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කළමනාකරු
.........................................
පවිත්රතා ස ේවය 2019 ඳහා මිලගණන් කැඳවීම
මමම මෙපාර්තමේන්තුමේ ප්රධාන කාර්යාලය හා ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ විෙයාලය මකාළඹ යන ස්ථානවල 2019.01.01
සිට 2019.12.31 ෙක්වා වර්ෂයක් සඳහා පවිත්රතා මස්වය පවත්වාමෙන යාමට අධයක්ෂ ජනරාල්මේ අනුමැතිමයන්ත
මිලෙණන්ත කැඳවනු ලැමේ.
02.
මිලෙණන්ත ඉදිරිපත් කිරීමට මපර අවශ්ය නේ මමම මෙපාර්තමේන්තුමේ පරිශ්ර පාලක හමුවි අොල පරිශ්රයන්ත
පරීක්ෂා කර බලා, මකාන්තත්රාත්ුවට අොල කටයුු පිළිබෙව අවමබෝධයක් ලබා ෙත හැක.
03.
මිලෙණන්ත ඉදිරිපත් කිරීමට අොල ලියකියවිලි මේ සමෙ අමුණා ඇති අතර එම ලියවිලිවල සඳහන්ත උපමෙස්
පරිදි මස්වාව සැපයිය යුු අතර අොල අයදුේපමතහි පමණක් තම මිලෙණන්ත සඳහන්ත කර ඉදිරිපත් කළ යුුය.
04.
රු.50,000.00ක ලංසු සුරක්ෂණය මහ බැංකුමේ අනුමත වාණිජ බැංකුවකින්ත ඉදිරිපත් කල යුු අතර
මනාමැතිනේ මෙපාර්තමේන්තු සරප් මවත මුෙලින්ත රු.50,000.00ක් මෙවා බිල්පත ඉදිරිපත් කල යුුය
05.
පිටපත් මෙකකින්ත යුක්තව සේූර්ණ කර අත්සන්ත තබන ලෙ ලංසු ආකෘති පත්රය,එක් පිටපතක් මුල් පිටපත
මලසත්,අමනක් පිටපතක් අනු පිටපත මලසත් නේ කර මවන මවනම කවරවල බහා පවිත්රතා මස්වාව සඳහා ලංසු
ඉදිරිපත් කිරීම 2019 මලස සඳහන්ත කර ඉදිරිපත් කල යුුය.
06.
ඔබමේ සීල් තැබූ මිලෙණන්ත පත 2018.12.12 දින මප.ව.11.00ට මපර පහත සඳහන්ත ලිපිනයට ලැමබන මස්
ලියාපදිංචි තැපෑමලන්ත එවීමට මහෝ මෙපාර්තමේන්තුමේ තාක්ෂණ සහාය මස්වා අංශ්මේ ඇති ලංසු මපට්ටිමේ
බහාලීමට කටයුු කරන මලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිිමි.(තැපෑමල් දී සිදුවන ප්රමාෙයන්ත ෙැන අධයක්ෂ ජනරාල් කිසිම
වෙකීමකට මනාබැමේ)
07.
2018.12.12 දින මප.ව.11.00ට ලංසුපත් විවෘත කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා ලංසු කරුවන්තට මහෝ බලයලත්
නිමයෝජිතයකුට සහභාගි විය හැක.
08.
මතෝරා ෙන්තනා ලංසුකරු ලිපිය ලැබීමමන්ත සති 02ක් ඇුලත මකාන්තත්රාත්ුමේ මුළු විනාකමමන්ත 10% ක
මුෙලක කාර්යසාධන ඇපකරයක්, පිළිෙත් බැංකුවකින්ත ඉදිරිපත් කල යුුය.
අධ්යක්ෂ(තාක්ෂණ හාය ස ේවා),
කාර්මමික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්මතසේන්ුව,
තැ.සප.557,ඔල්කට් මාවත,
සකාළඹ 10.(මරොන කාර්මමික විෙයාලය අ ල)
දුරකථන අංකය - 011 2327008 /Fax 011 2424977

ජී.ප්රිති විසේසංහ,
අධයක්ෂ(තාක්ෂණික සහාය මස්වා)(වැ.බ),
අධයක්ෂ ජනරාල් මවනුවට.

 සකාන්සේස පත්රිකාව
1. පිරිසදු කිරීසේ කටයුුවලට අොල ප්රසේශයන්
I.

මෙපාර්තමේන්තු පරිශ්රයට අයත් වන පුහුණු අංශ්ය, ෙරාජය, රියදුරු කාමරය, ආරක්ෂක කුිය,
ආපන ශ්ාලාව, බිේ මහමල් සිට මතවන මහල ෙක්වා වූ සියලු ම ස්ථාන සහ නඩත්ු ඉංජිමන්තරු
අංශ්ය, ෙබඩා සංකීර්ණය ඇුළු මෙවු පිරිසිදු කිරීමේ කටයුුෙ, ශ්රි ලංකා තාක්ෂණ විෙයාලයට
අයත් සියළුම පරිශ්රයන්තෙ පවිත්රතා මස්වාවන්තට ඇුලත්වන්තමන්ත ය.

II.

ඉහත සඳහන්ත කර ඇත්තා වූ මොඩනැගිලිවල මොර ජමනල්, බිත්ති, සීලිම, මෙබිම, සියලුම
වැසිකිලි කැසිකිලි ආදිය අවම වශ්මයන්ත දිනකට මෙවතාවක් මනාව පිරිසිදු කළ යුුය.

III.

උක්ත ආයතන වල සියලු ම අංශ්යන්තහි ඇති කාර්යාලයීය ෙෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලයීය
උපකරණ සියල්ල ම දිනපතා පිරිසිදු කිරීම කළයුු ය.

IV.

මීට අමතරව මමහි සඳහන්ත මනාකරන ලෙ එමහත් මමම කාර්යාලයන්තට අයත් ස්ථාන පිළිබඳව
අධයක්ෂ ජනරාල් මවනුමවන්ත මවනත් මාණ්ඩලික නිලධාරියකු විසින්ත මපන්තවා මෙනු
ලැබුවමහාත් එම ස්ථාන ෙ ඇුලත් වන්තමන්ත ය.
පිරිසදු කළ යුු ආකාරය

2.
I.

අෙෑසන පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යයන්ත මප.ව. 8.30ට මපර අවසන්ත කිරීමට කටයුු කළ යුු වන අතර
කාර්යාලමේ පියෙැටමපළ ෙ සහිත අොල සියලුම අංශ්යන්තහි මෙබිම දිනකට මෙවරක් පිරිසිදු කළ
යුුය. එය කාර්යාලයීය රාජකාරී ආරේභවීමට මපර සහ කාර්යාලයීය රාජකාරී අවසානවීමට
මපර ෙ ආදී වශ්මයන්ත සිදු විය යුුය.

II.

