ආරක්ෂක ස ේවය ැපයීසේ සකොන්ත්රොත්තු ගිවිසුම
එක් පාර්ශවයකට මෙහි මින් පසු පළමු පාර්ශවය යැයි කියනු ලබන ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික
සොජවාදී ජනරජය මවනුමවන් ක්රියා කරන්නා වූ මකාළඹ 10, ඕල්කට් ොවමේ පිහිටි කාර්මික
අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් පී.එන්.මක්.ෙලලමසේකර යන
අය හා ඔහුමෙන් අනුරුව අධ්යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට පේ වන අය ෙ, අමනක් පාර්ශවයට
මකාන්රාේකරු යයි කියනු ලබන ...................................................................................හි
පිහිටි ................................................................................................ආයතනමයහි සභාපති,
..........................................................අය ෙ ඔහුමේ ඇවෑමෙන් එෙ තනුරට පේවන අය ෙ, එකී
සොෙෙ හා එෙ සොෙමේ අනුප්රාප්තතිකයින් මෙවන පාර්ශවයට ෙ, බැඳි එකී මෙපාර්ශවය අතර
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ ප්රධ්ාන කාර්යාලය, ෙබඩාව හා නඩේු
අංශය පිහිටි පරිශ්රය, තාක්ෂණික වෘේතිකයන් පුහුණු කිරීමේ ආයතනය, ෙරොන, ොල්ල
අනුරාධ්පුර, ෙහනුවර, රේනපුර, කුරුණෑෙල, යාපනය, බදුල්ල, අේපාර යන තාක්ෂණ විෙයාල සහ
ඇඹිලිපිටිය,ආනෙඩුව,බලපිටිය,බණ්ඩාරමවල,ෙඩකලපුව,මබලිඅේත,ෙේපහ,මහෝොෙෙ,කළුතර,
කෑෙල්ල,කුලියාපිටිය,ෙන්නාරෙ,නුවරඑළිය,රේෙලාන,සේෙන්ුමර්,ිකුණාෙලය සහ ොතර යන
කාර්මික විෙයාලයන්හි මේපල සහ පරිශ්රයන් ආරක්ෂා කිරීෙ සඳහා වූ මපෞේෙලික ආරක්ෂක මසේවය
සැපයීෙ සඳහා පහත සඳහන් ගිවිසුෙ හා මකාන්මේසිවලට යටේව 2018.01.01 සිට 2018.12.31
ෙක්වා වූ කාලය ුළ ආරක්ෂක මසේවා කටයුු සේබන්ධ්මයන් වර්ෂ 2018 ක් වූ ජනවාරි ෙස . . . . .
වන දින මකාළඹ 10, ඕල්කට් ොවමේ කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ දී
ලියා අේසන් කරන ලෙ ගිවිසුෙයි.
ඉහත කී ගිවිසුෙ හා මකාන්මේසි කවමර්ෙ යේ,
01.

මකාන්රාේුමේ
මුළු
වටිනාකෙ
වර්ෂයකට
බදු
රහිතව
රුපියල්
........................................ෙහසක් (රු. .....................................) මේ. මෙෙ මකාන්රාේ
මුෙල මසේවා මුරවල රාජකාරි කරන පැය ෙණන සහ මයාෙවනු ලබන මසේවක සංඛ්යාව අනුව
මවනසේ විය හැකි ය.

02.

මකාන්රාේකරු විසින් මෙහි පහත උපමල්ඛ්නමේ සඳහන් මකාන්මේසි හා උපමෙසේ පරිදි එකී
උපමල්ඛ්නමේ සඳහන් කර ඇති මසේවාවන් 2018.01.01 දින සිට 2018.12.31 දින ෙක්වා
කාලය ුළ සාර්ථකව ඉටු කළ යුු මේ.

02.1 මසේවය අසුටුොයක නේ මහෝ මවනේ සාධ්ාරණ මහේතූන් ෙත ඕනෑෙ මේලාවක පළමු
පාර්ශවය විසින් මෙවන පාර්ශවයට ොසයක පූර්ව ෙැනුේ දීෙකින් පසුව මසේවය අවසන් කළ
හැකිය.
03.

පළමු පාර්ශවය විසින් තීරණය කරනු ලබන ඇප මුෙලක් තැන්පේ කිරීෙට මෙවන පාර්ශවය
එකඟ විය යුුය.

04.

අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් බලය පවරන ලෙ නේ කරනු ලබන නිලධ්ාරිමයකුමේ උපමෙසේ පරිදි
මකාන්රාේකරු විසින් මසේවාවන් ඉටු කළ යුුය.
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05.

මෙවීේ කටයුු මෙහි පහත උපමල්ඛ්නමේ ' ඉ ' වන මේෙය අනුව සිදු කරනු ඇත.

