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කළමනාකරු,
.........................................

2019 වර්ෂයට ආරක්ෂක සසේවය ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
මමම මෙපාර්තමේන්තුමේ ප්රධාන කාර්යාලය,මෙපාර්තමේන්තුව යටමේ ඇති තාක්ෂණ විෙයාල 09ක් හා කාර්ික
විෙයාල 20ක් සඳහා 2019 වර්ෂයට මපෞද්ගලික ආරක්ෂක මසේවය සැපයීම මවනුමවන්ත ිල ගණන්ත කැඳවනු ලැමේ.
02.
අවශ්ය වන්තනාවූ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ත/නිලධාරිනියන්ත සංඛ්යාව පිළිබඳ විසේතර හා මසේවා මුරය පිළිබඳ
මකාන්තමද්සි සහිත උප මේඛ්න මේ සමඟ අමුණා ඇත.
03.
ිල ගණන්ත ඉදිරිපේ කිරීමේදී සියළුම පරිශ්රයන්ත සඳහා ිලගණන්ත ඉදිරිපේ කළ යුු අතර මුද්රා තැබූ
ිලගණන්ත 2018.12.06. දින මප.ව.11.00ට මපර අධයක්ෂ (තාක්ෂණික සහාය මසේවා)මවත ලියාපදිංචි තැපෑමලන්ත
එවීමට මහෝ තාක්ෂණික සහාය මසේවා අංශ්මේ තබා ඇති මටන්තඩර් මපට්ටිමේ බහාලීමට කටයුු කරන මමන්ත
කාරුණිකව ඉේලා සිිි.
04.
ආපසු මනාමගවන රු.1000/=ක මුෙලක් මගවා 2018.12.04. දින ෙක්වා සතිමේ ඔනෑම වැඩකරන දිනයක
මප.ව.9.00 සිට ප.ව. 2.45 ෙක්වා අතර කාලය ුළ දී මමම මෙපාර්තමේන්තුමේ සරප් මවත මගවා අොළ රිසිට්ටපත
තාක්ෂණික සහාය මසේවා අංශ්ය මවත ඉදිරිපේ කිරීමමන්ත පසු අොළ මටන්තඩර් ලියවිලි ලබාගත හැකි අතර එහි ඇති
ඉේුේ පත්රය මඟින්ත පමණක් ිලගණන්ත ඉදිරිපේ කළ යුු ය.
05.
රු.100,000.00ක ලංසු සුරක්ෂණය මහ බැංකුමේ අනුමත වාණිජ බැංකුවකින්ත ඉදිරිපේ කල යුු අතර
මනාමැතිනේ මෙපාර්තමේන්තු සරප් මවත මුෙලින්ත රු.100,000.00 මගවා බිේපත ඉදිරිපේ කල යුුය.
අධ්යක්ෂ(තාක්ෂණික සහාය සසේවා),
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්තසේන්ුව,
තැ.සප.557, ඕල්කට් මාවත,සකාළඹ 10.
දුරකථන අංකය : 011-2327008
ෆැක්සේ අංකය : 011-2424977

ජී.ප්රීති විසේසංහ,
අධයක්ෂ(තාක්ෂණික සහාය මසේවා)(වැ.ආ),
අධයක්ෂ ජනරාේ මවනුවට
1

ආරක්ෂක සසේවය සැපයීසේ සකාන්රාත්තු ගිවිසුම
එක් පාර්ශ්වයකට මමහි ින්ත පසු පළමු පාර්ශ්වය යැයි කියනු ලබන ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්තික
සමාජවාදී ජනරජය මවනුමවන්ත ක්රියා කරන්තනා වූ සකාළඹ 10, ඕල්කට් මාවසත්ත පිහිටි කාර්මික
අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්තසේන්ුසේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් පී.එන්.සක්.මලලසසේකර යන
අය හා ඔහුමගන්ත අනුරුව අධයක්ෂ ජනරාේ ධුරයට පේ වන අය ෙ, අමනක් පාර්ශ්වයට
මකාන්තත්රාේකරු යයි කියනු ලබන ...................................................................................හි පිහිි
................................................................................................ආයතනමයහි
සභාපති,
..........................................................අය ෙ ඔහුමේ ඇවෑමමන්ත එම තනුරට පේවන අය ෙ, එකී
සමාගම හා එම සමාගමේ අනුප්රාප්තිකයින්ත මෙවන පාර්ශ්වයට ෙ, බැඳි එකී මෙපාර්ශ්වය අතර
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්තසේන්ුසේ ප්රධ්ාන කාර්යාලය, ගබඩාව හා නඩත්තු
අංශය පිහිටි පරිශ්රය,මරොන, ගාල්ල අනුරාධ්පුර, මහනුවර, රත්තනපුර, කුරුණෑගල, යාපනය,
බදුල්ල, අේපාර යන තාක්ෂණ විෙයාල සහ ඇඹිලිපිටිය, ආනමඩුව, බලපිටිය, බණ්ඩාරසවල,
මඩකලපුව, සබලිඅත්තත, ගේපහ, සහෝමාගම, කළුතර, කෑගල්ල, කුලියාපිටිය, මන්නාරම,
නුවරඑළිය, රත්තමලාන, සේමන්ුසර්, ත්රිකුණාමලය,මැෙගම,වවුනියාව,ෙඹුල්ල සහ මාතර යන
කාර්ික විෙයාලයන්තහි මද්පල සහ පරිශ්රයන්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ මපෞද්ගලික ආරක්ෂක මසේවය
සැපයීම සඳහා පහත සඳහන්ත ගිවිසුම හා මකාන්තමද්සිවලට යටේව 2019.01…. සිට 2019.12….
ෙක්වා වූ කාලය ුළ ආරක්ෂක මසේවා කටයුු සේබන්තධමයන්ත වර්ෂ 2019 ක් වූ ජනවාරි මස . . . . .
වන දින මකාළඹ 10, ඕේකට්ට මාවමේ කාර්ික අධයාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමේ දී
ලියා අේසන්ත කරන ලෙ ගිවිසුමයි.
ඉහත කී ගිවිසුම හා මකාන්තමද්සි කවමර්ෙ යේ,
01.