කාර්යාලයීය උපකරණ මලස සැලමකන දුරකථන ඇුළු, ෙෘහ භාණ්ඩ, පරිෙණක උපාංෙ සහ
නාම පුවරු දෙනිකව කාර්යාලමේ වැඩ ආරේභ කිරීමට මත්මතන්ත පිරිසිදු කළ යුුය. විෂබීජ
හරණයන්ත භාවිත කරමින්ත දිනපතා පිරිසිදු කිරීම කළ යුුය.
 මේ යටමත්,කාර්යාල ුල සහ පිටත ඇති සියළුම විදුලි/විෙුත්/යාන්තික උපකරණ පිරිසිදු
කිරීමේදී, ඒවාමේ විදුලි පරිපථ වලට (Circuits), විලාසිතයන්තට (Display) ද්රවයන්ත ඇුළු
මනාවන පරිදි හා ඒවාමේ සේබන්තධක රැහැන්ත වලට හානි මනාවන පරිදි සුරක්ිත මලස
අොළ පිරිසිදු කිරීම සිදු කළ යුු මේ. තවෙ පිරිසිදු කිරීේ සඳහා භාවිතා කරන මරදි/පිස්නා
වලින්ත මශ්්ෂ වන දූවිලි (dust) අවම කිරීම සඳහා සුදුසු ද්රවය සැමවිටම භවිතා කරන බවටෙ
වෙබලා ෙත යුු මේ.එමලස ක්රියා කිරීමේදී යේ කාර්යාල උපකරණයකට මභෞතික හානියක්
සිදුවුවමහාත් එහි වෙකීම අොළ සමාෙම විසින්ත ෙැරියයුුය.

III.

අවශ්ය පිරිසිදු කිරීමේ ද්රවය භාවිත කර අවම වශ්මයන්ත දිනකට මෙවරක් සියලුම වැසිකිලි
කැසිකිලි මසෝො පිරිසිදු කළ යුු අතර මින්ත එක් වරක් කාර්යාලයීය රාජකාරි ආරේභ කිරීමට
මපරාුව පිරිසිදු කළ යුුය.

IV.

සියළුම ආයතන වල බුමුුරුණු මයාො ඇති ස්ථානයන්තහි වැකුේ ක්ලීනර භාවිත කරමින්ත පිරිසිදු
කිරිේ කටයුු කළ යුුය.

V.

කාර්යාලමේ සෑම අංශ්යක්ම පිරිසිදු කිරීමමන්ත පසු දිනපතා සුවඳ ඉසිනයක් (Air freshener)
භාවිතා කළ යුුය.

VI.
VII.

දින මෙකකට වරක් විදුලි මසෝපාන කන්තනාඩි, ජමන්තල හා වීදුරු පිසෙමා පිරිසිදු කිරීම කළ යුුය.
බිත්ති, සීලිං. විදුලි පංකා, සතියකට වරක් පිරිසිදු කළ යුුය. පියෙැටමපමළ් අත්වැල් ආධාරක
සති මෙකකට වරක් පිරිසිදු කළ යුු ය.

VIII.

මොඩනැගිලිවලින්ත පිටත භූමිය අුෙෑම, මල් වොවන්තට සාත්ු කිරීම සහ කාණු පේධතිය පිරිසිදු
කිරීම දිනපතා මනාව සිදුකළ යුුය.

IX.

ආපනශ්ාලාමවන්ත බැහැර මකමරන අපද්රවය ඇුළුව පවිත්රතා මස්වය සඳහා ඇති සේූර්ණ
ප්රමේශ්මේ සියලු ම අපද්රවයයන්ත නෙරසභාමවන්ත දී ඇති උපමෙස් මත කාර්යාල භූමිමයන්ත
දිනපතා ඉවත් කිරීමට කටයුු කළ යුුය.

X.

මීට අමතරව අධයක්ෂ ජනරාල් මවනුවට මවනත් මාණ්ඩලික නිලධාරිමයකු මහෝ ඔහු විසින්ත
බලය පවරන ලෙ නිලධාරීමයකු විසින්ත වරින්තවර උපමෙස් මෙනු ලැබුවමහාත් එම උපමෙස්වලට
අොලව කටයුු කිරීම කළ යුු ය.

XI.

වැසිකිලි හා ඒ ආශ්රිත බැස යන ජලය සහ මසෝෙන මේසේවලින්ත ඉවත් වන ජලය අොල ෙලිවල
බැසයාමේ අවහිරතාවයක් ඇති වුවමහාත් මසායා බලා එකී ෙලි ශුේධ කිරිමේ කටයුු සිදු කළ
යුු ය.

XII.

මඩංගු මදුරුවන්ත මබෝවීමට ඇති අවකාශ් ඇති මනාවීමට වෙබලා ෙතයුු අතර ඒ සඳහා
නිරුරව ම අවධානේ සහිත ප්රමේශ් මකමරහි ඔබමේ විමශ්්ෂ අවධානය මයාමු කළ යුු ය.
පවිත්රතාවය ඳහා සයෙවිය යුු ශ්රමිකයන්

3.
I.

ඉහත සඳහන්ත පවිත්රතා මස්වා කටයුු ඉටු කිරීම සඳහා දෙනික අවශ්යතාවය ඇමුණුම 01 හි
සඳහන්ත පරිදි පවිත්රතා කරුවන්ත මස්වමේ මයෙවිය යුු අතර කාන්තතා /පිරිමි පරිපාලක විසින්ත
මෙපාර්තමේන්තුව, සහ ශ්රි ලංකා තාක්ෂණ විෙයාලය යන ආයතන මෙමකහිම පවිත්රතා කටයුු
දෙනිකව පරීක්ෂා කළ යුුය. ඒ අනුව මමාවුනමේ භාෂා හැකියාව සිංහල මහෝ ඉංග්රීසි භාෂාව
කථා කළ හැකි අය විය යුුය.

II.

ගිවිසුේෙත පරිදි ඔබ විසින්ත අොල දෙනික පිරිසිදු කිරිමේ රාජකාරී ප්රමාණය ඒ අයුරින්තම මස්වමේ
මයෙවිය යුු අතර කාන්තතා /පිරිමි පරිපාලක දිනපතා මස්වමේ මයෙවිය යුුය. ඒ පිළිබඳව ඕනෑම
මේලාවකදී අධයක්ෂ ජනරාල් මවනුවට මවනත් මාණ්ඩලික නිලධාරියකුට පරීක්ෂා කිරීමට
හැකිවන පරිේමෙන්ත දිනපතා මස්වකයින්තමේ පැමිණීමේ මල්ඛනයක් පවත්වා මෙන යා යුුය.

III.

පිරිසිදු කරන්තනන්ත පැහැදිලිව හඳුනා ෙැනීම හා ඔවුන්තමේ මස්වය වඩාත් පහසුවීම සඳහා ඔබ
ආයතනය මගින්ත නිකුත් කරනු ලබන නිල හැඳුනුේපතක් නිල ඇඳුමක් සහිතව මස්වමේ මයදිය
යුු අතර ඔවුන්තෙ පිරිසිදුව සිිය යුුය.

IV.

බාල වයස්කරුවන්ත මස්වමේ මනාමයෙවිය යුු අතර මස්වමේ
මසෞඛයමයන්ත සිිය යුුය.

V.

මීට මපර වර්ෂමේ මවනත් සමාෙේ යටමත් මමම කාර්යාලමේ මස්වමේ මයදී ඇති මස්වකයින්ත
ඔබ ආයතනය යටමත් මස්වමේ මයෙවීම කටයුු කරන්තමන්ත නේ එවන්ත අවස්ථාවන්තහි දී මමම
මෙපාර්තමේන්තුමේ ූර්ව අනුමැතියට ලබාෙත යුුය.

VI.

