මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ ඉල්ලුේ පත්රය
සභාපති,
මෙපාර්තමේන්ු ප්රසේපාෙන මණ්ඩලය,
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුව
මකාළඹ 10
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්මතමේන්තුව යටමේ ඇති තාක්ෂණික වෘේතිකයන්ත
පුහුණු කිරීමේ ආයතනය මගින්ත පවේවනු ලබන
පුහුණු වැඩසටහන්ත සඳහා ආහාරපාන සැපයීම
ලංසු කැඳවීම - 2018
1. මකාන්ත්රාත්කරුමේ නම හා තනුර :
2. ආහාරපාන සැපයීමේ ආයතනමේ නම :
3. ආහාරපාන සැපයීමේ වයාපාර ලියාපදිිංචි ස්ථානමේ ලිපිනය :
4. ආයතනමේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලමේ නේ, ලිපිනයන් සහ ජා.හැ. පත් අිංක :
5. වයාපාර ස්ථානමේ දුරකථන අිංකය :
6. 2017 වර්ෂයට වලිංගු වයාපාර ලියාපදිිංචි අිංකය හා දිනය :
(වයාපාර ලියාපදිිංචි සහතිකමේ පිටපත් ඇමිණිය යුුය)
7. ආහාරපාන පිලිමයල කරන සපයන ආයතන සඳහා යහපත් නිමවුේ පරිවයන් පිළිබෙ
සහතිකය(GMP) ලබා තිමේනේ එය විම ්ෂ සුදුසුකමක් මේ. එමස් තිමේනේ එම සහතිකමේ
පිටපත:
8. ෙැනටමත් මස්වා සපයමින් සිටින ආයතන ඇත්නේ ඒවාමේ නේ, ලිපිනයන් හා දුරකථන අිංක :
(ලියවිලි වලින් සනාථ කළ යුුය.)
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09.

ප්රසේපාෙන මකාන්තමේසි හා උපමෙස් කියවා මේරුේ ගැනීමමන්ත පසු 2018.04.01 දින සිට 2018.12.31
දින ෙක්වා කාල සීමාව සඳහා වැට් රහිතව රුපියල්.............................. (RS………………………)
මුෙලකට ආහාරපාන පහත සඳහන්ත පරිදි සැපයීමට මමයින්ත එකඟ මවි/මවමු.

2018 වර්මෂය ුල පවේවනු ලබන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා
අවශ්ය අහාර පාන සැපයීම
තාක්ෂණික වෘේීකයින්ත පුහුණු කිරිමේ ආයතනය
1 පවත්වනු ලබන මාසය
2

අමේල් සිට මෙසැේබර්ම ෙක්වා

පුහුණු වැඩසටහන් සිංඛ්යාව

18
(එක් වැඩසටහනක් දින 5 – 12 කාලය ුල පැවැත්මේ)

3 සහභාගිවන සිංඛ්යාව
එක් පුේගලයකු

4 සඳහා දිනක පිරිවැය

510
බුම ් සඳහා මිල රු.
පාර්සල්ල සඳහා මිල රු.

5 ආහාර සහ මේ ලබාදීම
i

උෙෑසන ආහාර (මප.ව 7.30)

ii

උෙෑසන මත් (මප.ව 10.30)

iii දිවා ආහාර (ප.ව 12.30)
iv සවස මත් (ප.ව 3.30)
v

රාත්රි ආහාර (ප.ව 4.30)

ඉදි ආප්ප/ නූල්ලලල්ලස්/ පාන් /පරාටා සමග මහාඳි සහ සේමබෝල
මහෝ කිරිබත් සමග ුණුමිරිස් මහෝ බත් සමග වෑිංජන 2ක් සහ
කිරි මත්
දින 12 ුල මවනස්වන පරිදි මකටි කෑම මෙවර්ගයක් සමග කිරි
මත් මහෝ ප්මල්ලන්ී
බත් සමග වෑිංජන 3ක් සහ මස්/ මාළු /බිත්තර සහ මයෝගට් මහෝ
අයිස් ක්රීේ
දින 12 ුල මවනස්වන පරිදි කිරි මත් මහෝ ප්මල්ලන්ී සමග බටර්
මක්ක් මහෝ මකටි කෑම වර්ගයක්
බත් සමග වෑිංජන 3ක් සහ මස්/ මළු /බිත්තර මහෝ රයිල රයිස්
සමග චිකන් මඩවල්ල, එළවළු ම ාප්සි සහ චිලි මප්ස්ට් සහ
මයෝගට් මහෝ මකමසල්ල මගඩි.