මකාන්තත්රාේුමේ
මුළු
විනාකම
වර්ෂයකට
බදු
රහිතව
රුපියේ
........................................ෙහසක් (රු. .....................................) මේ. මමම මකාන්තත්රාේ
මුෙල මසේවා මුරවල රාජකාරි කරන පැය ගණන සහ මයාෙවනු ලබන මසේවක සංඛ්යාව අනුව
මවනසේ විය හැකි ය.

02.

මකාන්තත්රාේකරු විසින්ත මමහි පහත උපමේඛ්නමේ සඳහන්ත මකාන්තමද්සි හා උපමෙසේ පරිදි එකී
උපමේඛ්නමේ සඳහන්ත කර ඇති මසේවාවන්ත 2019.01… දින සිට 2019.12… දින ෙක්වා
කාලය ුළ සාර්ථකව ඉටු කළ යුු මේ.

02.1 මසේවය අසුටුොයක නේ මහෝ මවනේ සාධාරණ මහේතූන්ත මත ඕනෑම මේලාවක පළමු
පාර්ශ්වය විසින්ත මෙවන පාර්ශ්වයට මාසයක පූර්ව ෙැනුේ දීමකින්ත පසුව මසේවය අවසන්ත කළ
හැකිය.
03.

පළමු පාර්ශ්වය විසින්ත තීරණය කරනු ලබන ඇප මුෙලක් තැන්තපේ කිරීමට මෙවන පාර්ශ්වය
එකඟ විය යුුය.

04.

අධයක්ෂ ජනරාේ විසින්ත බලය පවරන ලෙ නේ කරනු ලබන නිලධාරිමයකුමේ උපමෙසේ පරිදි
මකාන්තත්රාේකරු විසින්ත මසේවාවන්ත ඉටු කළ යුුය.

05.

මගවීේ කටයුු මමහි පහත උපමේඛ්නමේ ' ඈ ' වන මේෙය අනුව සිදු කරනු ඇත.
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06.

මකාන්තත්රාේුවට අොළ මසේවා සැපයීමේ දී මෙවන පාර්ශ්වමේ මනාසැලකිේල නිසා මහෝ තම
රාජකාරිය පැහැර හැරීමක් නිසා මහෝ රජමේ මද්පලක් අසේථානගත වුවමහාේ සහ රජමේ
මද්පලකට යේ හානියක් සිදු වුවමහාේ එම අලාභ වූ මද්පමලහි විනාකම
මෙපාර්තමේන්තුවට මගවීමට මෙවන පාර්ශ්වය වන මකාන්තත්රාේකරු බැඳී සිටීය යුු ය.

07.

ගිවිසුමට පටහැනිව කටයුු කළමහාේ මකාන්තත්රාේකරුමේ මසේවය ලබා ගැනීම නතර
කිරීමට පළමු පාර්ශ්වය වන අධයක්ෂ ජනරාේට බලය ඇත.

08.

මකාන්තත්රාේකරුමේ යේ මසේවකයකු විසින්ත මහෝ මසේවකයකු මවනුමවන්ත මහෝ කේකරු වන්තදි
ආඥා පනමේ මහෝ මවනයේ කේකරු නීතියක් යටමේ කරනු ලබන ඕනෑම ඉේලීමක්
සේබන්තධමයන්ත මකාන්තත්රාේකරු වගකීම ෙැරිය යුුය. පළමු පාර්ශ්වය ඒ සේබන්තධමයන්ත
වගකීමක් ෙැරීමට බැඳී මනාසිටී.