ඔබ ආයතනය විසින්ත මස්වමේ මයාෙවා ඇති මස්වකමයකු මමම මෙපාර්තමේන්තු මස්වමේ
මනාමයෙවිය යුු යැයි අධයක්ෂ ජනරාල් තීරණය කරන්තමන්ත නේ ඔබට ෙැන්තවූ වහාම එම
මස්වකයින්ත මමහි මස්වමයන්ත ඉවත් කළ යුුය.

මයාෙවන්තනන්ත

මනා

ශ්රීර

4.

පවිත්රතා ස ේවසේ සයෙවීම පිළිබඳව සපාදු සකාන්සේස

I.

සතිමේ වැඩ කරන දිනයන්තහි දිනපතා මප.ව.7.15 සිට ප.ව.4.15 ෙක්වා ෙ මසනසුරාො දින 7.15
සිට ප.ව. 1.15 ෙක්වා ෙ වන කාලය ුළ පවිත්රතා මස්වා කාර්යයන්ත ඉටු කළ යුු වන අතර අවශ්ය
වුවමහාත් එක් එක් මාසමේ මපෝය දින, රජමේ නිවාඩු දින සහ ඉරිො දිනයන්තහිදී ෙ මස්වය කල
යුු ය.

II.

මස්වමේ මයාෙවාෙන්තනන්ත නිතර මවනස් මනාකළ යුු අතර අවශ්ය ඕනෑම අවස්ථාවකදී එක්
එක් දිනයන්තහි මස්වමේ මයාෙවන ලෙ මස්වකයින්තමේ අනනයතාවය තහවුරු කළ යුු ය.

III.

පැමිණීමේ මල්ඛනමේ අත්සන්ත තබා පැමිණි සියලු ම මස්වකයන්ත හා වැඩ පරීක්ෂකවරයා සිය
දෙනික රාජකාරී නිමවන මතක් මමම මෙපාර්තමේන්තු පරිශ්රය ුල රැඳී සිිය යුු අතර මස්වා
ස්ථානමයන්ත බැහැරව යන්තමන්ත නේ පැමිණීමේ මල්ඛනමේ එම බැහැර යාමේ මේලාව සමෙ
අත්සන ෙ සටහන්ත කරබැහැර යාම සිදු කළ යුුය.

IV.

මමම පවිත්රතා මස්වාමේ නිරත වන්තනන්ත පිළිබඳව මහෝ මවනත් පුේෙලමයකු පිළිබඳව කේකරු
වන්තදි ආඥා පනත යටමත් කිසිදු හිමිකමකට මමම මෙපාර්තමේන්තුව බැඳී මනාමැත.

V.

මමම පවිත්රතා මස්වාමේ නිරතවන සියලු ම මෙනා මවනුමවන්ත මස්වා මයෝජකයා වශ්මයන්ත ඇති
සියලු ම බැඳීේ හා වෙකීේ පවිත්රතා මස්වය පවත්වා මෙන යනු ලබන ආයතනය විසින්ත වෙබලා
ෙත යුුය.

VI.

මස්වයට මයෙවීමට අමප්ක්ිත වැඩ පරීක්ෂකවරයා සහ වැඩ පරීක්ෂකවරිය මනා අවමබෝධයක්
ඇති විධිමත් පරිදි වැඩ අධීක්ෂණය කරන මෙපාර්තමේන්තු කාර්යමණ්ඩලය සමෙ මනා
සේබණ්ධීකරනයකින්ත කටයුු කල හැකි අය විය යුුය.

VII.

මස්වමේ මයෙවීමට බලාමපාමරාත්ු වන මස්වකයන්තමේ අනනයතාවය තහවුරු කරන ජාතික
හැඳුනුේපත් අංකය, නම හා ලිපිනය සඳහන්ත ලැයිස්ුවක් මටන්තඩර් පත්රය සමෙ ඉදිරිපත් කළ
යුුය. පසුකාලීනව යේ සංමශ්ෝධනයක් සිදු කිරීමට අවශ්ය මවමතාත් මමම මෙපාර්තමේන්තුමේ
අධයක්ෂ ජනරාල්මෙන්ත ූර්ව අනුමැතියට යටත්ව සිදු විය යුුය.

VIII.

ඔබ විසින්ත පවිත්රතා මස්වාවන්ත ඉටු කිරීමේ දී මෙපාර්තමේන්තුමේ කිසිදු නිලධාරිමයකුට සිය
රාජකාරියට බාධාවක් සිදු මනාවන මස් පවිත්රතා කටයුු සිදු කළ යුුය.

IX.

ඔබ ආයතනය විසින්ත පවිත්රතා මස්වාව පවත්වාමෙන යාම මවනුමවන්ත අවශ්යකරනු ලබන සියලුම
අමු ද්රවය සහ උපකරණ ඔබ ආයතනය විසින්ත ම සපයා ෙත යුු අතර එම අමු ද්රවය සහ උපකරණ
මවනුමවන්ත, මෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු වෙකීමකට හිමිකමක් මනාවනු ඇත.

X.

පවිත්රතා මස්වකයන්තමේ මනාසැලකිල්ල මහෝ අතපසුවීේ මහ්ුමවන්ත රජමේ මේපලකට මහෝ
මෙපාර්තමේන්තු නිලධාරිමයකුට/මස්වකයකුට යේ අලාභ හානියක් මනාමහාත් පාඩුවක්
සිදුවුවමහාත් ඒ පිළිබඳව වෙකීම පවිත්රතා මස්වාව නිමයෝජනය කරන ආයතනය විසින්ත ෙැරිය
යුුය.

XI.

මමම මකාන්තමේසිවලට අමතරව පවත්නා රජය විසින්ත මහෝ මමම මෙපාර්තමේන්තුව විසින්ත
වරින්තවර පනවනු ලබන මකාන්තමේසිවලට යටත්ව කටයුු කිරිමේ වෙකීම ෙැරීම මවනුමවන්ත ෙ
මමම පවිත්රතා මස්වාව සපයන ආයතනය එකඟ විය යුුය.

XII.

මකාන්තත්රාත් ගිවිසුම අනුව අමප්ක්ිත ආකාරයට මස්වාවන්ත/කාර්යයන්ත ඉටු මනාකලමහාත් පහත
සඳහන්ත පරිදි මාසික ොස්ුමවන්ත ෙඩයකට යටත් කරනු ඇත.
o
o
o
o

මස්වක සංඛයාව ප්රමාණවත් පරිදි මනාමයෙවීම
ප්රමිතිමයන්ත යුත් රසායන ද්රවය භාවිතා මනාකිරීම
මාසිකව සැපයිය යුු ද්රවය ප්රමාණනවත් මනාවීම
පවිත්රතා කටයුු නිවැරදි සිදුකර මනාමැති බවට මාසිකව පැමිණිලි 3ක් ඉදිරිපත් වීම

- 2%
- 1%
- 1%
- 1%

XIII.

ඔබ විසින්ත ගිවිසෙත් මස්වාව පැහැර හරින බැේ මපනී ගියමහාත් මකාන්තත්රාත්ුව වහාම අවලංගු
කිරීමට හා ඇප බැඳුේකරය රාජසන්තතක කිරීමට කාර්මික අධයාපන හා පුහුණු කිරීමේ
මෙපාර්තමේන්තුමේ අධයක්ෂ ජනරාල්ට බලය ඇත.