06.

මකාන්රාේුවට අොළ මසේවා සැපයීමේ දී මෙවන පාර්ශවමේ මනාසැලකිල්ල නිසා මහෝ තෙ
රාජකාරිය පැහැර හැරීෙක් නිසා මහෝ රජමේ මේපලක් අසේථානෙත වුවමහාේ සහ රජමේ
මේපලකට යේ හානියක් සිදු වුවමහාේ එෙ අලාභ වූ මේපමලහි වටිනාකෙ
මෙපාර්තමේන්ුවට මෙවීෙට මෙවන පාර්ශවය වන මකාන්රාේකරු බැඳී සිටීය යුු ය.

07.

ගිවිසුෙට පටහැනිව කටයුු කළමහාේ මකාන්රාේකරුමේ මසේවය ලබා ෙැනීෙ නතර
කිරීෙට පළමු පාර්ශවය වන අධ්යක්ෂ ජනරාල්ට බලය ඇත.

08.

මකාන්රාේකරුමේ යේ මසේවකයකු විසින් මහෝ මසේවකයකු මවනුමවන් මහෝ කේකරු වන්දි
ආඥා පනමේ මහෝ මවනයේ කේකරු නීතියක් යටමේ කරනු ලබන ඕනෑෙ ඉල්ීෙක්
සේබන්ධ්මයන් මකාන්රාේකරු වෙකීෙ ෙැරිය යුුය. පළමු පාර්ශවය ඒ සේබන්ධ්මයන්
වෙකීෙක් ෙැරීෙට බැඳී මනාසිටී.

09.

මකාන්රාේකරු විසින් සපයනු ලබන මසේවාවන් සුටුොයක මනාවන බව විධිෙේ
පරීක්ෂණයකින් පසුව අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් නිෙෙනය කරනු ලබන්මන් නේ කිසිදු පූර්ව
ෙැනුේ දීෙකින් මතාරව මකාන්රාේුව ඕනෑෙ මේලාවක අවසන් කිරීෙට අධ්යක්ෂ ජනරාල්ට
බලය ඇත. මකාන්රාේකරු මවත මල්ඛ්නෙත තැපෑමලන් ඒ බව ෙැන්වීෙ ප්රොණවේ මේ.

10.

මකාන්රාේකරු විසින් මෙෙ ගිවිසුෙ නිසි පරිදි ඉටු කරන බවටේ මෙෙ මකාන්රාේුව
යටමේ තො විසින් රජයට මෙවිය යුු යේ මුෙලක් මවමතාේ එෙ සේපූර්ණ මුෙල මෙවන
බවටේ එකඟ මේ.

11.

මසේවය අසුටුොයකවීෙ මහෝ මවනේ කරුණක් නිසා මහෝ මෙපාර්ශවය අතර ඇතිවන
ආරවුලකදී එහි මේරුේකරු මලස නිපුණතා සංවර්ධ්න හා වෘේතීය පුහුණු අොතයංශමේ
මල්කේ කටයුු කරනු ඇත .

12.

සිසුන් මෙන්ෙ කාර්ය ෙණ්ඩලයටෙ කාරුණිකව හා ආචාරශීලිව කටයුු කළ යුුය.

ඉහත කී පළමු පර්ශවය වන කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ අධ්යක්ෂ
ජනරාල්
පී.එන්.මක්.ෙලලමසේකර
යන
අය
සහ
මෙවන
පාර්ශවය
වන
......................................................................................................... ආයතනමයහි සභාපති,
..................................................අය වර්ෂ මෙෙහසේ ෙහඅටක් වූ ජනවාරි ෙස ....... දින මකාළඹ 10,
ඕල්කට් ොවමේ කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ දී අේසන් තබන ලදී.
.........................................
පළමු පාර්ශවය
(අධ්යක්ෂ ජනරාල්)

.........................................
මෙවන පාර්ශවය
(මකාන්රාේකරු)

සාක්ි :
01. ........................................

01. .........................................

02. ........................................