09.

මකාන්තත්රාේකරු විසින්ත සපයනු ලබන මසේවාවන්ත සුටුොයක මනාවන බව විධිමේ
පරීක්ෂණයකින්ත පසුව අධයක්ෂ ජනරාේ විසින්ත නිගමනය කරනු ලබන්තමන්ත නේ කිසිදු පූර්ව
ෙැනුේ දීමකින්ත මතාරව මකාන්තත්රාේුව ඕනෑම මේලාවක අවසන්ත කිරීමට අධයක්ෂ ජනරාේට
බලය ඇත. මකාන්තත්රාේකරු මවත මේඛ්නගත තැපෑමලන්ත ඒ බව ෙැන්තවීම ප්රමාණවේ මේ.

10.

මකාන්තත්රාේකරු විසින්ත මමම ගිවිසුම නිසි පරිදි ඉටු කරන බවටේ මමම මකාන්තත්රාේුව
යටමේ තමා විසින්ත රජයට මගවිය යුු යේ මුෙලක් මවමතාේ එම සේපූර්ණ මුෙල මගවන
බවටේ එකඟ මේ.

11.

මසේවය අසුටුොයකවීම මහෝ මවනේ කරුණක් නිසා මහෝ මෙපාර්ශ්වය අතර ඇතිවන
ආරවුලකදී එහි මේරුේකරු මලස නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘේතීය පුහුණු අමාතයංශ්මේ
මේකේ කටයුු කරනු ඇත .

12.

සිසුන්ත මමන්තම කාර්ය මණ්ඩලයටෙ කාරුණිකව හා ආචාරශීලිව කටයුු කළ යුුය.

ඉහත කී පළමු පර්ශ්වය වන කාර්ික අධයාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමේ අධයක්ෂ
ජනරාේ
පී.එන්ත.මක්.මලලමසේකර
යන
අය
සහ
මෙවන
පාර්ශ්වය
වන
......................................................................................................... ආයතනමයහි සභාපති,
..................................................අය වර්ෂ මෙෙහසේ ෙහඅටක් වූ ජනවාරි මස ....... දින මකාළඹ 10,
ඕේකට්ට මාවමේ කාර්ික අධයාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමේ දී අේසන්ත තබන ලදී.
.........................................
පළමු පාර්ශ්වය
(අධයක්ෂ ජනරාේ)

.........................................
මෙවන පාර්ශ්වය
(මකාන්තත්රාේකරු)

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

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

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

02. .........................................
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ිලගණන්ත ඉදිරිපේ කිරීමේ ඉේුේ පත්රය
සභාපති,
මෙපාර්තමේන්තු ප්රසේපාෙන මණ්ඩලය,
කාර්ික අධයාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව
මකාළඹ 10
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්තසේන්ුව හා සෙපාර්තසේන්ුව යටසත්ත ඇති තාක්ෂණික
වෘත්තතිකයන් පුහුණු කිරීසේ ආයතනය සහ සතෝරා ගන්නා ලෙ තාක්ෂණ /කාර්මික විෙයාල 29ක් සඳහා
සපෞද්ගලික ආරක්ෂක සසේවා පවත්තවාසගන යාම සඳහා
ලංසු කැඳවීම - 2019
1. මකාන්තත්රාේකරුමේ නම හා තනුර :
2. ආරක්ෂක මසේවා සැපයීමේ ආයතනමේ නම :
3. ආරක්ෂක මසේවා සැපයීමේ වයාපාර ලියාපදිංචි සේථානමේ ලිපිනය :
4. ආයතනමේ අධයක්ෂ මණ්ඩලමේ නේ, ලිපිනයන්ත සහ ජා.හැ. පේ අංක :
5. වයාපාර සේථානමේ දුරකථන අංකය :
6. 2018 වර්ෂයට වලංගු වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය හා දිනය :
(වයාපාර ලියාපදිංචි සහතිකමේ පිටපේ ඇිණිය යුුය)
7. ආරක්ෂක අමාතයාංශ්මේ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය සහ වාර්ික බලපත්රය :
(බලපත්රමේ පිටපත ඇිණිය යුුය)
8. ඉේුේ කරන ආකාරමේ මසේවාවන්ත පිළිබෙ විසේතර :
(පසුගිය වසර 05 ුළ ඒ බව සනාථ මකමරන සහතික මහෝ ලියකියවිලි මේ සමඟ ඉදිරිපේ කළ යුුය)
9. ෙැනටමේ මසේවා සපයින්ත සිින ආයතන ඇේනේ ඒවාමේ නේ, ලිපිනයන්ත හා දුරකථන අංක :
(ලියවිලි වලින්ත සනාථ කළ යුුය.)
10. මසේවකයන්ත මවනුමවන්ත මසේවක අර්ථසාධක අරමුෙේ මගවනවාෙ යන්තන :
(සනාථ කිරීම සඳහා අොළ ලියකියවිලි ඇිණිය යුුය)
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11. ප්රසේපාෙන සකාන්සද්ස හා උපසෙසේ කියවා සත්තරුේ ගැනීසමන් පසු 2019.01.01 දින සට 2019.12.31 දින
ෙක්වා කාල සීමාව සඳහා වැට් රහිතව රුපියල්.............................. (RS………………………) මුෙලකට
ආරක්ෂක සසේවාව පහත සඳහන් පරිදි සැපයීමට සමයින් එකඟ සවමි/සවමු.

