ටෙන්ඩර්කරුලන්ෙ උඳටදස හ ටෙන්ඩර් ටකොන්ටේසි
ටදොඩම්ගසන්ද මදුරටගොඩ පිහිටි කහෙගහ මිනිරන් ඳතල් සංකීර්ණයෙ ආරක්ෂක ටසේල
සඳයීම සහ ටෙන්ඩර් (මි ගණන්) කවීම
1. ඳශත දෆක්වලන ව ොන්වේසි ලට අනුකූල 2021 ලර්යට ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට
ආයතන ඳරිශ්රවේ  වශ කී  වගොඩනෆගිමි වාී ර්ණවේ  ආරක්
ටයුතු ඳලත්ලළවගන යළමට
ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට  ම ටඩ ග ගෆම් ක ටඩටුල සිසින් වටන්ඩර් ෆලනු ෆව
2. වටන්ඩර් පිටඳත් වද කින් පිළිවය ර, සීල් තබන ද ලරය බශළ ඳශත වශන් මිපිනයට
මියළඳදාචි තෆඳවන් වශෝ ව ොෂඹ 05, නළරළවශේන්පිට, ඇල්සිටිග මළලත, අා 561/3 ශටගශ
ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට  ම තබළ ඇ ට වටන්ඩර් වඳ ලටියට බශළමටමට ශෆකිය වටන්ඩර්ඳත් බශළ
කලනු බන ලරවේ  ල කඳව ඉශෂ ව ෂලවර් “ආරක්ෂක ටසේල සඳයීම සහ ටෙන්ඩරය 2021” යනුවලන් වශන්  යුතුය අදළ ආයතන සිසින් ඉදරිඳත් රනු බන වටන්ඩර් ඳත්
පිටඳත් වද කින් මුල් පිටඳත ශළ අනු පිටඳත යනුවලන් වශන් ව ොට වලන වලනම මියු ක
ලරල බශළ ඉදරිඳත්  යුතුය
ලිපිනය :

සභඳති
ප්රසම්ඳදන කමිුවල
කහෙගහ ග්රෆට්   ංක ලිමිෙ
ටනො. 561/3, ඇල්විටිග මලත, නරටහේන්පිෙ,
ටකොළඹ 05.

වටන්ඩර් ඳත් භළර ගන්නළ අලවළන දනය :
3.

2021 මට් මස 12

ංසු බඳුම්කරය
වටන්ඩර් අයදු කඳත වමඟ ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට  ම ගණ ළකා ළ න නටඩන් භළරගත්
රු 25,000 00
ලටිනළ ටඩන් යුත් වටන්ඩර් ාසු බෆඳු ක රයක් ඉදරිඳත්  යුතුට් වම ම
වටන්ඩර් ාසු බෆඳු ක රය වලනුවලන් ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට  ම වර ව වලත මුද
තෆන්ඳත් ර බළ ගත් රිසි ල ඳතක් වශෝ පිළිගත් බෆාකුලකින් බළගත් බෆාකු අණ රයක්
ඉදරිඳත්  යුතුට්
31

බෆාකු අණ රය ලාගු ළ සීමළල වටන්ඩර් සිලෘත
ළ සීමළලක් ඉදරියට ලාගු සිය යුතුය

32

වටන්ඩර් ාසු බෆඳු ක ර වනොමෆ ටල ෆවබන සියළුම වටන්ඩර්ඳත් ප්ර ටක්වේඳ
බන අතර, ඒ ව කබන්ධවයන් තලදුරටත් ව ළ බනු වනොෆව

33

වළර්ථ වටන්ඩර් රු සිසින් ළර්ය වළධන බෆඳු ක රය ඉදරිඳත්
කි නවමන් ඳසුල සියළුම ාසු බෆඳු ක ර නිදශවහ රනු ෆව

-1-

රනු බන දන සිට දන 90

රනු

ර ගිසිසුම අත්වන්

34

4.

මි ගණන් ප්රතික්ටෂේඳ ිරීමම ටහ පිිගගීමමෙ මිී  ගීමටම් කමිුවලෙ ඇති බය
41

42

5.