02. .........................................
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මිලෙණන් ඉදිරිපේ කිරීමේ ඉල්ුේ පරය
සභාපති,
මෙපාර්තමේන්ු ප්රසේපාෙන ෙණ්ඩලය,
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුව
මකාළඹ 10
කොර්මික අධ්යොපන හො පුහුණු කිරීසේ සෙපොර්මතසේන්ත්ුව හො සෙපොර්මතසේන්ත්ුව යටසත්ත ඇති
තොක්ෂණික වෘත්තතිකයන්ත් පුහුණු කිරීසේ ආයතනය හ සතෝරො ගන්ත්නො ලෙ තොක්ෂණ /කොර්මික
විෙයොල 26ක් ඳහො සපෞද්ගලික ආරක්ෂක ස ේවො පවත්තවොසගන යොම ඳහො
ලංසු කැඳවීම - 2018
1. මකාන්රාේකරුමේ නෙ හා තනුර :
2. ආරක්ෂක මසේවා සැපයීමේ ආයතනමේ නෙ :
3. ආරක්ෂක මසේවා සැපයීමේ වයාපාර ලියාපදිංචි සේථානමේ ලිපිනය :
4. ආයතනමේ අධ්යක්ෂ ෙණ්ඩලමේ නේ, ලිපිනයන් සහ ජා.හැ. පේ අංක :
5. වයාපාර සේථානමේ දුරකථන අංකය :
6. 2017 වර්ෂයට වලංගු වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය හා දිනය :
(වයාපාර ලියාපදිංචි සහතිකමේ පිටපේ ඇමිණිය යුුය)
7. ආරක්ෂක අොතයාංශමේ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය සහ වාර්ික බලපරය :
(බලපරමේ පිටපත ඇමිණිය යුුය)
8. ඉල්ුේ කරන ආකාරමේ මසේවාවන් පිළිබෙ විසේතර :
(පසුගිය වසර 05 ුළ ඒ බව සනාථ මකමරන සහතික මහෝ ලියකියවිලි මේ සෙඟ ඉදිරිපේ කළ යුුය)
9. ෙැනටෙේ මසේවා සපයමින් සිටින ආයතන ඇේනේ ඒවාමේ නේ, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක :
(ලියවිලි වලින් සනාථ කළ යුුය.)
10. මසේවකයන් මවනුමවන් මසේවක අර්ථසාධ්ක අරමුෙල් මෙවනවාෙ යන්න :
(සනාථ කිරීෙ සඳහා අොළ ලියකියවිලි ඇමිණිය යුුය)
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11. ප්ර ේපොෙන සකොන්ත්සද්සි හො උපසෙ ේ කියවො සත්තරුේ ගැනීසමන්ත් පසු 2018.01.01 දින සිට 2018.12.31 දින
ෙක්වො කොල සීමොව

ඳහො වැට් රහිතව රුපියල්.............................. (RS………………………)

මුෙලකට ආරක්ෂක ස ව
ේ ොව පහත ඳහන්ත් පරිදි ැපයීමට සමයින්ත් එකඟ සවි/සවමු.

 ඇමුණුම 01 හි ඳහන්ත් පරිදි ිලගණන්ත් ඉදිරිපත්ත කරන්ත්න
නිලය

ස ේවසේ සයෙවිය
යුු නිලධ්ොරීන්ත්
ගණන

ේථොන භොර නිලධ්ොරී

එක් වැඩ මුරයක්
ඳහො(පැය 12)එක්
නිලධ්ොරිසයක් ඳහො
සගවන මුෙල (රු)

සියළුම නිලධ්ොරින්ත් ඳහො
ම කට සගවන මුෙල(රු)

03

(OIC)
සයයෂේඨ ආරක්ෂක

83

නිලධ්ොරී (SSO)
කොන්ත්තො ආරක්ෂක

22

නිලධ්ොරී (LSO)

උප එකුව (බදු රහිත)
VAT(අෙොළ නේ)
ේූර්මණ එකුව (ම කට බදු හිත)
ේූර්මණ එකුව (ව රකට බදු හිත)

 මෙෙ ලංසු දින 90ක කාලයක් සඳහා වලංගු මේ.මෙෙ වලංගු කාලය ුළදී මකාන්රාේුව ප්රොනය
කළමහාේ ගිවිසුෙකට එළඹීෙටේ කාර්ය සාධ්න ඇපකරයක් ඉදිරිපේ කිරීෙටේ සූොනමින් සිටිමි/සිටිමු.
 අවෙ ලංසු භාර ෙැනීෙට ඔබ බැදී මනාසිටින බවේ , කිසිෙ මහේුවක් මනාෙන්වා ලංසු ප්රතික්මෂේප කිරීෙට
ඔබට අයිතියක් ඇති බවේ ෙෙ/අපි ෙැනමෙන සිටිමි./සිටිමු.
ඉහත ෙැක්වු මතාරුරු සතය හා නිවැරදි බවටේ, අොළ මකාන්මේසි අඩංගු පිකාව මහාදින් කියවා බලා ඒ අනුව
කටයුු කිරීෙට එකඟ වන බවේ මෙයින් ෙන්වා සිටිමි.