 ඇමුණුම 01 හි සඳහන් පරිදි මිලගණන් ඉදිරිපත්ත කරන්න
නිලය

සසේවසේ
සයෙවිය යුු
නිලධ්ාරීන්
ගණන

සේථාන භාර නිලධ්ාරී

02

එක් වැඩ මුරයක්
සඳහා(පැය 12)එක්
නිලධ්ාරිසයක්
සඳහා සගවන මුෙල
(රු)

එක් නිලධ්ාරිසයක්
සඳහා මසකට සගවන
මුෙල(රු)

සයළුම නිලධ්ාරින් සඳහා
මසකට සගවන මුෙල(රු)

(OIC)
සජයෂේඨ ආරක්ෂක

91

නිලධ්ාරී (SSO)
කාන්තා ආරක්ෂක

21

නිලධ්ාරී (LSO)

පරිපාලන වියෙේ
උප එකුව (බදු රහිත)
VAT(අොළ නේ)
සේූර්ණ එකුව (මසකට බදු සහිත)
සේූර්ණ එකුව (වසරකට බදු සහිත)

 මමම ලංසු දින 90ක කාලයක් සඳහා වලංගු මේ.මමම වලංගු කාලය ුළදී මකාන්තත්රාේුව ප්රොනය
කළමහාේ ගිවිසුමකට එළඹීමටේ කාර්ය සාධන ඇපකරයක් ඉදිරිපේ කිරීමටේ සූොනින්ත සිිි/සිිමු.
 අවම ලංසු භාර ගැනීමට ඔබ බැදී මනාසිින බවේ , කිසිම මහේුවක් මනාෙන්තවා ලංසු ප්රතික්මෂේප කිරීමට
ඔබට අයිතියක් ඇති බවේ මම/අපි ෙැනමගන සිිි./සිිමු.
ඉහත ෙැක්වු මතාරුරු සතය හා නිවැරදි බවටේ, අොළ මකාන්තමද්සි අඩංගු පිකාව මහාදින්ත කියවා බලා ඒ අනුව
කටයුු කිරීමට එකඟ වන බවේ මමයින්ත ෙන්තවා සිිි.

දිනය :

මකාන්තත්රාේකරුමේ නම සහ අේසන
මුද්රාව

සභාපති,ප්රසේපාෙන කිටුව
..........................................................................................................................................................................
කුවිතාන්තසි අංකය:
නිකුේ කිරීමේ නිලධාරී:
ප්රසේපාෙන කිටුමේ සභාපති මවනුවට
දිනය :
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කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීසේ සෙපාර්තසේන්ුව හා සෙපාර්තසේන්ුව යටසත්ත ඇති
තාක්ෂණික වෘත්තතිකයන් පුහුණු කිරීසේ ආයතනය සහ සතෝරා ගන්නා ලෙ තාක්ෂණ /කාර්මික
විෙයාල 29ක් සඳහා සපෞද්ගලික ආරක්ෂක සසේවා පවත්තවාසගන යාම සඳහා ලංසු කැඳවීම.

සසේවා සැපයුේ කරුවන්ට අොළ උපසෙසේ හා සකාන්සද්ස
 උපමෙසේ
01.මිලගණන් ඉදිරිපත්ත කිරීම
I.

පිටපේ මෙකකින්ත යුක්තව සේපූර්ණ කර අේසන්ත තබන ලෙ ලංසු ආකෘති පත්ර, එක් පිටපතක් මුේ
පිටපත මලසේ,අමනක් පිටපත අනු පිටපත මලසේ නේ කර මවන මවනම කවරවල බහා ඉන්ත පසුව
මුේ පිටපත හා අනු පිටපත මවන්ත කර හඳුනා ගැනීමට හැකිවන ආකාරයට නේ කර කවර මෙකම එක
කවරයක බහා ඉදිරිපේ කල යුු ය.

II.