XIV.

අධයක්ෂ ජනරාල් මවනුමවන්ත අතිමර්ක අධයක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන හා මූලය) මහෝ නිමයෝජය
අධයක්ෂ (මානව සේපත් සංවර්ධන) මහෝ අධයක්ෂ (තාක්ෂණික සහාය මස්වා) මහෝ පරිපාලන
නිළධාරී විසින්ත ඔබට වරින්ත වර මෙනු ලබන උපමෙස් අනුව කටයුු කළ යුුය.
සගවීේ කටයුු

5.
I.

II.

ඉහත සඳහන්තකර ඇති සියලු ම මස්වාවන්ත සැපයීම මවනුමවන්ත මාසිකව ඔබ විසින්ත අය කරනු
ලබන මුෙල මාසික මිල ෙණන්ත වශ්මයන්ත ඉදිරිපත් කළ යුු අතර මස්වාව පවරනුමේ 2019.01.01
සිට 2019.12.31 ෙක්වා අවුරුේෙක කාල පරිච්මේෙයක් සඳහාය. එකී කාල පරිච්මේෙය ුළ ගිවිසුේ
ෙත මුෙමලහි මවනසක් සිදු මනාවිය යුුය.
එක් මසක මස්වාව ඉටු කළ වහාම අොල මෙවීේ කටයුු සඳහා ඔබ විසින්ත අොල ලියකියවිලි
සහිත බිල්පත ඉදිරිපත් කළ යුුය. එම බිල්පත් ඉදිරිපත් කළ යුු වන්තමන්ත තමා විසින්ත
මටන්තඩරමයන්ත ඉදිරිපත් කරන ලෙ මිල ෙණන්තවලට අනුකූලවය. මෙවීේ කිරීමට ප්රථම මමම
මෙපාර්තමේන්තුමේ අධයක්ෂ ජනරාල් විසින්ත බලය පවරනු ලැබූ නිලධාරියකු විසින්ත අොල
මාසමේ මස්වාව නිසි අයුරින්ත ඉටු කරන ලෙ බවට සහතික කර තිබිය යුුය.

III.

ගිවිසුමමන්ත ෙක්වන ලෙ මස්වාවන්ත යේ දිනකදී මකාන්තත්රාත්කරු විසින්ත සුටුොයක මලස නිම
කිරීමට අමපාමහාසත් වුවමහාත් ඉහත 4(xv)හි සඳහන්ත පරිදි මාසික ොස්ුමවන්ත ෙඩයක්
අයකරනු ලැමේ.

IV. පවිත්රතා මස්වා කාලය පැය නවයකට සීමා විය යුු අතර දෙනිකව පැමිණීමේ මල්ඛනය
පවත්වා මෙන යාමට කටයුු කළ යුු ය. ඒ අනුව යේ මස්වකමයක් නියමිත පැය නවය ුල
සිය පවිත්රතා මස්වාව සපයා මනාමැති බවට තහවුරුවීම මත අොල පැය ෙණනට අනුව මෙවීේ
අඩු කරනු ලැමේ. මමය ආසන්තනතම පැය ¼, ½, ¾සහ පැය 1 ආදි වශ්මයන්ත දෙනික මෙවීම
අඩු කිරිමට කටයුු කරනු ඇත.
a. දිනක වැටුප - පවිත්රතාකරු /වැඩ පරීක්ෂක සඳහා මිල ෙණන්ත කැඳවිම මත සිදු කරනු
ලැමේ.
b. පැයක වැටුප - දෙනික දීමනාමවන්ත 1/9 ක් මේ.
c. මසනසුරාො දිනක මනාපැමිණීම මවනුමවන්ත දින ½ක වැටුප කපාහරිනු ලබන අතර පැයක
දීමනාව සමාන මේ.

V.

06.

පවිත්රතාකරුවන්තමේ මාසික පැමිණීම අනුව සංක්ිප්ත සටහන්ත වාර්තාවක් සහ තම මාසික
මෙවීම ඉල්ලුේ කිරීමේ වවුචරය මකාන්තත්රාත්කරු විසින්ත මාසිකව ඉදිරිපත් කළ යුුය. එක් එක්
අංශ් ුල මාසිකව ඉටුකරන ලෙ මස්වය මවනුමවන්ත ඒ ඒ අංශ් ප්රධානීන්ත විසින්ත මෙනු ලබන තම
නිර්මේශ් වාර්තාව ෙ මේ සමෙ අමුණා එවිය යුුය.එක් එක් අංශ්ය විසින්ත ලබාදිය යුු නිර්මේශ්
වාර්තාමේ ආකෘතිය මමම ගිවිසුමේ අංක 01 ඇමුණුම මේ. අතිමර්ක අධයක්ෂ ජනරාල්
(පරිපාලන හා මූලය) විසින්ත පැමිණීමේ මල්ඛනය හා එකී මාසික කාර්යය පිළිබඳව සියලු
අංශ්වලින්ත දී ඇති නිර්මේශ් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමමන්ත පසු නිවැරදි පැමිණීේ අනුව පමණක් මෙවීේ
කටයුු කරනු ඇත.

ගිවිසුම අනුව ස ේවාව නතර කිරීම
මමම ගිවිසුමේ සඳහන්ත කුමන මහෝ මකාන්තමේසියක් සේබන්තධමයන්ත වුව ෙ, මස්වා සැපයුේකරු
වන මෙවන පාර්ශ්වය විසින්ත කඩ කරනු ලැබුවමහාත් මස්වා සැපයීම වහාම නැවැත්වීමට
පළමුවන පාර්ශ්වය වන අධයක්ෂ ජනරාල්ට හැකිවන්තමන්තය.

සභාපති,ප්රසේපාෙන කමිටුව
..........................................................................................................................................................................

කුවිතාන්තසි අංකය
නිකුත් කිරීමේ නිලධාරී
දිනය :

ප්රසේපාෙන කමිටුමේ සභාපති මවනුවට

සකාළඹ 10, ඕල්කට් මාවසේ පිහිටි කාර්මමික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ
සෙපාර්මතසේන්ු පරිශ්රය, තාක්ෂණ වෘේීකයන් පුහුණු කිරීසේ ආයතනය හ ශ්රී ලංකා
තාක්ෂණ විෙයාලය ුළ පවිත්රතා ස ව
ේ ාව සදු කිරීසේ
සකාන්ත්රාේ ගිවිසුම - 2019
එක් පාර්ශ්වයකට මමහි මින්ත පසු පළමු පාර්ශ්වය යැයි කියනු ලබන ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්තික සමාජවාදී
ජනරජය මවනුමවන්ත ක්රියා කරන්තනා වූ මකාළඹ 10, ඕල්කට්ට මාවමත් පිහිි කාර්මික අධයාපන හා පුහුණු
කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමේ අධයක්ෂ ජනරාල් පී.එන්ත.මක්.මලලමස්කර යන අය හා ඇයමෙන්ත අනුරුව
අධයක්ෂ

ජනරාල්

ධුරයට

පත්

වන

අය

ෙ,

අමනක්

පාර්ශ්වයට

මෙවන

පාර්ශ්වය

යයි

කියනු..................................................................................................................................................
.......