 මමම ලිංසු දින 90ක කාලයක් සඳහා වලිංගු මේ.මමම වලිංගු කාලය ුළදී මකාන්ත්රාත්ුව ප්රොනය
කළමහාත් ගිවිසුමකට එළඹීමටත් කාර්ය සාධ්න ඇපකරයක් ඉදිරිපත් කිරීමටත් සූොනමින්
සිටිමි/සිටිමු.
 අවම ලිංසු භාර ගැනීමට ඔබ බැදී මනාසිටින බවත් , කිසිම මහ්ුවක් මනාෙන්වා ලිංසු ප්රතික්මෂ්ප
කිරීමට ඔබට අයිතියක් ඇති බවත් මම/අපි ෙැනමගන සිටිමි./සිටිමු.
ඉහත ෙැක්වු මතාරුරු සතය හා නිවැරදි බවටත්, අොළ මකාන්මේසි අඩිංගු පත්රිකාව මහාදින් කියවා බලා ඒ අනුව
කටයුු කිරීමට එකඟ වන බවත් මමයින් ෙන්වා සිටිමි.
දිනය :

සැපයුේකරුමේ නම සහ අත්සන
මුද්රාව

සභාපති,ප්රසේපාෙන කමිටුව
..........................................................................................................................................................................
කුවිතාන්සි අිංකය:
නිකුත් කිරීමේ නිලධ්ාරී:
දිනය :
ප්රසේපාෙන කමිටුමේ සභාපති මවනුවට
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කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්මතමේන්තුව යටමේ ඇති තාක්ෂණික වෘේතිකයන්ත
පුහුණු කිරීමේ ආයතනය මගින්ත පවේවනු ලබන
පුහුණු වැඩසටහන්ත සඳහා ආහාරපාන සැපයීම ලංසු කැඳවීම - 2018
මස්වා සැපයුේ කරුවන්තට අොළ උපමෙස් හා මකාන්තමේසි
උපමෙස්
01.ිලගණන්ත ඉදිරිපේ කිරීම
I.

පිටපත් මෙකකින් යුක්තව සේූර්ණ කර අත්සන් තබන ලෙ ලිංසු ආකෘති පත්ර, එක් පිටපතක් මුල්ල
පිටපත මලසත්,අමනක් පිටපත අනු පිටපත මලසත් නේ කර මවන මවනම කවරවල බහා ඉන්
පසුව මුල්ල පිටපත හා අනු පිටපත මවන් කර හඳුනා ගැනීමට හැකිවන ආකාරයට නේ කර කවර
මෙකම එක කවරයක බහා ඉදිරිපත් කල යුු ය.

II.

කවරමේ වේ පස ඉහල මකළවමර් “ ආහාරපාන සැපයීම සඳහා ලංසු ඉදිරිපේ කිරීම”මලස සඳහන්
කළ යුු ය.

III.

ලිංසු පත් 2018 මාර්ු මස 13 දින ප.ව. 2.00ට මපර ලැමබන මස් ලියාපදිිංචි තැපෑමලන් එවීමට
මහෝ අතින් මගනවිත් මනා.557,ඕල්ලමකාට් මාවත මකාළඹ 10 හි පිහිටි කාර්මික අධ්යාපන හා
පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්ුමේ තාක්ෂණික සහාය මස්වා අිං මේ ඇති ලිංසු මපට්ටිමේ බහාලිය
යුුය .

IV.

2018 මාර්ු මස 13 දින ප.ව. 2.00ට පසු ලැමබන ලිංසුපත් ප්රතික්මෂ්ප කරනු ලබන අතර
තැපෑමල්ලදී සිදුවන ප්රමාෙයන් ගැන අධ්යක්ෂ ජනරාල්ල කිසිදු වගකීමකට මනාබැමේ.

02.

ිලගණන්ත විවෘත කිරීම

2018 මාර්ු මස 13 දින ප.ව. 2.00ට ලිංසුපත් භාර ගැනීම අවසන්ූ වහාම විවෘත කරනු ලැමේ. මේ සඳහා ලිංසු
කරුවන්ට මහෝ ඔවුන්මේ බලය ලත් නිමයෝජිතයන්ට සහභාගි විය හැක. එම අවස්ථාමේදී සියළුම ලිංසුපත්වල
මිල උපමල්ලඛ්නය කියවනු ලබන අතර , ලිංසුකරුවන්ට එම මිලගණන් සටහන් කර ගත හැකි ය.

03.

වසර ුල ආහාරපාන සැපයිය යුු ආකාරය

ඇමුණුේ අිංක 01 හි ෙැක්මවන පරිදි විය යුුය.

04.

ිලගණන්තවල වලංගු කාලය

ලිංසුපත්වල වලිංගු කාලය ලිංසුපත් භාරගන්නා අවසාන දිනමේ සිට දින 90ක් විය යුු ය.