වළර්ථ වටන්ඩර් රු සිසින් ඉශත අා 3 1 යටවත් දක්ලළ ඇ ට නියටඩත ළ
ඳරිච්වේදය තු ළර්ය වළධන ඇඳ රය ඉදරිඳත් කි නම වශ අදළ ව ොන්ත්රළත්තුල
අත්වන් කි නම වනො වශොත් ාසු ඇඳ රය අ මටඩ කි නම වශෝ ඒ ව කබන්ධවයන්
වටන්ඩර් මණ්ඩය සිසින් ඳනලනු බන වලනත් කුමන වශෝ ක්රියළල ට වටන්ඩර් රු
යටත් සිය යුතු වේ

වඳෞේගමි ආරක් වවේලළ වෆඳයීම වශළ ලන කිසිය ක වටන්ඩරයක් වශෝ වටන්ඩර්
සියල් කිසිදු වශේතුලක් වනොදක්ලළ ප්ර ටක්වේඳ කි නව ක අට් ටය ශටගශ ග්රෆසට් ල
ා ළ මිටඩට ආයතනවේ  වටන්ඩර් මණ්ඩය වතු වේ
ඉශත ව ොන්වේසි ලමින් ආලරණය වනොවු ය ක රුණක් වේ න ක කය
ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට  ම වභළඳ ටවේ අභිමතය ඳරිද තීරණය රනු ඇත

ශටගශ

ආරක්ෂක ටසේල ල ලගකීම
51

දනඳතළ කක් කක් වවේලළ ලෆඩ මුරය ආර කභ කි නමට ප්රථම ඊෂඟ ලෆඩ මුරය වශළ
වවේලවේ  වයොදනු බන ආරක් නිධළ නන්වේ න ක ෆට්වහතුලක් ආයතන ප්රධළනියළ
වලත ජළ ට ශෆඳුනු කඳත් අා ව මතල ඉදරිඳත් ෂ යුතුය

52

ආරක් භටට්න් ශළ ඳ නක් නිධළ නන් ව කබන්ධවයන් ප්රළවේය ය වල්  ක වශ ට
රන ද ග්රළම වවේලළ වශ ට ය ශළ අදළ වඳොමිසිවයන් බළ ගත් වශ ට යක්
ආරක් වවේලළ වඳයන ආයතනය සිසින් ඉදරිඳත්  යුතුය

53

වම දන ම ආයතනයට ඇතුල්ලන ශළ පිටලන පුේගට්න් ශළ ලළශන ඳ නක්ළ ර
බෆමිය යුතු අතර,කම සිවහතර ඇතුත් වල්ඛනයක් ඳලත්ලළවගන යළ යුතුය දදනි
වොේ වඳොත වම දනක් ව කබන්ධලම ඊට ඳසුදන ෂමණළ රුට ඉදරිඳත් ර
වශ ට
 යුතුය

54

ලෆඩ රන වම දන ම ආශළරය වශළ ඳෆය
ළයක්ද, ඇතුළුල ඳෆය 12 වවේලළ
මුරයක් ක්රියළත්ම
 යුතු අතර, කිසිදු ආරක්
භටවයකු/ ආරක්
නිධළ නවයකු කක් සිට  ග අඛණ්ඩල ඳෆය 24
ට ලඩළ ලෆඩිවයන් වවේලවේ 
වනොවයදසිය යුතුය

55

වවේලවය ම වයවදන ආරක් භටට්න්ට තමන්වේ ආශළර ඳළන ගෆම් ක, ලෆටුඳ ගෆම්ම
වශෝ වලනත් අලයතළ වශළ තම වවේලළ වහථළනවයන් බෆශෆර යළමට සිදුලන අලවහථළ
ල ග ඔවුන් මුදළ ශෆ නමට වඳර කම වහථළන ලට වශන වවේල ට්න් වයදසිය යුතුය