දිනය :

මකාන්රාේකරුමේ නෙ සහ අේසන
මුද්රාව

සභාපති,ප්රසේපාෙන කමිටුව
..........................................................................................................................................................................
කුවිතාන්සි අංකය:
නිකුේ කිරීමේ නිලධ්ාරී:
ප්රසේපාෙන කමිටුමේ සභාපති මවනුවට
දිනය :
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කොර්මික අධ්යොපන හො පුහුණු කිරීසේ සෙපොර්මතසේන්ත්ුව හො සෙපොර්මතසේන්ත්ුව යටසත්ත ඇති
තොක්ෂණික වෘත්තතිකයන්ත් පුහුණු කිරීසේ ආයතනය

හ සතෝරො ගන්ත්නො ලෙ තොක්ෂණ /කොර්මික

විෙයොල 26ක් ඳහො සපෞද්ගලික ආරක්ෂක ස ේවො පවත්තවොසගන යොම ඳහො ලංසු කැඳවීම.

ස ේවො ැපයුේ කරුවන්ත්ට අෙොළ උපසෙ ේ හො සකොන්ත්සද්සි
 උපමෙසේ
01.ිලගණන්ත් ඉදිරිපත්ත කිරීම
I.

පිටපේ මෙකකින් යුක්තව සේපූර්ණ කර අේසන් තබන ලෙ ලංසු ආකෘති පර, එක් පිටපතක් මුල්
පිටපත මලසේ,අමනක් පිටපත අනු පිටපත මලසේ නේ කර මවන මවනෙ කවරවල බහා ඉන් පසුව
මුල් පිටපත හා අනු පිටපත මවන් කර හඳුනා ෙැනීෙට හැකිවන ආකාරයට නේ කර කවර මෙකෙ එක
කවරයක බහා ඉදිරිපේ කල යුු ය.

II.

කවරමේ වේ පස ඉහල මකළවමර් “ ආරක්ෂක ස ේවො පවත්තවොසගන යොම

ඳහො ලංසු ඉදිරිපත්ත

කිරීම”මලස සඳහන් කළ යුු ය.
III.

ලංසු පේ 2017 මෙසැේබර් ෙස 06 දින මප.ව. 11.00ට මපර ලැමබන මසේ ලියාපදිංචි තැපෑමලන් එවීෙට
මහෝ අතින් මෙනවිේ මනා.557,ඕල්මකාට් ොවත මකාළඹ 10 හි පිහිටි කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු
කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ තාක්ෂණික සහාය මසේවා අංශමේ ඇති ලංසු මපට්ටිමේ බහාලිය යුුය .

IV.

2017 මෙසැේබර් ෙස 06 මවනි දින මප.ව.11.00ට පසු ලැමබන ලංසුපේ ප්රතික්මෂේප කරනු ලැබන අතර
තැපෑමල්දී සිදුවන ප්රොෙයන් ෙැන අධ්යක්ෂ ජනරාල් කිසිදු වෙකීෙකට මනාබැමේ.

02.ිලගණන්ත් විවෘත කිරීම
2017 මෙසැේබර් ෙස 06 මවනි දින මප.ව.11.00ට ලංසුපේ භාර ෙැනීෙ අවසන්වූ වහාෙ විවෘත කරනු ලැමේ. මේ
සඳහා ලංසු කරුවන්ට මහෝ ඔවුන්මේ බලය ලේ නිමයෝජිතයන්ට සහභාගි විය හැක. එෙ අවසේථාමේදී සියළුෙ
ලංසුපේවල මිල උපමල්ඛ්නය කියවනු ලබන අතර , ලංසුකරුවන්ට එෙ මිලෙණන් සටහන් කර ෙත හැකි ය.

03.ආරක්ෂක ස ේවොව ඳහො සයෙවිය යුු ශ්රිකයන්ත්
ඇමුණුේ අංක 01 හි ෙැක්මවන පරිදි විය යුුය.

04.ිලගණන්ත්වල වලංගු කොලය
ලංසුපේවල වලංගු කාලය ලංසුපේ භාරෙන්නා අවසාන දිනමේ සිට දින 90ක් විය යුු ය.

05.කොර්මය ොධ්න ඇපකරය
මසේවා සැපයීෙ සඳහා මතෝරාෙේ ලංසුකරු එෙ ලිපිය ලැබීමෙන් සති 02ක් ුළ දී පිළිෙේ බැංකුවකින්
මකාන්රාේුමේ මුළු වටිනාකමෙන් 10% ක මුෙලක කාර්යසාධ්න ඇපකරයක් ඉදිරිපේ කල යුු ය.

06.සකොන්ත්රොත්ත මුෙල
මකාන්රාේුව සඳහා වැට් බඳු අය කරන්මන්නේ වැට් බඳු අංකය සහිතව ලංසුමේ ශුේධ් වටිනාකෙ සහ හිමිකේ
ඉල්ලනු ලබන වැට් බේමේ වටිනාකෙ මවන මවනෙ මිල ෙණන් ඉල්ුේ පරමේ ඇුලේ කළ යුු ය.