05. කාර්මය සාධ්න ඇපකරය
මස්වා සැපයීම සඳහා මතෝරාගත් ලිංසුකරු එම ලිපිය ලැබීමමන් සති 02ක් ුළ දී පිළිගත් බැිංකුවකින්
මකාන්ත්රාත්ුමේ මුළු වටිනාකමමන් 10% ක මුෙලක කාර්යසාධ්න ඇපකරයක් ඉදිරිපත් කල යුු ය.

06. මකාන්තරාේ මුෙල
මකාන්ත්රාත්ුව සඳහා වැට් බඳු අය කරන්මන්නේ වැට් බඳු අිංකය සහිතව ලිංසුමේ ශුේධ් වටිනාකම සහ හිමිකේ
ඉල්ලලනු ලබන වැට් බේමේ වටිනාකම මවන මවනම මිල ගණන් ඉල්ලුේ පත්රමේ ඇුලත් කළ යුු ය.
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මකාන්තමේසි පත්රිකාව
1.

ආහාරපාන සැපයීමේදී සැලකිය යුු කරුණු

I.

ප්රධ්ාන කාර්යාලමයන් බැහැරව, කර්මාන්තගත පුහුණු වැඩසටහන් වලදී ක්මෂ්ත්රගත පුහුණුව
පැවැත්මවන ස්ථානයන්ට ( මකාළඹ හා ගේපහ දිසිත්රික්කයන් හි ) ආහාරපාන සැපයිය යුුය.
ඒ සඳහා ප්රවාහන වියෙම කිමලෝමීටරයට මකාපමණෙ යන්න ගණන් ෙක්විය යුුය.

II.

ආහාරපාන සැපයීමේදි අව ය උපකරණ (පිගන්, පීරිසි, මකෝප්ප, හැදි ගෑරුප්පු )ආදිය
සැපයුේකරුවා විසින් සැපයීම අව ය මේ.

III.

ආහාරපාන පිළිගැන්වීම සහ අමනකුත් මස්වාවන් ඔබ ආයතනය විසින් සිදු කල යුු අතර, ඒ
සඳහා ඔබ විසින් මස්වකයින් අව යතාවයට අනුව සැපයිය යුුය.

IV.

බුම ් /පාර්සල්ල අපමේ අව යතාවයට ගැලමපන පරිදි සැපයිය යුුය.

2.

අහාරපාන සැපයීමේ මකාන්තරාේුව 2018 වසර සඳහා ඹබ මවත පිරිනැමුවෙ, අහඹු මලස සෑම
මසකම දිනකදී ඔබ සපයන ආහාරපාන පරික්ෂාවට ලක් කරන අතර, එම පරික්ෂාමේ නිර්මමේශ්
මත ඔබමේ මස්වාව ඉදිරියට ලබා ගැනීමේ මහෝ අේහිටුවීමේ බලය මෙපාර්මතමේන්තුමේ
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට ඇත.

3. ඔබ විසින්ත ලංසු ඉදිරිපේ කිරිමේදී එකග වු ආහාරපාන වට්මටෝරුවට අනුකූල මනාවන ආහාරපාන
සැපවුවමහෝේ ඒ සඳහා මගවීේ මනාකරනු ලැමේ.

5. මගවීේ කටයුු සඳහා මෙවන පාර්මශ්වය විසින්ත අොළ ලියකියවිලි සහිත බිල්පත ඉදිරිපේ කළ යුුය.
සියළු බිල්පේ එක් එක් පාඨමාලාවන්ත අවසානමේ ඉදිරිපේ කල යුු අතර, ලංසුමවන්ත ඉදිරිපේ
කළ ිල ගණන්තවලට අනුකූල විය යුුය. කාල පරිච්මේෙය ුළ ගිවිසුේගත මුෙමලහි මවනසක් සිදු
මනාවිය යුුය.

