ග ක කිරීමක් කසේ සළකනු ලතකේ.  

   

 

 