යන අය ඇයමේ ඇවෑමමන්ත එම තනුරට පත්වන අය ෙ, එකී සමාෙම හා එම සමාෙමේ

අනුප්රාප්තිකයින්ත මෙවන පාර්ශ්වයට ෙ, බැඳි එකී මෙපාර්ශ්වය අතර මකාළඹ 10, ඕල්කට්ට මාවමත් පිහිි
කාර්මික අධයාපන හා පුහුණුකිරීමේ මෙපාර්තමේන්තු පරිශ්රය, තාක්ෂණ වෘත්තීකයන්ත පුහුණු කිරීමේ
ආයතන සහ ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ විෙයාල පරිශ්රයන්ත සඳහා පවිත්රතා මස්වාව සැපයීම මවනුමවන්ත ක්රිස්ු වර්ෂ
මෙෙහස් ෙහඅටක් වූ මෙසැේබර් මස ................ දින මකාළඹදී අත්සන්ත කරන්තනට මයදුණු ගිවිසුමයි. එකී
ගිවිසුම කවමර්ෙ යත්,
01.

මකාන්තත්රාත්ුමේ

මුළු

විනාකම

බදු

රහිතව

අොළ

ගිවිසුේෙත

වර්ෂයට

රුපියල්

................................................................................පමණක්(රු.......................) මේ.
02. මෙවන පාර්ශ්වය විසින්ත මමහි පහත උපමල්ඛනමේ සඳහන්තව ඇති මකාන්තමේසි හා උපමෙස් පරිදි එකී
උපමල්ඛනමේ සඳහන්ත කර ඇති මස්වාවන්ත 2019 ජනවාරි මස ..... දින සිට 2019 මෙසැේබර් ...... දින
ෙක්වා කාලය ුළ සාර්ථකව ඉටු කළ යුුය.
03. මෙවන පාර්ශ්වය විසින්ත රුපියල් .................................................................(රු.........................) ක්
විනා පිළෙත් මූලය බැංකුවකින්ත ලබෙත් කාර්ය සාධන ඇපකරයක් ඉදිරිපත් කළ යුුය.
04. අධයක්ෂ ජනරාල් විසින්ත නේකරනු ලබන නිලධාරිමයකු මහෝ නිලධාරීන්තමේ උපමෙස් පරිදි
මකාන්තත්රාත්කරු විසින්ත මස්වාවන්ත ඉටු කළ යුුය. මේ සඳහා බලය මෙනු ලබන නිලධාරීන්තමේ නේ
ලිඛිතව අධයක්ෂ ජනරාල් විසින්ත මකාන්තත්රාත්කරු මවත ෙැන්තවිය යුුය. බලය පැවමරන නිලධාරීන්ත
ඕනෑම මවලාවකදී මවනස් කිරීමට අධයක්ෂ ජනරාල්ට බලය ඇත.
05. මමම පවිත්රතා මස්වය විධිමත්ව ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය සියලුම උපකරණ අනිවාර්යමයන්තම
මකාන්තත්රාත්කරු සුව තිබිය යුුය.
ටහන:- තණමකාළ කපන යන්තත්ර, කුරු, ඉෙල්, මකාහු, වැසිකිලි, කැසිකිලි පවිත්ර කිරීමේ උපකරණ,
බිම මපාලිෂ් කිරීමේ උපකරණ, වැකුේ ක්ලීනර් ආදී වශ්මයනි.
06. මෙවීේ කටයුු මමහි පහත උපමල්ඛනමේ 5 වන වෙන්තතිය යටමත් සිදු කරනු ඇත.

07. මකාන්තත්රාත්ුවට අොළ මස්වා සැපයීමේදී රජමේ මේපලකට යේ හානියක් වුවමහාත් එම අලාභය වූ
මේපමලහි විනාකම මකාන්තත්රාත්කරුමෙන්ත අය කර ෙැනීමේ බලය කාර්මික අධයාපන හා පුහුණු
කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමේ අධයක්ෂ ජනරාල් සුමේ.
08. ගිවිසුමට පටහැනිව කටයුු කළමහාත් මකාන්තත්රාත්කරුමේ මස්වය ලබා ෙැනීම නතර කිරීමට පළමු
පාර්ශ්වය වන අධයක්ෂ ජනරාල්ට බලය ඇත.
09. මකාන්තත්රාත්කරුමේ යේ මස්වකයකු විසින්ත මහෝ මස්වකයකු මවනුමවන්ත මහෝ 1934 අංක 14 ෙරන
කේකරු වන්තදි ආඥා පනත යටමත් මහෝ මවනත් කේකරු නීතියක් යටමත් කරනු ලබන සියළුම මෙවීේ
පිළිබඳ වෙකීම මෙවන පාර්ශ්වය විසින්ත ෙැරිය යුු අතර ඒ සේබන්තධමයන්ත පළමුවන පාර්ශ්වය නිෙහස්
කළ යුුය.
10. මස්වාවන්ත සුටුොයක මනාවන බව විධිමත් පරීක්ෂණයකින්ත පසුව අධයක්ෂ ජනරාල් විසින්ත නිෙමනය
කරනු ලබන්තමන්ත නේ මකාන්තත්රාත්ුව ඕනෑම මේලාවක අවසන්ත කිරීමට මහෝ අවලංගු කිරීමට අධයක්ෂ
ජනරාල්ට බලය ඇත. ඒ සඳහා කලින්ත ෙැනුේදීමක් අවශ්ය මනාවන අතර ම මකාන්තත්රාත්කරු මවත
ලිපියකින්ත ඒ බව ෙැන්තවීම ප්රමාණවත්ය.
11. මකාන්තත්රාත්කරු විසින්ත ූර්මවෝක්ත ගිවිසුමේ විධිවිධාන ප්රකාරව තම මස්වාව කලට මේලාවට ඉෂ්ට
කරන බවටත් මමම මකාන්තත්රාත්ුව යටමත් තමා රජයට මෙවන්තනට යේ මුෙලක් මවමතාත් එම මුෙල්
සියල්ලම මෙවන බවටත් එකඟ මේ.
12. එමස් ම මස්වාව අසුටුොයකවීම මහෝ මවනත් කරුණක් නිසා මහෝ මෙපාර්ශ්වය අතර ඇතිවන
ආරවුලක දි එහි මේරුේකරු මලස නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාතයාංශ්මේ මල්කේ
මැදිහත්ව කටයුු කරනු ඇත.
ඉහත කී පළමු පාර්ශ්වය වන කාර්මික අධයාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමේ අධයක්ෂ ජනරාල්
පී.එන්ත.මක්.මලලමස්කර යන අය සහ මෙවන පාර්ශ්වය වන ......................................................ලිපිනමේ
පිහිි

..................................................සමාෙම

යන

ආයතනමේ

අධයක්ෂ

...................................................................අය සමෙ වර්ෂ මෙෙහස් ෙහඅටක්තක් වූ මෙසැේබර්

මස

විසිනව වන දින මකාළඹ 10, ඕල්කට්ට මාවමත් කාර්මික අධයාපන හා පුහුණු කිරිමේ මෙපාර්තමේන්තුමේ දි
අත්සන්ත තබන ලදී.

........................................
I වන පාර්ශ්වය
අධයක්ෂ ජනරාල්

.............................................
II වන පාර්ශ්වය
මකාන්තත්රාත්කරු

සාක්ි :
1. .........................................

1. ........................................