කවරමේ වේ පස ඉහල මකළවමර් “ ආරක්ෂක සසේවා පවත්තවාසගන යාම සඳහා ලංසු ඉදිරිපත්ත
කිරීම”මලස සඳහන්ත කළ යුු ය.

III.

ලංසු පේ 2018 මෙසැේබර් මස 06 දින මප.ව. 11.00ට මපර ලැමබන මසේ ලියාපදිංචි තැපෑමලන්ත එවීමට
මහෝ අතින්ත මගනවිේ මනා.557,ඕේමකාට්ට මාවත මකාළඹ 10 හි පිහිි කාර්ික අධයාපන හා පුහුණු
කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමේ තාක්ෂණික සහාය මසේවා අංශ්මේ ඇති ලංසු මපට්ටිමේ බහාලිය යුුය .

IV.

2018 මෙසැේබර් මස 06 මවනි දින මප.ව.11.00ට පසු ලැමබන ලංසුපේ ප්රතික්මෂේප කරනු ලැබන අතර
තැපෑමේදී සිදුවන ප්රමාෙයන්ත ගැන අධයක්ෂ ජනරාේ කිසිදු වගකීමකට මනාබැමද්.

02.මිලගණන් විවෘත කිරීම
2018 මෙසැේබර් මස 06 මවනි දින මප.ව.11.00ට ලංසුපේ භාර ගැනීම අවසන්තවූ වහාම විවෘත කරනු ලැමේ. මේ
සඳහා ලංසු කරුවන්තට මහෝ ඔවුන්තමේ බලය ලේ නිමයෝජිතයන්තට සහභාගි විය හැක. එම අවසේථාමේදී සියළුම
ලංසුපේවල ිල උපමේඛ්නය කියවනු ලබන අතර , ලංසුකරුවන්තට එම ිලගණන්ත සටහන්ත කර ගත හැකි ය.

03.ආරක්ෂක සසේවාව සඳහා සයෙවිය යුු ශ්රමිකයන්
ඇමුණුේ අංක 01 හි ෙැක්මවන පරිදි විය යුුය.

04.මිලගණන්වල වලංගු කාලය
ලංසුපේවල වලංගු කාලය ලංසුපේ භාරගන්තනා අවසාන දිනමේ සිට දින 90ක් විය යුු ය.

05.කාර්ය සාධ්න ඇපකරය
මසේවා සැපයීම සඳහා මතෝරාගේ ලංසුකරු එම ලිපිය ලැබීමමන්ත සති 02ක් ුළ දී පිළිගේ බැංකුවකින්ත
මකාන්තත්රාේුමේ මුළු විනාකමමන්ත 10% ක මුෙලක කාර්යසාධන ඇපකරයක් ඉදිරිපේ කල යුු ය.

06.සකාන්රාත්ත මුෙල
මකාන්තත්රාේුව සඳහා වැට්ට බඳු අය කරන්තමන්තනේ වැට්ට බඳු අංකය සහිතව ලංසුමේ ශුද්ධ විනාකම සහ හිිකේ
ඉේලනු ලබන වැට්ට බද්මද් විනාකම මවන මවනම ිල ගණන්ත ඉේුේ පත්රමේ ඇුලේ කළ යුු ය.
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 සකාන්සද්ස පත්රිකාව
(අ) ආරක්ෂක සසේවාව සයෙවිය යුු ප්රසද්ශයන්
මෙපාර්තමේන්තු ප්රධාන කාර්යාල පරිශ්රයට අයේවන සියු ම සේථානවන ප්රධාන කාර්යාලය හා
පිහිි මගාඩනැගිේමේ බිේ මහමේ සිට මතවන මහල ෙක්වා මහේ ෙ (ගරාජය, රියදුරු කාමරය,
ආරක්ෂක කුිය, ආපන ශ්ාලාව ෙ ඇුළුව) නඩේු ඉංජිමන්තරු අංශ්ය, ගබඩා අංශ්ය පිහිි පරිශ්රය,
අේපාර, අනුරාධපුර, බදුේල, ගාේල, යාපනය, මහනුවර, කුරුණෑගල, මරොන හා රේනපුර යන
තාක්ෂණ විෙයාල පරිශ්රයන්ත ෙ එම පරිශ්රයන්තහි ඇති සියුම නිශ්ේචල හා චංචල මද්පල ෙ ඇඹිලිපිිය,
ආනමඩුව, බලපිිය, බණ්ඩාරමවල, මඩකලපුව, මබලිඅේත, ගේපහ, මහෝමාගම, කළුතර,
කෑගේල, කුලියාපිිය, මන්තනාරම, නුවරඑලිය, රේමලාන, සේමන්තුමර්, ිකුණාමලය, මැෙගම,
වවුනියාව, ෙඹුේල, ඇඹිලිපිිය හා මාතර යන කාර්ික විෙයාල පරිශ්රයන්ත එම පරිශ්රයන්තහි ඇති
සියුම නිශ්ේචල හා චංචල මද්පල ෙ අතිමර්ක මසේවාවන්ත අවශ්ය වු විට එම මසේවාව සැපයීමට ෙ
යටේව ඒවාට අයේ සියු මද්පල ෙ ඊට අමතරව ඒ ඒ විෙයාලයන්තහි අධයක්ෂවරුන්ත සහ
විදුහේපතිවරුන්ත විසින්ත මවමසසින්ත පවරන සේථාන ෙ මේ.