56

ආරක් වවේලළ භළරගනු බන ආයතනවේ  භූටඩ භළගය වශ ක ම පි මටි සියළුම චාච
නිහච වේඳෂ වශ ලත්  ක ල ආරක්ළල පිළිබල ලගී  ක අදළ ආරක්
ආයතනය සිසින් භළර ගත යුතුය කිසිය ක ලත් මක් නෆ ට වුලවශොත් වශෝ අවහථළනගත
වුලවශොත්, ඒ පිළිබ ලගී ම අදළ ආරක් ආයතනය සිසින් භළරගත යුතුය ඒ

-2-

ව කබන්ධවයන්
ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනයට සිදු වු ඳළඩුල
පිරිමවළමටමට අදළ ආරක් වවේලළ ආයතනය බෆඳි සිටී කවවේ ශටගශ ග්රෆසට් ල
ා ළ මිටඩට ආයතනයට සිදු වු ඳළඩුල අදළ මළවවේ  වගවී ක ලමින් අඩු රගනු
ෆව
57

ආරක් වවේලවේ  සියළුම භටට්න්/ ඳ නක් නිධළ නන් සිනයගරු සිය යුතු අතර,
ආයතනයට පිට ටන් ඳෆටඩවණන අයට ආචළරය මට සිය යුතුය කිසිය ක ඳෆටඩණිල්ක්
ෆබුනවශොත් ඒ පිළිබ ඳ නක්ළ ව ොට කම ආරක් නිධළ නන් / භටට්න් ඉදරි
ළවේ  ග රළජ ළ නවේ  වනොවයොදලන වව උඳවදවහ  ගමට ආයතන ප්රධළනියළට බය
 ටව

58

වවේලවේ  වයොදලනු බන භටට්න් / ඳ නක් නිධළ නන් ගිනි අසි ව මත වශෝ ර මතල
වවේලවේ  වයදසිය යුතු අතර, ඒ පිළිබල ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනවේ 
වභළඳ ට වශෝ ඔහු සිසින් බය ඳලරනු බන නිධළ නවයකු දෆනුලත් කි නමට ටයුතු
 යුතු වේ ගිනි අසි ඳරිශරණය රන්වන් න ක ඒ ව කබන්ධවයන් ලන ටයුතු
ා ළවේ නිතීයට අනුල සිය යුතු අතර, ආයතනය ඊට ලගකියනු වනොෆව

තලද වවේලවේ  නියුක්ත රනු බන භටට්න්/ ඳ නක් නිධළ නන් වශළ අලය
සියළුම නි ඇඳු ක වශ ලෆසි දනල ග ශළ රළත්රී ළ ල ග ආරක් භටට්න් තම
රළජ ළ න ටයුතු බළධළලකින් වතොරල ඉටු කි නමට ශෆකි ලනු පිණිව ලෆ ම බළ, කුඩ,
බු ලවහ, වඳත්තු ශළ සිදුමි ඳන්ද ක උඳ රණ, ආරක් ඳ නක්ණ ණ්ණළඩි වශ පුේග
ඳ නක්ණ උඳ රණ, ගිනි අසි වශ මිපි ද්රලය ආදය අදළ ආරක් ආයතනය සිසින්
වඳයළ ගත යුතුල ඇත නිධළ නන්/ භටට්න් වවේලළ අලවහථළ ල පුර්ණ නි ඇඳුටඩන්
වෆරසී සිටිය යුතු වේ
59

වතෝරළ ගත් ආරක් ආයතනය සිසින් තම අයදු කඳවත් ඇතුත් රන ද ආරක්
භටට්න් වශ ඳ නක් නිධළ නන් වාඛයළල වවේලවේ  වයදසිය යුතුය

5 10

අලයතළලයන් මත ආරක් නිධළ නන් වාඛයළල වාවෝධනය ඩඅඩු වශෝ ලෆඩි
කි නව ක අට් ටය) කි නව ක අට් ටය වමම ආයතනය වතුල ඳලතී