2. .........................................

2. ........................................

මිලගණන් ඉදිරිපේ කිරීසේ ඉල්ුේ පත්රය
භාපති,
සෙපාර්මතසේන්ු ප්ර ේපාෙන කමිටුව,
කාර්මමික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්මතසේන්ුව,
සකාළඹ 10.
කාර්මමික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්මතසේන්ුව

හ සකාළඹ තාක්ෂණ විෙයාලය යන ේථාන ඳහා පිරිසදු

කිරිසේ ස ව
ේ ාව පවේවාසගන යාමට ලංසු ඉදිරිපේ කිරීම - 2019
1. අයදුේකරුමේ නම

:

2. පිරිසිදු කිරීමේ මස්වා ආයතනමේ නම :
3. පිරිසිදු කිරීමේ මස්වා සැපයුේ වයාපාර ලියාපදිංචි ස්ථානමේ ලිපිනය :
4. ආයතනමේ අධයක්ෂ මණ්ඩලමේ නේ, ලිපිනයන්ත සහ ජා.හැ. පත් අංක :
5. වයාපාර ස්ථානමේ දුරකථන අංකය :
6. 2018 වර්ෂයට වලංගු වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය හා දිනය :
(වයාපාර ලියාපංචි සහතිකමේ පිටපත් ඇමිණිය යුුය)
7. ඉල්ලුේ කරන ආකාරමේ මස්වාවන්ත කර ඇත්නේ ඒවාමේ විස්තර :
(පසුගිය වසර 05 ුළ ඒ බව සනාථ මකමරන සහතික මහෝ ලියකියවිලි මේ සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුුය)
8. ෙැනටමත් මස්වා සපයමින්ත සිින ආයතන ඇත්නේ ඒවාමේ නේ, ලිපිනයන්ත හා දුරකථන අංක :
(ලියවිලි වලින්ත සනාථ කළ යුුය.)
9. මස්වකයන්ත මවනුමවන්ත මස්වක අර්ථසාධක අරමුෙල් මෙවනවාෙ යන්තන :
(සනාථ කිරීම සඳහා අොළ ලියකියවිලි ඇමිණිය යුුය)
10. දෙනිකව මස්වමේ මයෙවීමට බලාමපාමරාත්ුවන මස්වකයන්ත සංඛයාව හා මස්වමේ මයෙවීමට අමප්ක්ිත
ආකාරය : (ස ව
ේ ක / ස ේවිකාවන් සේ වය අවුරුදු 65 ට වඩා අඩු විය යුුය.)
11. මස්වමේ මයාෙවනු ලබන හා මයෙවීමට බලාමපාමරාත්ු වන මස්වකයින්තමේ මහෝ පුේෙලයන්තමේ නේ, ලිපිනය
හා ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය : (එය මවනම උප මල්ඛනයක සඳහන්ත මකාට මේ සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුුය)
12. මාසයක් සඳහා භාවිතා කරන පිරිසිදු කිරීම සඳහා අවශ්ය ක්ෂය වන ද්රවය ලැයිස්ුවක් මේ සමෙ අමුණා ඇති අතර
ඒවාමේ අවම මිල ෙණන්ත ෙ ඉදිරිපත් කල යුුය. එමමන්තම අමුණා ඇති ක්ෂය මනාවන උපකරණ ලයිස්ුමේ
සඳහන්ත උපකරණ ඒ ඒ පරිශ්රයන්ත මවත මවන මවනම සැපයිය යුුය. (ප්රමාණවත් පරිදි නියමිත ප්රමිතිමයන්ත යුු
රසායන ද්රවය මයෙවීමට මනාහැකි වන මිල ෙණන්ත ප්රතික්මෂ්ප කරනු ලැමේ)

13. ප්ර ේපාෙන සකාන්සේස හා උපසෙ ේ කියවා සේරුේ ගැනීසමන් පසු 2019.01.01 දින සට 2019.12.31ෙක්වා
කාල සීමාව

ඳහා වැට් රහිතව රුපියල් .........................(RS……………………..)මුෙලකට පවිත්රතා

ස ේවාව ැපයීමට එකඟ සවමි/සවමු.

 පහත ඳහන් පරිදි මිලගණන් ඉදිරිපේ කරන්න
තනුර

ස ේවසේ
සයෙවිය යුු
ස ේවක

එක් ස ව
ේ කසයකු

එක් ස ව
ේ කයකු

ඳහා දිනකට සගවන

ඳහා ම කට

මුෙල (රු)

සගවන මුෙල (රු)

සයළුම ස ේවකයින්
ඳහා ම කට
සගවන මුෙල(රු)

ංඛයාව
වැඩ පරීක්ෂක (පිරිමි)

01

වැඩ පරීක්ෂක (කාන්තා)

01

පවිත්රතා කරු (පිරිමි)

06

පවිත්රතා කරු (කාන්තා)

20

සයළුම ස ේවකයින් ඳහා ම කට සගවන මුළු මුෙල (රු)
ර ායන ද්රවය ඳහා ගා ේුව මා යකට(රු)
පරිපාලන ගා ේු මා යකට(රු)
VAT (අොළනේ)
මුළු මුෙල (ම කට බදු හිත)
මුළු මුෙල ව රකට (බදු හිත)
14.
 මමම ලංසු දින 90ක කාලයක් සඳහා වලංගු මේ.මමම වලංගු කාලය ුළදී මකාන්තත්රාත්ුව ප්රොනය
කළමහාත් ගිවිසුමකට එළඹීමටත් කාර්ය සාධන ඇපකරයක් ඉදිරිපත් කිරීමටත් සූොනමින්ත සිිමි/සිිමු.
 අවම ලංසු භාර ෙැනීමට ඔබ බැදී මනාසිින බවත් , කිසිම මහ්ුවක් මනාෙන්තවා ලංසු ප්රතික්මෂ්ප කිරීමට
ඔබට අයිතියක් ඇති බවත් මම/අපි ෙැනමෙන සිිමි./සිිමු.
ඉහත ෙැක්වු මතාරුරු සතය හා නිවැරදි බවටත්, අොළ මකාන්තමේසි අඩංගු පිකාව මහාදින්ත කියවා බලා ඒ අනුව
කටයුු කිරීමට එකඟ වන බවත් මමයින්ත ෙන්තවා සිිමි.