සභාපති,ප්රසේපාෙන කමිටුව
......................................................................................................................................................
කුවිතාන්සි අිංකය:
නිකුත් කිරීමේ නිලධ්ාරී:
ප්රසේපාෙන කමිටුමේ සභාපති මවනුවට
දිනය :
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කළමනාකරු,
.........................................
………………………....
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්මතමේන්තු යටමේ ඇති තාක්ෂණික වෘේතිකයන්ත පුහුණු
කිරීමේ ආයතනය මගින්ත පවේවනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්ත සඳහා ආහාරපාන සැපයීම
ලංසු කැඳවීම - 2018
මමම මෙපාර්තමේන්ුව යටමත් ඇති තාක්ෂණික වෘත්තිකයන් පුහුණු කිරීමේ ආයතනය මගින් 2018
වර්ෂමේ පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ආහාරපාන සැපයීම මවනුමවන් ලිංසු කැඳවනු ලැමේ.
02.
අව ය වන්නාූ ආහාරපාන වට්මටෝරු, පුහුණුලාභින් සිංඛ්යාව සහ පාඨමාලා ප්රමාණය පිළිබඳ විස්තර
හා මස්වා සැපයීමේ මකාන්මේසි සහිත උප මල්ලඛ්න මේ සමඟ අමුණා ඇත.
03.
මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේදී මුද්රා තැබූ මිලගණන් 2018.03.13 දින ප.ව.2.00ට මපර අධ්යක්ෂ
(තාක්ෂණික සහාය මස්වා)මවත ලියාපදිිංචි තැපෑමලන් එවීමට මහෝ තාක්ෂණික සහාය මස්වා අිං මේ තබා ඇති
මටන්ඩර් මපට්ටිමේ බහාලීමට කටයුු කරන මමන් කාරුණිකව ඉල්ලලා සිටිමි.
04.
ආපසු මනාමගවන රු.500/= ක් හා ආපසු මගවනු ලබන රු.20,000.00 ක් ූ මටන්ඩර් තැන්පු මුෙලක්
මගවා 2018.03.12 දින ෙක්වා සතිමේ ඔනෑම වැඩකරන දිනයක මප.ව.9.00 සිට ප.ව. 2.45 ෙක්වා අතර කාලය
ුළ දී මමම මෙපාර්තමේන්ුමේ සරප් මවත මගවා අොළ රිසිට්පත තාක්ෂණික සහාය මස්වා අිං ය මවත ඉදිරිපත්
කිරීමමන් පසු අොළ මටන්ඩර් ලියවිලි ලබාගත හැකි අතර එහි ඇති ඉල්ලුේ පත්රය මඟින් පමණක් මිලගණන්
ඉදිරිපත් කළ යුු ය.

අධ්යක්ෂ(තාක්ෂණික සහාය මස්වා),
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්මතමේන්තුව,
තැ.මප.557, ඕල්කට් මාවත,මකාළඹ 10.
දුරකථන අංකය : 011-2424977
ෆැක්ස් අංකය : 011-2424977

ජී.ප්රීති විමේසිංහ,
අධ්යක්ෂ(තාක්ෂණික සහාය මස්වා)(වැ.ආ),
අධ්යක්ෂ ජනරාල්ල මවනුවට

5
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තාක්ෂණික වෘේීකයින්ත පුහුණු කිරිමේ ආයතනය

1

පවේවනු ලබන මාසය

Aprial

May

June

July

Augest

Septhember

Octomber

November

Desember

2018 වර්මෂය ුල පවේවනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්ත සඳහා අවශ්ය අහාර පාන ලබා දීම
සඳහා ලංසු කැඳවීම

2

පුහුණු වැඩසටහන් සිංඛ්යාව

2

2

1

2

2

3

2

1

0

4

මසකදි සැපයිය යුු ආහාර
ප්රමාණය පැකට්/පිඟන්

300

350

150

5

ආහාර සහ මේ ලබාදීම

300 350 450 350 150

i

උෙෑසන ආහාර (මප.ව 7.30)

ඉදි ආප්ප/ නූල්ලලල්ලස්/ පාන් /පරාටා සමග මහාඳි සහ
සේමබෝල මහෝ කිරිබත් සමග ුණුමිරිස් මහෝ බත්
සමග වෑිංජන 2ක් සහ කිරි මත්

ii

උෙෑසන මත් (මප.ව 10.30)

දින 5/6/12 ුල මවනස්වන පරිදි මකටි කෑම
මෙවර්ගයක් සමග කිරි මත් මහෝ ප්මල්ලන්ී

0

iii දිවා ආහාර (ප.ව 12.30)

බත් සමග වෑිංජන 3ක් සහ මස්/ මාළු /බිත්තර සහ
මයෝගට් මහෝ අයිස් ක්රීේ

iv සවස මත් (ප.ව 3.30)

දින 5/6/12 ුල මවනස්වන පරිදි කිරි මත් මහෝ
ප්මල්ලන්ී සමග බටර් මක්ක් මහෝ මකටි කෑම වර්ගයක්

v

රාත්රි ආහාර (ප.ව 4.30)

බත් සමග වෑිංජන 3ක් සහ මස්/ මළු /බිත්තර මහෝ
රයිල රයිස් සමග චිකන් මඩවල්ල, එළවළු ම ාප්සි සහ
චිලි මප්ස්ට් සහ මයෝගට් මහෝ මකමසල්ල මගඩි.
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