5 11

ආරක් වවේලළළභී ආයතනවය ම වශෝ අනුබේධ ආයතනල වශෝ ළර්ය මණ්ඩ
ල වළමළජි යන්වේ වමීඳ ඥළතීන් වමම ව ොන්ත්රළත්තුලට අදළ ආයතනවේ 
ආරක් වවේලළ වශළ වනොවයදසිය යුතු අතර, ඳසු ව වශෝ කලෆනි වබතළ
වශමිදරේ වුලවශොත්, කම ආරක් වවේල ට්න් වමම ආයතනවයන් ලමින් ඉලත් 
යුතු අතර ශටගශ ඳත අලට පිරිවහ ඳතව ම ආරක්
ටයුතු වශළ වනොවයදසිය
යුතුය

5 12

සිලෘතල තෆබීම අලය වනොලන වම අලවහථළල ම වවේලළළභී ආයතනවේ  වේ ලටු ඉි
යතුරු දමළ ලවළ තෆිය යුතුය ඒ වශළ අලය ලන වසිමත් ඉි යතුරු  ලට ශළ
ය ඩ ද කලෆල් ආදය ව ොන්ත්රළත් රුට ශටගශ ග්රෆසට් ල මිටඩට ආයතනය සිසින්
වඳයනු ෆව

-3-

6.

5 13

කිසිදු පුේගවයකුට වවේලළළභී ආයතනය පි මටි ඳරිශ්රය තුට මත්ඳෆන්, මත්ද්රලය,
දු කලෆටි වශෝ අලවරත් පුේගයන් වනොලන අය සිසින් අසි ආයුධ වගන ඒමට වශෝ
වලවෂළ ක ටයුතු වශළ වශෝ ඇතුල්වීමට ඉඩ වනොදය යුතුට්

5 14

පුපුරණ ද්රලය ටඩ ග ගෆම්ම ශළ නිකුත් කි නම පිළිබල ලළර්තළ ඳලත්ලළ වගන යළ යුතුය

5 15

ආයතනයට පිටවහතර පුේගයන් අලවරයකින් වතොරල ඇතුත්

5 16

ඳතල් ඳරිශ්රය තු නිදෆල්වල් ගෆලවවන අනලවර ගලයන්, සුනඛයන් ඉලත් කි නමට
ටයුතු  යුතු අතර, ආයතනවේ  ලගළලන් /වේඳ වවොරළ ගන්නළ පුේගයන්
ව කබන්ධල නිසි ක්රියළමළර්ගයන් ඩඳළනළකා ළරිය දෆනුලත් කි නමට) ගත යුතුය

5 17

ආයතනවේ  නිධළ නන්වේ ආරක්ළල ව කබන්ධවයන් මෆදශත් සිය යුතු අතර, ඔවුන්
පීඩළලට ඳත් කි නම, තර්ජන ගර්ජන කි නම වශ ඔවුන් ගෆටු ක ලට මෆදශත් වී ක ආදය
ඳළනය  යුතුය

5 18

ආයතනවේ  වවේල ට්න් /ආරක් අා නිධළ නන් ඳරිශරණය රනු බන ලළශන
අනුමත ර මියළඳදාචි ර අදළ වල්ඛන ඳලත්ලළ වගන යළ යුතුය

5 19

ඳතල් ඳරිශ්රවේ  ලළශන නෆලෆත්වීම වශළ වලන්
නෆලෆත්වීමට ලගබළ ගත යුතුට්

5 20

වඳයනු බන ආරක් වවේලළලන් දෆඩි වව ව ොන්ත්රළත්තුවේ අලයතළලයන්ට
අනුල සිදු රනු බන බලට ලගබළ ගෆම්මට ව ොන්ත්රළත් රු වභළඳ ට වලත බෆඳී
සිටී කවමන්ම ආයතනවේ  සියලුම චාච ශළ නිහච වේඳ ලට වමන්ම
පුේගට්න්ට පුර්ණ ආරක්ළලක් වෆසීමට ව ොන්ත්රළත් රු බෆඳී සිටී මතු වශන්
ප්ර ළරල වතුටුදළය වවේලළලක් වෆසීමට අවඳොවශොවත් ලන බල වඳම් ගියවශොත්, කම
ආරක් වවේලළල ව ොන්ත්රළත් ළය අලවන් වීමට ප්රථම අලාගු කි නමට ශටගශ
ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනවේ  වභළඳ ටට බය ඇත