දිනය :

මකාන්තත්රාත්කරුමේ නම සහ අත්සන
මුද්රාව

............................................................................................................................. ...................................................................................
කුවිතාන්තසි අංකය :
නිකුත් කිරීමේ නිලධාරී:
දිනය:

ප්රසේපාෙන කමිටුමේ සභාපති මවනුවට

මාසයක් සඳහා අවශ්ය ක්ෂය වන ද්රවය ප්රමාණය

සෙපාර්මතසේන්ු පුහුණු අංශය
අනු
අංකය
1

අවශය ද්රවය

අවශය ඒකක
ප්රමාණය

නයිමලෝන්ත මකාසු

2

මමාප්

3

ේලාස් වයිපර්(මපාලව)

4

වීදුරු සඳහා වයිපර්

5

මඩක් බ්රෂ්

6

ප්ලාස්ික් මකාමඩ් බ්රෂ්

7

මමාප් බකට්ට

8

ඉෙල්

9

ඩස්ටර්

10

ඩස්ට්ට පෑන්ත

11

මකුළු මකාසු

12

ප්ලාස්ික් ඉබි බ්රෂ්

13

ස්පන්තච් පැකට්ට

14

කපුරු මබෝල පැකට්ට

15

අත් ෙලවුස් මජෝඩු

16

ස්මේ ෙන්ත(මපාඩි)

17

ප්ලාස්ික් බාල්දි (මපාඩි)

18

ප්ලාස්ික් බාල්දි (මලාකු)

19

හෑන්තඩ් බ්රෂ්

20

ොර්මේජ් බෑේ (මලාකු)

21

ොර්මේජ් බෑේ (මපාඩි)

22

ොර්මේජ් බෑේ (මධයම)

23

මුඛවාඩේ

24

එයාර් මෙෂ්නර්(4L)

25

ටී මපෝල් (4L)

26

පයිමනෝල්(4L)

27

හාර්පික්(4L)

28

ේලාස් ක්ලීනර්(4L)

29

ක්මලෝරා(4L)

30

විේ (Kg)

31

ේලිචින්ත පවුඩර්((Kg)

32

සුවෙ කැට

33

සබන්ත (කැට25) පැකට්ට

34

මඩමටෝල් මබෝතල්(500 L)

35

මලාන්ති ලික්විඩ්(4L)

36

හෑන්තඩ් මවාෂ්

37

ේලිචින්ත ලික්විඩ් (4L)

38

එයාර් මෙෂ්නර්(මබෝතල්)
මුළු මුෙල

ඒකකයක
මිල(රු)

මුළු මුෙල(රු)

ක්ෂය සනාවන භාණ්ඩ හ උපකරණ ප්රමාණය
සෙපාර්මතසේන්ු පුහුණු අංශය
අනු
අංකය

අවශය ද්රවය

1

වුර බට (දිෙ අඩි 100)

2

මලාකු උෙලු

3

මපාඩි උෙලු

4

මන්තන

5

අත් මපාරව

6

ඉනිමන්ත (අඩි 06)

7

සවල්

8

මර්ක්ක

9

විල්බැමරෝ

10

ෙල් ඉන්තන

අවශය ඒකක
ප්රමාණය

ඒකකයක
මිල(රු)

මුළු මුෙල(රු)

මාසයක් සඳහා අවශ්ය ක්ෂය වන ද්රවය ප්රමාණය
කාර්මමික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්මතසේන්ුව
අනු
අවශය ද්රවය
අංකය
නයිමලෝන්ත මකාසු
1
2

මමාප්

3

ේලාස් වයිපර්(මපාලව)

4

වීදුරු සඳහා වයිපර්

5

මඩක් බ්රෂ්

6

ප්ලාස්ික් මකාමඩ් බ්රෂ්

7

මමාප් බකට්ට

8

ඉෙල්

9

ඩස්ටර්

10

ඩස්ට්ට පෑන්ත

11

මකුළු මකාසු

12

ප්ලාස්ික් ඉබි බ්රෂ්

13

ස්පන්තච් පැකට්ට

14

කපුරු මබෝල පැකට්ට

15

අත් ෙලවුස් මජෝඩු

16

ස්මේ ෙන්ත(මපාඩි)

17

ප්ලාස්ික් බාල්දි (මපාඩි)

18

ප්ලාස්ික් බාල්දි (මලාකු)

19

හෑන්තඩ් බ්රෂ්

20

ොර්මේජ් බෑේ (මලාකු)

21

ොර්මේජ් බෑේ (මපාඩි)

22

ොර්මේජ් බෑේ (මධයම)

23

මුඛවාඩේ

24

එයාර් මෙෂ්නර්(4L)

25

ටී මපෝල් (4L)

26

පයිමනෝල්(4L)

27

හාර්පික්(4L)

28

ේලාස් ක්ලීනර්(4L)

29

ක්මලෝරා(4L)

30

විේ (Kg)

31

ේලිචින්ත පවුඩර්((Kg)

32

සුවෙ කැට

33

සබන්ත (කැට25) පැකට්ට

34

මඩමටෝල් මබෝතල්(500 L)

35

මලාන්ති ලික්විඩ්(4L)

36

හෑන්තඩ් මවාෂ්

37

ේලිචින්ත ලික්විඩ් (4L)

38

එයාර් මෙෂ්නර්(මබෝතල්)

අවශය ඒකක
ප්රමාණය

මුළු මුෙල

ඒකකයක
මිල(රු)

මුළු මුෙල(රු)

ක්ෂය සනාවන භාණ්ඩ හ උපකරණ ප්රමාණය
කාර්මමික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්මතසේන්ුව
අනු
අංකය

අවශය ද්රවය

1

වුර බට (දිෙ අඩි 100)

2

මලාකු උෙලු

3

මපාඩි උෙලු

4

මන්තන

5

අත් මපාරව

6

ඉනිමන්ත (අඩි 06)

7

සවල්

8

මර්ක්ක

9

විල්බැමරෝ

10

ෙල් ඉන්තන

11

මල් කපන කුරු

12

වැකුේ ක්ලීනර්

13

මප්රෂර් ෙන්ත

අවශය ඒකක
ප්රමාණය

ඒකකයක
මිල(රු)

මුළු මුෙල(රු)

මාසයක් සඳහා අවශ්ය ක්ෂය වන ද්රවය ප්රමාණය
තාක්ෂණ විෙයාලය - මරොන
අනු
අංකය

අවශය ද්රවය

1

නයිමලෝන්ත මකාසු

2

මමාප්

3

ේලාස් වයිපර්(මපාලව)

4

වීදුරු සඳහා වයිපර්

5

මඩක් බ්රෂ්

6

ප්ලාස්ික් මකාමඩ් බ්රෂ්

7

මමාප් බකට්ට

8

ඉෙල්

9

ඩස්ටර්

10

ඩස්ට්ට පෑන්ත

11

මකුළු මකාසු

12

ප්ලාස්ික් ඉබි බ්රෂ්

13

ස්පන්තච් පැකට්ට

14

කපුරු මබෝල පැකට්ට

15

අත් ෙලවුස් මජෝඩු

16

ස්මේ ෙන්ත(මපාඩි)

17

ප්ලාස්ික් බාල්දි (මපාඩි)

18

ප්ලාස්ික් බාල්දි (මලාකු)

19

හෑන්තඩ් බ්රෂ්

20

ොර්මේජ් බෑේ (මලාකු)

21

ොර්මේජ් බෑේ (මපාඩි)

22

ොර්මේජ් බෑේ (මධයම)

23

මුඛවාඩේ

24

එයාර් මෙෂ්නර්(4L)

25

ටී මපෝල් (4L)

26

පයිමනෝල්(4L)

27

හාර්පික්(4L)

28

ේලාස් ක්ලීනර්(4L)

29

ක්මලෝරා(4L)

30

විේ (Kg)

31

ේලිචින්ත පවුඩර්((Kg)

32

සුවෙ කැට

33

සබන්ත (කැට25) පැකට්ට

34

මඩමටෝල් මබෝතල්(500 L)

35

මලාන්ති ලික්විඩ්(4L)

36

හෑන්තඩ් මවාෂ්

37

ේලිචින්ත ලික්විඩ් (4L)

38

එයාර් මෙෂ්නර්(මබෝතල්)