(ආ) ආරක්ෂක සසේවාව සයෙවීසේදී සැලකිලිමත්ත විය යුු කරුණු
ආ.1. අොළ භූියට ඇුළුවන පිටවන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ත ඇුළු ඕනෑම මකමනකුමේ
ගමන්ත මු හා මවනේ පාර්සේ අවශ්ය අවසේථාවන්තහිදී පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුුය.
ආ.2. කාර්යාලීය බෑගයට අමතරව කිසියේ විමශ්ේෂ යමක් රැමගන යන්තමන්ත නේ ආරක්ෂක
නිලධාරීන්ත ඒ පිළිබඳව ෙැනුවේ විය යුුය.
ආ.3. කාර්යාල භූියට ඇුළු වන හා පිටවන සියුම වාහන පිළිබඳව අංක සහිතව මේඛ්ණයක්
පවේවා මගන යායුුය.
ආ.3.i. එම වාහනවලට සේබන්තධ රියදුරුමේ නම/ආයතනය සහිතව අනනයතාවය තහවුරු විය
යුුය.
ආ.3.ii.ආරක්ෂක අංශ්ය මවත භාරගන්තනා සියළු මගාඩනැගිලි,රථවාහන හා මවනේ යුරු විධිමේව
කවරයක බහා කිනේ යුරෙ යන්තන සඳහන්ත කර තිබිය යුු අතර, එය භාරගන්තනා අවසේථාමේ
අොළ නිලධාරියාමේ අේසන,මේලාව හා දිනය ඇුලේ සටහන්ත මේඛ්ණයක් පවේවාමගන
යායුුය.

(ඇ). ආරක්ෂක සසේවසේ සයෙවීම පිළිබඳව සපාදු සකාන්සද්ස
ඇ.1. ෙවමසේ පැය 24 ුල ම ආරක්ෂක මසේවාවන්ත ඉටු කළ යුුය.
ඇ.2. මසේවා කාලය මසේවා මුර මෙකකින්ත ක්රියාේමක 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 ෙ කාන්තතා ආරක්ෂක නිලධාරීන්ත සඳහා මසේවා මුරය මප.ව.7.00 සිට ප.ව.5.30
ෙක්වා අවම වශ්මයන්ත දිනකට පැය 10½ක මලස මසේවා මුරය ක්රියාේමක වන අතර එය මසේවා
මුරයක් මලස සලකා මගවීේ සිදුකරනු ඇත.
7