ර වනොගත යුතුය

ර ඇ ට වහථළන ල ඳමණක් ලළශන

ටඳොදු කරුණු
61

වටන්ඩරය පිළිගෆන්වීවමන් ඳසුල අදළ වවේලළ වෆඳයී ක ආයතනය සිසින් වවේලවේ 
වයොදලනු බන සියලුම වවේල ට්න් වශළ රජවේ  ඳඩි ඳළ වභළ ඳනතට ශළ වවේලළ
ව ොන්වේසි යටවත් ටයුතු  යුතු අතර, වවේල යළවේ ලෆටු ව, අර්ථ වළධ
අරමුදල් වගවී ක ආදය වවේලයළයළවේ ලගී ම ලන අතර, ඒ ව කබන්ධවයන් ලන කිසිදු
අරමුද ට වශෝ වලනය ක බෆඳීම ට ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනය
වශෝ ක ම කිසිදු නිධළ නවයකු යටත් වනොවේ

62

වටන්ඩර් ඳත්ර ඉදරිඳත් කි නව ක ග ඉල්ළ ඇ ට ඳරිද නිධළ න වාඛයළල වවේලවය ම
වයදසිය යුතු අතර, වමම නිධළ න වාඛයළල නිරන්තරල වවේලවේ  වයද සිටිදෆට් යන්න
පිළිබල ඳ නක්ළ කි නමට ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනවේ  නිධළ නන්ට
බය ඇ ට අතර, ඒ පිළිබ දදනි වල්ඛණයක් ඔබ සිසින් ඳලත්ලළවගන යළ යුතුය

63

ඳතල් වාී ර්ණවේ  වගොඩනෆගිල් ශළ ඉඩව ක නිසි ආරක්ළල ව කබන්ධවයන් වවේලළ
ආයතනය වලනුවලන් ලෆඩ ඳ නක් ලගකිල යුතුවේ
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මළසි ගළවහතු නිරවුල් කි නව ක ග අදළ ඳෆටඩණීව ක වල්ඛණ ආයතන
සිසින් වශ ට
 යුතුය

ෂමනළ රු

65

මළසි ගළවහතුල නිරවුල් කි නව ක ග අදළ ඳෆටඩණීව ක වල්ඛණ ඳ නක්ළ ර බළ
නිර්වේ වටශන් කි නමට ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනවේ  ෂමනළ රු
වලත බය ඳෆලවර්

ටෙන්ඩර්කරු විසින් ටෙන්ඩර් අයදුම්ඳත්ර සම්ුරර්ණ ටකොෙ අත්සන් ක යුතුය
71

ඉදරිඳත් රන සියළුම ටඩ ගණන් ඳෆශෆදමිල තීන්වතන් මියළ වශෝ යතුරු මියනය
ව ොට, ඉක් වමන් වශ අකුරින් යන වදසිදශටම ඉදරිඳත්  යුතුය ඉක් වමන්
වශ අකුරින් මියන ටඩ ගණන් නිලෆරද වව පිළිගෆවන්

72

වාවෝධන කිසිලක් සිදු ර ඇත්න ක, වටන්ඩර් රු ඒ වශළ ව ටි අත්වන් වයදය
යුතුය කවවේ වනොව ොට ඉදරිඳත් රනු බන ටඩ ගණන් අසිකාමත් ඒලළ වව ව ළ
ප්ර ටක්වේඳ රනු ෆව අව කපුර්ණ වශ අසිකාමත් වව අත්වන් රන ද වටන්ඩර්
අයදු කඳත්ර ප්ර ටක්වේඳ රනු ෆව