39

සබන්ත කැට

අවශය ඒකක
ප්රමාණය

මුළු මුෙල

ඒකකයක
මිල(රු)

මුළු මුෙල(රු)

ක්ෂය සනාවන භාණ්ඩ හ උපකරණ ප්රමාණය
තාක්ෂණ විෙයාලය - මරොන
අනු
අංකය

අවශය ද්රවය

1

වුර බට (දිෙ අඩි 100)

2

මලාකු උෙලු

3

මපාඩි උෙලු

4

මන්තන

5

අත් මපාරව

6

ඉනිමන්ත (අඩි 06)

7

සවල්

8

මර්ක්ක

9

විල්බැමරෝ

10

ෙල් ඉන්තන

11

මල් කපන කුරු

12

වැකුේ ක්ලීනර්

13

මප්රෂර් ෙන්ත

අවශය ඒකක
ප්රමාණය

ඒකකයක
මිල(රු)

මුළු මුෙල(රු)

ඇමුණුම 01
පිරිසදු කළ යුු අංශ හා ස ේවක ංඛයාව


ප්රධ්ාන කාර්මයාලය




වැඩ පරීක්ෂක(පිරිමි) – 01
වැඩ පරීක්ෂක(කාන්තතා) – 01



මිදුල හ අවට - (පිරිමි 02)



බිේ මහල
o ප්රධාන ෙබඩාව
o ආපන ශ්ාලාව
o කර්මාන්තත සේබන්තධීකරන හා වෘත්තීය මාර්ෙ උපමේශ්න අංශ්ය
o පිළිෙැනීමේ නිළධාරී පරිශ්රය හා අවට
o යිතල පහසුකේ සංවර්ධන අංශ්ය



1 සවනි මහල
o සැපයිේ හා මස්වා අංශ්ය
o පර්මේෂණ හා සංවර්ධන අංශ්ය
o යිතල පහසුකේ සංවර්ධන අංශ්ය
o කළමණාකරණ මතාරුරු ඒකකය
o සැළසුේ අංශ්ය








(ෙැහැණු 01)
(ෙැහැණු 01)

2 සවනි මහල
o අධයක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය
o අතිමර්ක අධයක්ෂ ජනරාල් (කාර්මික අධයාපන) කාර්යාලය
o අධයයන අංශ්ය
o රජමේ විෙණන ඒකකය
o මාධය ඒකකය
o අභයන්තතර විෙණන ඒකකය
o විෂයමාලා සංවර්ධන ඒකකය
o මුලය කළමණාකරන අංශ්ය
o මල්ඛනාොරය
o ශ්රවනාොරය

(ෙැහැණු 02)

(ෙැහැණු 02)

(ෙැහැණු 02)

o අතිමර්ක අධයක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන හා මූලය) කාර්යාලය
o පරිපාලන අංශ්ය
o සේමන්තත්රන ශ්ාලාව
3සවනි මහල
o පරීකෂණ හා ඇෙයිේ අංශ්ය (ෙැහැණු 02)
නඞේු අංශය (ෙැහැණු 02)
සෙපාර්මතසේන්ු පුහුණු අංශය හ පු ේතකාලය (පිරිමි 02+ෙැහැණු 03)
මරොන තාක්ෂණ විෙයාලය - (පිරිමි 02+ෙැහැණු 03)

(ෙැහැණු 02)

DTET- Wash Room Details
Floor Number :- Ground Floor
 Number of Wash room :- 03
Ladies
Number of Cubicles
Number of Water Closet
Number of Wash basing
Number of Commodes

::::-

02
01
01
01

:::::-

02
02
01
02
01

:::::-

02
01
01
02
01

::::-

03
01
03
03

:::::-

02
03
01
03
02

Gents
Number of Cubicles
Number of Urinals
Number of Water closet
Number of Wash basing
Number of Commodes
Drivers
Number of Cubicles
Number of Urinals
Number of Water closet
Number of Wash basing
Number of Commodes
Floor Number :- 1st Floor
 Number of Wash room :- 05
Ladies
Number of Cubicles
Number of Water Closet
Number of Wash basing
Number of Commodes
Gents
Number of Cubicles
Number of Urinals
Number of Water closet
Number of Wash basing
Number of Commodes

Floor Number :- 2nd Floor
 Number of Wash room
:- 10
Director General Wash Room
Number of Wash basing
Number of Commodes

::-

01
01

Additional Director General Wash Room
Number of Wash basing
:01
Number of Commodes
:01
Number of bidet Commodes
:01
Ladies
Number of Cubicles
Number of Water Closet
Number of Wash basing
Number of Commodes

::::-

05
01
06
06

:::::-

03
07
02
08
04

:- 05
:::::-

06
01
06
06
04

:- 02
:::::-

03
02
01
02
01

Gents
Number of Cubicles
Number of Urinals
Number of Water closet
Number of Wash basing
Number of Commodes

Floor Number :- 3rd Floor
 Number of Wash room
Number of Cubicles
Number of Water Closet
Number of Wash basing
Number of Commodes
Number of Urinals
Maintenance Section
 Number of Wash room
Number of Cubicles
Number of Urinals
Number of Water closet
Number of Wash basing
Number of Commodes

Department Training Division - Wash Room Details
 Number of Wash room

:- 05

Staff
Ladies
Number of Cubicles
Number of Water Closet
Number of Commodes

:::-

02
02
02

::::-

01
03
01
01

:::-

08
04
08

::::-

03
09
04
03

::-

01
01

Gents
Number of Cubicles
Number of Urinals
Number of Wash basing
Number of Commodes

Common wash Rooms
Ladies
Number of Cubicles
Number of Water Closet
Number of Commodes
Gents
Number of Cubicles
Number of Urinals
Number of Wash basing
Number of Commodes

Drivers wash Rooms
Number of Wash basing
Number of Commodes

Sri Lanka College of Technology - Wash Room Details
 Offce Room (Upper floor)
Number of Wash room
Number of Commodes
Number of Wash basing

:::-

03
03
06

 Career Guidance System
Number of Wash basing
Number of Commodes

::-

01
01

 Library
Number of Wash basing
Number of Commodes

::-

01
01

 Staff Room
Number of Wash basing
Number of Commodes
Number of water Close
Number of Urinals

::::-

03
02
01
03

 E Building
Number of Wash basing

:-

02

 D Building
Number of Canteen Wash basing

:-

04

 G Building
1ST Floor
Number of Wash basing
Number of water Close
Number of Urinals

:::-

04
01
04

2nd Floor
Number of Wash basing
Number of water Close
Number of Urinals

:::-

03
03
03

3ST Floor
Number of Wash basing
Number of water Close

::-

02
02

4ST Floor
Number of Wash basing
Number of Commodes

::-

02
02

 ICT Building
Ground Floor(Near the Steel Bridge)
Number of Wash basing
Number of Commodes
Number of Water Close
Number of Urinals

::::-

04
01
01
04

::::-

04
08
02
04

::::-

02
01
02
03

::::-

06
07
01
06

:-

03

ICT Section
Number of Cubicles
Number of Wash basing
Number of water Close
Number of Commodes
Basement
Number of Wash basing
Number of water Close
Number of Commodes
Number of Urinals
Out Side Wash Room
Number of Wash basing
Number of water Close
Number of Commodes
Number of Urinals
Out Side Wash Room
Number of Wash basing