5

 සකොන්ත්සද්සි පත්රිකොව
(අ) ආරක්ෂක ස ේවොව සයෙවිය යුු ප්රසද්ශයන්ත්
මෙපාර්තමේන්ු ප්රධ්ාන කාර්යාල පරිශ්රයට අයේවන සියු ෙ සේථානවන ප්රධ්ාන කාර්යාලය හා
පිහිටි මොඩනැගිල්මල් බිේ ෙහමල් සිට මතවන ෙහල ෙක්වා ෙහල් ෙ (ෙරාජය, රියදුරු කාෙරය,
ආරක්ෂක කුටිය, ආපන ශාලාව ෙ ඇුළුව) නඩේු ඉංජිමන්රු අංශය, ෙබඩා අංශය පිහිටි පරිශ්රය
සහ , අේපාර,අනුරාධ්පුර,බදුල්ල,ොල්ල,යාපනය,ෙහනුවර,කුරුණෑෙල,ෙරොන හා රේනපුර යන
තාක්ෂණ විෙයාල පරිශ්රයන් ෙ එෙ පරිශ්රයන්හි ඇති සියුෙ නිශේචල හා චංචල මේපල ෙ
ඇඹිලිපිටිය,ආනෙඩුව,බලපිටිය,බණ්ඩාරමවල,ෙඩකලපුව,මබලිඅේත,ෙේපහ,මහෝොෙෙ,කළුතර,
කෑෙල්ල,කුලියාපිටිය,ෙන්නාරෙ,නුවරඑලිය,රේෙලාන,සේෙන්ුමර්,ිකුණාෙලය,හා ොතර යන
කාර්මික විෙයාල පරිශ්රයන් එෙ පරිශ්රයන්හි ඇති සියුෙ නිශේචල හා චංචල මේපල ෙ අතිමර්ක
මසේවාවන් අවශය වු විට එෙ මසේවාව සැපයීෙට ෙ යටේව ඒවාට අයේ සියු මේපල ෙ ඊට අෙතරව
ඒ ඒ විෙයාලයන්හි අධ්යක්ෂවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් විසින් මවමසසින් පවරන සේථාන ෙ මේ.

(ආ) ආරක්ෂක ස ව
ේ ොව සයෙවීසේදී ැලකිලිමත්ත විය යුු කරුණු
ආ.1. අොළ භූමියට ඇුළුවන පිටවන කාර්ය ෙණ්ඩල සාොජිකයින් ඇුළු ඕනෑෙ මකමනකුමේ
ෙෙන් ෙු හා මවනේ පාර්සල් අවශය අවසේථාවන්හිදී පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුුය.
ආ.2. කාර්යාීය බෑෙයට අෙතරව කිසියේ විමශේෂ යෙක් රැමෙන යන්මන් නේ ආරක්ෂක
නිලධ්ාරීන් ඒ පිළිබඳව ෙැනුවේ විය යුුය.
ආ.3. කාර්යාල භූමියට ඇුළු වන හා පිටවන සියුෙ වාහන පිළිබඳව අංක සහිතව මල්ඛ්ණයක්
පවේවා මෙන යායුුය.
ආ.3.1. එෙ වාහනවලට සේබන්ධ් රියදුරුමේ නෙ/ආයතනය සහිතව අනනයතාවය තහවුරු විය
යුුය.