ඇ.3. මසේවමේ මයාෙවා ගන්තනන්ත නිරන්තතරමයන්ත මවනසේ මනාකළ යුු අතර, අවශ්ය ඕනෑම
අවසේථාවකදී එක් එක් දිනයන්තහි මසේවමේ මයාෙවන ලෙ මසේවකයින්තමේ අනනයතාවය (නම,
ලිපිනය ආදී විසේතර,හැඳුණුේපේවල පිටපේ) ඉදිරිපේ කිරීමට මසේවා සැපයුේ ආයතනයට
හැකි විය යුුය.
ඇ.4. ආරක්ෂක මසේවමේ මයාෙවන්තනන්තමේ මහෝ මවනේ පුද්ගලයකු පිළිබඳව කේකරු වන්තදි ආඥා
පනත මහෝ මවනේ කේකරු නීතියක් යටමේ වූ කිසිදු හිිකමකට පළමු පක්ෂයට බැඳුණු
මමම මෙපාර්තමේන්තුමේ බැඳීමක් නැත. මයාෙවන ලෙ මසේවකයින්තට අොලව මගවන
අර්ථසාධක අරමුෙලින්ත සහ මසේවා නියුක්තිකයන්තමේ භාර අරමුෙලින්ත මගවීේ පිළිබඳ සියළු
වගකීේ ආරක්ෂක මසේවා සපයන ආයතනය විසින්ත ෙැරිය යුුය. මසේවමේ මයාෙවන සියු
මසේවකයන්තමේ මසේවා මයෝජකයා වශ්මයන්ත ඇති සියු බැඳීේ හා වගකීේ ආරක්ෂක මසේවය
පවේවාමගන යන ආයතනය විසින්ත වග බලාගත යුුය.
ඇ.5. ලංසු පත්රය සමග ඉදිරිපේ කරන ලෙ මසේවමේ මයෙවීමට බලාමපාමරාේු වන
මසේවකයන්තමේ අනනයතාවය තහවුරු කරන ජාතික හැඳුනුේපේ අංකය, නම හා ලිපිනය
සඳහන්ත ලැයිසේුමේ පසුව යේ මවනසක් සිදු කිරීමට අවශ්ය මවමතාේ මමම
මෙපාර්තමේන්තුමේ අධයක්ෂ ජනරාේමගන්ත පුර්ව ලිඛිත අනුමැතිය ලබාගත යුුය.
ඇ.6. ආරක්ෂක මසේවය ඉටු කරන්තනන්ත මෙපාර්තමේන්තුමේ කිසිම නිලධාරිමයකුමේ මහෝ අොළ
තාක්ෂණ / කාර්ික විෙයාලවල සිසුන්තමේ අධයයන කටයුුවලට සහ කාර්යාලමේ හා
ආචාර්ය මණ්ඩලමේ මහෝ මසේවකයකුමේ රාජකාරියට බාධාවක් මනාවන අයුරින්ත ආරක්ෂක
කටයුු සිදු කළ යුුය.
ඇ.7. ආරක්ෂක මසේවකයන්තමේ මනාසැලකිේල මහෝ අතපසුවීේ මහේුමවන්ත රජමේ මද්පලකට
මහෝ මෙපාර්තමේන්තු නිලධාරිමයකු මහෝ මසේවකයකු හට යේ අලාභ හානියක් මහෝ පාඩුවක්
සිදුවුව මහාේ ඒ පිළිබඳ වගකීම මෙවන පාර්ශ්වය වන එම ආයතනය විසින්ත ෙැරිය යුුය.
ඇ.8. මමම මකාන්තමද්සිවලට අමතරව රජය විසින්ත හා/මහෝ කාර්ික අධයාපන මෙපාර්තමේන්තුමේ
අධයක්ෂ ජනරාේ විසින්ත රජය මවනුමවන්ත වරින්තවර පවරනු ලබන මකාන්තමද්සි වලට මෙවන
පාර්ශ්වය එකඟ විය යුුය.
ඇ.9. පළමු පාර්ශ්වයට බැඳුණ මෙපාර්තමේන්තුව විසින්ත මෙවන පාර්ශ්වමයන්ත ඉටුකරවා ගැනීමට
අමප්ක්ිත මසේවාවලට අයේ යේ මසේවාවක් මහෝ මකාටසක් යේ අවසේථාවකදී නිසි පරිදි ඉටු
කර මනාමැති බැේ මපනී ගියමහාේ ඒ සෑම අතපසු වූ අවසේථාවක් මහෝ දිනයක් සඳහාම
ආරක්ෂක මසේවය සපයන ආයතනය මවත මගවන මාසික මුෙලින්ත සියයට පහක(5%)ෙ අඩු
කිරීමට යටේ කරනු ඇත.
ඇ.10. ගිවිසගේ මසේවාව පැහැර හරින බැේ මපනී ගිය මහාේ මකාන්තත්රාේුව වහාම අවලංගු කිරීමට
කාර්ික අධයාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුමේ අධයක්ෂ ජනරාේට බලය ඇත.
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ඇ.11. ආරක්ෂක නිලධාරීන්තමේ එක් මසේවා මුරයක් පැය 12 කට සීමා විය යුු අතර ම අඛ්ණ්ඩව
පැය 24 ක් මලස මසේවමේ මනාමයෙවිය යුුය. එමසේ මසේවමේ මයාෙවා තිබුණමහාේ සෑම
පැය 12 ට පසු මසේවා මුරය සඳහා මගවීේ සිදු කරනු මනාලැමේ.රජමේ නිවාඩු දිනයන්තහි
මසේවමේ මයදී සිින ආරක්ෂක නිලධාරීන්ත පැය මෙමකන්ත මෙකට ඇගිලි සලකුණු තබා
රාජකාරිමේ මයදී සිින බව තහවුරු කල යුුය.
ඇ.12. බාල වයසේකරුවන්ත මසේවමේ මනාමයෙවිය යුු අතර මසේවමේ මයාෙවන්තනන්ත අවුරුදු 65ට අඩු
මනා ශ්රීර මසෞඛ්යමයන්ත යුු අය විය යුුය.
(ඈ) සගවීේ කටයුු
ඈ.1. ඉහත සඳහන්ත කර ඇති සියු මසේවාවන්ත මවනුමවන්ත මාසිකව මෙවන පාර්ශ්ව විසින්ත අය කරනු
ලබන මුෙල මාසික ිල ගණන්ත වශ්මයන්තඉ දිරිපේ කළ යුු අතර, මසේවාව පවරනුමේ
2019.01.... දින සිට 2019.12.... දින ෙක්වා කාල පරිච්මේෙය සඳහා වන අතර, එකී කාල
පරිච්මේෙය ුළ ගිවිසුේගත මුෙමලහි මවනසක් සිදු මනාවිය යුුය.
ඈ.2. මාසයක් මසේවය ඉටු කළ වහාම අොළ මගවීේ කටයුු සඳහා මෙවන පාර්ශ්වය විසින්ත අොළ
ලියකියවිලි සහිත බිේපත ඉදිරිපේ කළ යුුය. එකී බිේපත ලංසුමවන්ත ඉදිරිපේ කළ ිල
ගණන්තවලට අනුකූල විය යුුය. මගවීේ කිරීමට ප්රථම මමම මෙපාර්තමේන්තුමේ අධයක්ෂ
ජනරාේ විසින්ත බලය පවරනු ලැබූ නිලධාරිමයකු විසින්ත මාසමේ මසේවාව නිසි අයුරින්ත ඉටු
කරන ලෙ බවට සහතික කර තිබිය යුුය.
ඈ.3. යේ සේථානයක නියිත ආරක්ෂක නිලධාරීන්ත මසේවමයහි මනාසිිමේ නේ ඒ සඳහා වූ මුෙල
මාසික මගවීේවලින්ත අඩුකර මගවනු ලැමේ.
ඈ.4. ගිවිසුමමන්ත ෙක්වන ලෙ මසේවාවන්ත යේ දිනකදී මෙවන පාර්ශ්වය විසින්ත සුටුොයක මලස නිම
කිරීමට අමපාමහාසේ වුවමහාේ එකී සෑම දිනයක් සඳහාම මාසික ගාසේුව මගවීමේදී සියයට
පහක (5%) මුෙලක් අඩු කරනු ලැමේ.
ඈ.5. ඉහත ඇ.11 පරිදි එක දිගට මසේවමේ මයදී තිබුණමහාේ පැය 12 කට පසු එක් මසේවා මුරයක්
සඳහා මගවීේ සිදු කරනු මනාලැමේ.
ඈ.6. පිරිි ආරක්ෂක නිලධාරිමයකු තම මසේවා තම මසේවා මුරය සෙහා පැය 12 ට අඩුමවන්ත මසේවය
කර ඇේනේ දෙනික දීමනාව අනුව අොල කාලයට ගැලමපන්තනා වූ ප්රමාණයට
මගවීේවලින්ත අඩුකරනු ලබන අතර, කාන්තතා ආරක්ෂක නිලධාරිනියක තම මසේවා මුරය
සෙහා පැය 10 ½ ට අඩුමවන්ත මසේවය කර ඇේනේ දෙනික දීමනාව අනුව අොල කාලයට
ගැලමපන්තනා වූ ප්රමාණයට මගවීේවලින්ත අඩුකරනු ඇත.
සභාපති,ප්රසේපාෙන කමිටුව
......................................................................................................................................................