ටෙන්ඩර් ටකොන්ටේසි
81

වටන්ඩර්ඳත් වමඟ ඳශත වශන් මියසිමි ල පිටඳත් අමුණළ කසිය යුතුය
 ලයළඳළර නළම මියළඳදාචි වශ ට ය
 දෆනට වවේලළ රන වහථළන ල ෆට්වහතුල
 දෆනට වවේලළ රන වහථළන ලමින් බළ ගත් වශ ට

82

ළර්යළමටය ගළවහතුල වනොවගවු වශ ඡළයළ පිටඳත් ලමින් ඉදරිඳත් වනො රන වටන්ඩර්
ඳත්රි ළ ප්ර ටක්වේඳ රනු බන අතර ඉදරිඳත් රනු බන ටඩ ගණන්, වවේලළල
වශළ ගිසිවගත් දන සිට දන 14 ලාගු වේ

83

ව ොන්ත්රළත්තුල වලනත් උඳ ව ොන්ත්රළත් රුවලකුට ඳෆල නම වනො  යුතුය
වටන්ඩර් සිලෘත කි නවමන් ඳසුල කය ඉල්ළ අවහ ර ගෆම්ම වශෝ ටඩ ගණන් වලනවහ
කි නමට වශෝ අලවර වදනු වනොෆව

84

කක් අවයකුට/ ආයතනය ට ඉදරිඳත්  ශෆක්වක් කක් වටන්ඩර් ඳත්රි ළලක් ඳමණි
වවේලළ වෆඳයු ක ව කබන්ධල ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනවේ  වභළඳ ට වශෝ
ඔහු සිසින් බය ඳලරනු බන නිධළ නවයකු වමඟ ගිසිසුම ට කෂඹිය යුතුය

කර්ය සධන බඳුම් ඇඳකරය
වළර්ථ වටන්ඩර් රු සිසින් වටන්ඩරවේ  ලළර්ෂි ලටිනළ ටඩන් 10% ක් වු මුදක් වශෝ ඒ ශළ
වමළන ලටිනළ ටඩන් යුතු පිළිගත් බෆාකුලකින් බළගත් බෆාකු අණ රයක් අමුණළ ඇ ට
ආදර්නය ප්ර ළර වශෝ ඉදරිඳත්  යුතුය වතෝරළගත් වටන්ඩර් රුවේ වවේලළ ඉටු කි නව ක
වතුටුදළය බල වටන්ඩර් මණ්ඩයට වඳම් ගියවශොත් වශ ඔහු සිය ව ොන්ත්රළත්තුවේ කුමන
වශෝ ව ොන්වේසියක් ඩ ර ඇත්න ක ඔහුට කම ළර්ය වළධන බෆඳු ක රය අ මටඩ ලන අතර,
ව ොන්ත්රළත්තුලද අලවන් රනු ඇත
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10.

11

දනුම් ී ම
10 1

වතෝරළ ගන්නළ ටඩ ගණන් ඉදරිඳත් රන ද වවේලළ ආයතනයට වටන්ඩරය
පිළිගෆම්ව ක මිපිය මියළඳදාචි තෆඳවන් දන්ලළ කලනු බන අතර, මිපිවේ  දන සිට
දන 07 ක් ඇතුත අදළ වවේලළල වෆඳයීම භළර ගන්වන්ද යන්න මිඛිතල දන්ලළ කසිය
යුතුය කවවේ ප්ර ටචළරයක් වනොදවශොත් ඊෂඟ ටඩ ගණන් ඉදරිඳත් රන ද වවේලළ
වෆඳයීව ක ආයතනයට වටන්ඩරය පිරිනෆමීමට ටයුතු රනු ෆව

10 2

යශඳත් වවේලළලන් වෆඳයීම තු, ිල්ඳත් නිසිවව ප්රමළදයකින් වතොරල නිරවුල්
බලට ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනය ලගකියනු ෆව

10 3

ඉශත ව ොන්වේසි ලමින් ආලරණය වනොවු ය ක රුණක් වේ න ක කය
ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට  ම වභළඳ ටවේ අභිමතය ඳරිද තීරණය ව වර්