(ඇ) ආරක්ෂක ස ව
ේ සේ සයෙවීම පිළිබඳව සපොදු සකොන්ත්සද්සි
ඇ.1. ෙවමසේ පැය 24 ුල ෙ ආරක්ෂක මසේවාවන් ඉටු කළ යුුය.
ඇ.2. මසේවා කාලය මසේවා මුර මෙකකින් ක්රියාේෙක කළ යුුය.
I. මප.ව.7.00 සිට ප.ව.7.00 ෙක්වා හා
II. ප.ව.7.00 සිට මප.ව.7.00 ෙක්වා
එය එමසේ වුව ෙ කාන්තා ආරක්ෂක නිලධ්ාරීන් සඳහා මසේවා මුරය මප.ව.7.00 සිට ප.ව.5.30
ෙක්වා අවෙ වශමයන් දිනකට පැය 10½ක මලස මසේවා මුරය ක්රියාේෙක වන අතර එය මසේවා
මුරයක් මලස සලකා මෙවීේ සිදුකරනු ඇත.
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ඇ.3. මසේවමේ මයාෙවා ෙන්නන් නිරන්තරමයන් මවනසේ මනාකළ යුු අතර, අවශය ඕනෑෙ
අවසේථාවකදී එක් එක් දිනයන්හි මසේවමේ මයාෙවන ලෙ මසේවකයින්මේ අනනයතාවය (නෙ,
ලිපිනය ආදී විසේතර) ඉදිරිපේ කිරීෙට මසේවා සැපයුේ ආයතනයට හැකි විය යුුය.
ඇ.4. ආරක්ෂක මසේවමේ මයාෙවන්නන්මේ මහෝ මවනේ පුේෙලයකු පිළිබඳව කේකරු වන්දි
ආඥා පනත මහෝ මවනේ කේකරු නීතියක් යටමේ වූ කිසිදු හිමිකෙකට පළමු පක්ෂයට
බැඳුණු මෙෙ මෙපාර්තමේන්ුමේ බැඳීෙක් නැත. මයාෙවන ලෙ මසේවකයින්ට අොලව මෙවන
අර්ථසාධ්ක අරමුෙලින් සහ මසේවා නියුක්තිකයන්මේ භාර අරමුෙලින් මෙවීේ පිළිබඳ සියළු
වෙකීේ ආරක්ෂක මසේවා සපයන ආයතනය විසින් ෙැරිය යුුය. මසේවමේ මයාෙවන සියු
මසේවකයන්මේ මසේවා මයෝජකයා වශමයන් ඇති සියු බැඳීේ හා වෙකීේ ආරක්ෂක මසේවය
පවේවාමෙන යන ආයතනය විසින් වෙ බලාෙත යුුය.
ඇ.5. ලංසු පරය සෙෙ ඉදිරිපේ කරන ලෙ මසේවමේ මයෙවීෙට බලාමපාමරාේු වන
මසේවකයන්මේ අනනයතාවය තහවුරු කරන ජාතික හැඳුනුේපේ අංකය, නෙ හා ලිපිනය
සඳහන් ලැයිසේුමේ පසුව යේ මවනසක් සිදු කිරීෙට අවශය මවමතාේ මෙෙ
මෙපාර්තමේන්ුමේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්මෙන් පුර්ව ලිඛිත අනුෙැතිය ලබාෙත යුුය.
ඇ.6. ආරක්ෂක මසේවය ඉටු කරන්නන් මෙපාර්තමේන්ුමේ කිසිෙ නිලධ්ාරිමයකුමේ මහෝ අොළ
තාක්ෂණ / කාර්මික විෙයාලවල සිසුන්මේ අධ්යයන කටයුුවලට සහ කාර්යාලමේ හා
ආචාර්ය ෙණ්ඩලමේ මහෝ මසේවකයකුමේ රාජකාරියට බාධ්ාවක් මනාවන අයුරින් ආරක්ෂක
කටයුු සිදු කළ යුුය.
ඇ.7. ආරක්ෂක මසේවකයන්මේ මනාසැලකිල්ල මහෝ අතපසුවීේ මහේුමවන් රජමේ මේපලකට
මහෝ මෙපාර්තමේන්ු නිලධ්ාරිමයකු මහෝ මසේවකයකු හට යේ අලාභ හානියක් මහෝ පාඩුවක්
සිදුවුව මහාේ ඒ පිළිබඳ වෙකීෙ මෙවන පාර්ශවය වන එෙ ආයතනය විසින් ෙැරිය යුුය.
ඇ.8. මෙෙ මකාන්මේසිවලට අෙතරව රජය විසින් හා/මහෝ කාර්මික අධ්යාපන
මෙපාර්තමේන්ුමේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් රජය මවනුමවන් වරින්වර පවරනු ලබන
මකාන්මේසි වලට මෙවන පාර්ශවය එකඟ විය යුුය.
ඇ.9. පළමු පාර්ශවයට බැඳුණ මෙපාර්තමේන්ුව විසින් මෙවන පාර්ශවමයන් ඉටුකරවා ෙැනීෙට
අමප්තක්ිත මසේවාවලට අයේ යේ මසේවාවක් මහෝ මකාටසක් යේ අවසේථාවකදී නිසි පරිදි ඉටු
කර මනාෙැති බැේ මපනී ගියමහාේ ඒ සෑෙ අතපසු වූ අවසේථාවක් මහෝ දිනයක් සඳහාෙ