කුවිතාන්ස අංකය:
නිකුත්ත කිරීසේ නිලධ්ාරී:
දිනය :
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එක් එක් ආයතන සෙහා අවශය ආරක්ෂක නිලධ්ාරි /නිලධ්ාරිනියන් සංඛ්යාසේ ආකෘතිය - 2019

ආයතනය
01 සෙපාර්තසේන්ු පරිශ්රය
02 තාක්ෂණ විෙයාල
1 අේපාර
2 අනුරාධපුරය
3 බදුේල
4 ගාේල
5 යාපනය
6 මහනුවර
7 කුරුණෑගල
8 මරොන
9 රේනපුර
03 කාර්මික විෙයාල
1 ඇඹිලිපිිය
2 ආනමඩුව
3 බලපිිය
4 බණ්ඩාරමවල
5 මඩකලපුව
6 මබලිඅේත
7 ගේපහ
8 මහෝමාගම
9 කළුතර
10 කෑගේල
11 කුලියාපිිය
12 මන්තනාරම
13 නුවරඑළිය
14 රේමලාන
15 සේමන්තුමර්
16 ිකුණාමලය
17 මාතර
18 මැෙගම
19 වවුනියාව
20 ෙඹුේල
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සසේවා මුර සඳහා නිලධ්ාරින් සයෙවීසේ ආකෘතිය

දිවා මසේවා මුරය
රාත්රී මසේවා මුරය

තාක්ෂණ විෙයාල
SSO
LSO
2
1
2

කාර්ික විෙයාල
SSO
LSO
1
1
2

 එක් සසේවා මුරයක් සඳහා උපරිම කාල සීමාව පැය 12ක් විය යුුය.
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