ආරක්ෂක මසේවය සපයන ආයතනය මවත මෙවන ොසික මුෙලින් සියයට පහක(5%)ෙ අඩු
කිරීෙට යටේ කරනු ඇත.
ඇ.10. ගිවිසෙේ මසේවාව පැහැර හරින බැේ මපනී ගිය මහාේ මකාන්රාේුව වහාෙ අවලංගු කිරීෙට
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්ට බලය ඇත.
ඇ.11 ආරක්ෂක නිලධ්ාරීන්මේ එක් මසේවා මුරයක් පැය 12 කට සීො විය යුු අතර ෙ අඛ්ණ්ඩව
පැය 24 ක් මලස මසේවමේ මනාමයෙවිය යුුය. එමසේ මසේවමේ මයාෙවා තිබුණමහාේ සෑෙ
පැය 12 ට පසු මසේවා මුරය සඳහා මෙවීේ සිදු කරනු මනාලැමේ.
ඇ.12 බාල වයසේකරුවන් මසේවමේ මනාමයෙවිය යුු අතර මසේවමේ මයාෙවන්නන් අවුරුදු 65ට අඩු
ෙනා ශරීර මසෞඛ්යමයන් යුු අය විය යුුය.
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(ඈ) සගවීේ කටයුු
ඈ.1. ඉහත සඳහන් කර ඇති සියු මසේවාවන් මවනුමවන් ොසිකව මෙවන පාර්ශව විසින් අය කරනු
ලබන මුෙල ොසික මිල ෙණන් වශමයන්ඉදිරිපේ කළ යුු අතර, මසේවාව පවරනුමේ
2018.01.01 දින සිට 2018.12.31 දින ෙක්වා කාල පරිච්මේෙය සඳහා වන අතර, එකී කාල
පරිච්මේෙය ුළ ගිවිසුේෙත මුෙමලහි මවනසක් සිදු මනාවිය යුුය.
ඈ.2. ොසයක් මසේවය ඉටු කළ වහාෙ අොළ මෙවීේ කටයුු සඳහා මෙවන පාර්ශවය විසින් අොළ
ලියකියවිලි සහිත බිල්පත ඉදිරිපේ කළ යුුය. එකී බිල්පත ලංසුමවන් ඉදිරිපේ කළ මිල
ෙණන්වලට අනුකූල විය යුුය. මෙවීේ කිරීෙට ප්රථෙ මෙෙ මෙපාර්තමේන්ුමේ අධ්යක්ෂ
ජනරාල් විසින් බලය පවරනු ලැබූ නිලධ්ාරිමයකු විසින් ොසමේ මසේවාව නිසි අයුරින් ඉටු
කරන ලෙ බවට සහතික කර තිබිය යුුය.
ඈ.3. යේ සේථානයක නියමිත ආරක්ෂක නිලධ්ාරීන් මසේවමයහි මනාසිටිමේ නේ ඒ සඳහා වූ මුෙල
ොසික මෙවීේවලින් අඩුකර මෙවනු ලැමේ.
ඈ.4. ගිවිසුමෙන් ෙක්වන ලෙ මසේවාවන් යේ දිනකදී මෙවන පාර්ශවය විසින් සුටුොයක මලස නිෙ
කිරීෙට අමපාමහාසේ වුවමහාේ එකී සෑෙ දිනයක් සඳහාෙ ොසික ොසේුව මෙවීමේදී සියයට
පහක (5%) මුෙලක් අඩු කරනු ලැමේ.
ඈ.5. ඉහත ඇ.11 පරිදි එක දිෙට මසේවමේ මයදී තිබුණමහාේ පැය 12 කට පසු එක් මසේවා මුරයක්
සඳහා මෙවීේ සිදු කරනු මනාලැමේ.
ඈ.6. ඉදිරිපේ කර ඇති මිලෙණන් අනුව මකාළඹින් බැහැර ප්රමේශ සෙහා වූ පරිපාලන ොසේුවෙ
එකුමකාට මෙවනු ඇත.
ඈ.7. පිරිමි ආරක්ෂක නිලධ්ාරිමයකු තෙ මසේවා තෙ මසේවා මුරය සෙහා පැය 12 ට අඩුමවන් මසේවය
කර ඇේනේ දෙනික දීෙනාව අනුව අොල කාලයට ෙැලමපන්නා වූ ප්රොණයට
මෙවීේවලින් අඩුකරනු ලබන අතර, කාන්තා ආරක්ෂක නිලධ්ාරිනියක තෙ මසේවා මුරය
සෙහා පැය 10 ½ ට අඩුමවන් මසේවය කර ඇේනේ දෙනික දීෙනාව අනුව අොල කාලයට
ෙැලමපන්නා වූ ප්රොණයට මෙවීේවලින් අඩුකරනු ඇත.
සභාපති,ප්රසේපාෙන කමිටුව
..........................................................................................................................................................................

කුවිතාන්සි අංකය:
නිකුේ කිරීමේ නිලධ්ාරී:
දිනය :

ප්රසේපාෙන කමිටුමේ සභාපති මවනුවට
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ඇමුණුෙ 01
එක් එක් ආයතන ෙහො අවශය ආරක්ෂක නිලධ්ොරි /නිලධ්ොරිනියන්ත් ංඛ්යොසේ ආකෘතිය - 2018

ආයතනය
01 මෙපාර්තමේන්ු පරිශ්රය
02 තාක්ෂණික වෘේතිකයන් පුහුණු කිරීමේ ආයතනය
03 තොක්ෂණ විෙයොල
1 අේපාර
2 අනුරාධ්පුරය
3 බදුල්ල
4 ොල්ල
5 යාපනය
6 ෙහනුවර
7 කුරුණෑෙල
8 ෙරොන
9 රේනපුර
04 කොර්මික විෙයොල
1 ඇඹිලිපිටිය
2 ආනෙඩුව
3 බලපිටිය
4 බණ්ඩාරමවල
5 ෙඩකලපුව
6 මබලිඅේත
7 ෙේපහ
8 මහෝොෙෙ
9 කළුතර
10 කෑෙල්ල
11 කුලියාපිටිය
12 ෙන්නාරෙ
13 නුවරඑළිය
14 රේෙලාන
15 සේෙන්ුමර්
16 ිකුණාෙලය
17 ොතර
Total

OIC

SSO

LSO

Total

1
1

6
3

1
1

8
5

4
4
4
4
3
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
4
5
5
5
5

3
2
3
1
3
2
3
1
3
4
4
3
3
4
1
1
1
83

1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
22

4
3
3
1
4
2
4
2
4
4
6
4
4
5
1
2
1
108

1

3
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ස ේවො මුර ඳහො නිලධ්ොරින්ත් සයෙවීසේ ආකෘතිය

දිවා මසේවා මුරය
රාත්රී මසේවා මුරය

තාක්ෂණ විෙයාල
SSO
LSO
2
1
2

කාර්මික විෙයාල
SSO
LSO
1
1
2

 එක් ස ේවො මුරයක් ඳහො උපරිම කොල සීමොව පැය 12ක් විය යුුය.
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කළෙනාකරු,
.........................................

2018 වර්මෂයට ආරක්ෂක ස ව
ේ ය ලබො ගැනීම ඳහො ිල ගණන්ත් කැඳවීම
මෙෙ මෙපාර්තමේන්ුවමේ ප්රධ්ාන කාර්යාලය,මෙපාර්තමේන්ුව යටමේ ඇති තාක්ෂණික වෘේතිකයන් පුහුණු
කිරීමේ ආයතනය, තාක්ෂණ විෙයාල 09ක් හා කාර්මික විෙයාල 17ක් සඳහා 2018 වර්ෂයට මපෞේෙලික ආරක්ෂක
මසේවය සැපයීෙ මවනුමවන් මිල ෙණන් කැඳවනු ලැමේ.
02.
අවශය වන්නාවූ ආරක්ෂක නිලධ්ාරීන්/නිලධ්ාරිනියන් සංඛ්යාව පිළිබඳ විසේතර හා මසේවා මුරය පිළිබඳ
මකාන්මේසි සහිත උප මල්ඛ්න මේ සෙඟ අමුණා ඇත.
03.
මිල ෙණන් ඉදිරිපේ කිරීමේදී සියළුෙ පරිශ්රයන් සඳහා මිලෙණන් ඉදිරිපේ කළ යුු අතර මුද්රා තැබූ
මිලෙණන් 2017.12.06. දින මප.ව.11.00ට මපර අධ්යක්ෂ (තාක්ෂණික සහාය මසේවා)මවත ලියාපදිංචි තැපෑමලන්
එවීෙට මහෝ තාක්ෂණික සහාය මසේවා අංශමේ තබා ඇති මටන්ඩර් මපට්ටිමේ බහාීෙට කටයුු කරන මෙන්
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.
04.
ආපසු මනාමෙවන රු.1000/= ක් හා ආපසු මෙවනු ලබන රු.100,000.00ක් වූ මටන්ඩර් තැන්පු මුෙලක්
මෙවා 2017.11.04. දින ෙක්වා සතිමේ ඔනෑෙ වැඩකරන දිනයක මප.ව.9.00 සිට ප.ව. 2.45 ෙක්වා අතර කාලය ුළ
දී මෙෙ මෙපාර්තමේන්ුමේ සරප්ත මවත මෙවා අොළ රිසිට්පත තාක්ෂණික සහාය මසේවා අංශය මවත ඉදිරිපේ
කිරීමෙන් පසු අොළ මටන්ඩර් ලියවිලි ලබාෙත හැකි අතර එහි ඇති ඉල්ුේ පරය ෙඟින් පෙණක් මිලෙණන් ඉදිරිපේ
කළ යුු ය.
අධ්යක්ෂ(තොක්ෂණික හොය ස ේවො),

කොර්මික අධ්යොපන හො පුහුණු කිරීසේ සෙපොර්මතසේන්ත්ුව,
තැ.සප.557, ඕල්කට් මොවත,සකොළඹ 10.
දුරකථන අංකය : 011-2424977
ෆැක් ේ අංකය : 011-2424977

ජී.ප්රීති විසේසිංහ,
අධ්යක්ෂ(තාක්ෂණික සහාය මසේවා)(වැ.ආ),
අධ්යක්ෂ ජනරාල් මවනුවට
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