10 4

වමම වටන්ඩරය පිළිගෆම්ම වශෝ ප්ර ටක්වේඳ කි නම වමන්නම කිසිදු වශේතුලක්
වනොදන්ලළ වටන්ඩරය අලාගු ව ොට නෆලත වටන්ඩර් ෆවීව ක බයද ශටගශ
ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනවේ  වටන්ඩර් මණ්ඩය වතුය

රන

ශටගශ

ටකොන්ත්රත් විවිසුම අත්සන් ිරීමම
11 1

වතෝරළගත් ව ොන්ත්රළත් රු සිසින් ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනවේ 
වභළඳ ට වමඟ ව ොන්ත්රළත් ගිසිසුමක් අත්වන්  යුතුය කවමන්ම ව ොන්ත්රළත්තුවේ
රළජ ළරි නියටඩත ආ ළරයට සිදු කි නමටත්, ට වේළලට කම රළජ ළ නන් නිම
කි නමටත්, වශ ට
රනු පිණිව වටන්ඩරය පිළිගත් සිගවම වටන්ඩර් රු වල ටන්
ඉල්ළ සිටියවශොත් පිළිගත ශෆකි වළක්ෂි රුලන් වදවදවනකු ඉදරිඳත් කි නමට
වටන්ඩර් රු බෆඳී සිටිය යුතුය

11 2

වළර්ථ වටන්ඩර් රු සිසින් වටන්ඩරය පිළිගෆම්ව ක මිපිය ෆි ලෆඩ රන දන 10 ක්
ඇතුත ග ළර්ය වළධන ඇඳ රය ඉදරිඳත්  යුතු අතර, ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ
මිටඩට ආයතනවේ  වභළඳ ට වශෝ ඔහු සිසින් බය ඳලරනු බන නිධළරිවයකු වමඟ
ව ොන්ත්රළත් ගිසිසුම අත්වන්  යුතුය

12

ටසේලටේ ටයොදලන සියළු ටසේලකයන් ශ්රී ංිරක ුරරලසියන් විය යුතුය

13

ආරක්ෂක ටසේල නිධීමන් ටසේලටේ ටයදවිය යුතු ආකරය (වවේලවේ  අලයතළලය අනුල
වවේල වාඛයළල වලනවහ සිය ශෆකිය)
දිල කය
(i) නළවගොල් ප්රධළන වේ ලටුල
(ii)
ශටගශ ප්රධළන වේ ලටුල
(iii) ව ොවොන්ගශ
(iv) ල ටවශේන
ඳතල් ළර්යළ වාී ර්ණය,
(v)
වාචළර බාගළල, ගබඩළල
(vi)  ට වබො ලට ලත්ත
(vii) සියල් ආලරණය ලන ඳරිද

වඳ.ල. 6.00 සිට ඳ.ල. 6.00 දක්ලළ
වඳ.ල. 6.00 සිට ඳ.ල. 6.00 දක්ලළ
වඳ.ල. 6.00 සිට ඳ.ල. 6.00 දක්ලළ
වඳ.ල. 6.00 සිට ඳ.ල. 6.00 දක්ලළ

-

ණිහඨ ආරක්
ණිහඨ ආරක්
ණිහඨ ආරක්
ණිහඨ ආරක්

නිධළ නන් 01
නිධළ නන් 01
නිධළ නන් 01
නිධළ නන් 01

-

-

ණිහඨ ආරක්

නිධළ නන් 01

- වඳ.ල. 6.00 සිට ඳ.ල. 6.00 දක්ලළ

-

ණිහඨ ආරක් නිධළ නන් 02
ළර්ය භළර නිධළ න 01

- වඳ.ල. 6.00 සිට ඳ.ල. 6.00 දක්ලළ
- වඳ.ල. 6.00 සිට ඳ.ල. 6.00 දක්ලළ

-6-

රත්රී කය
(i) නළවගොල් ප්රධළන වේ ලටුල
(ii)
ශටගශ ප්රධළන වේ ලටුල
(iii) ව ොවොන්ගශ
(iv) ල ටවශේන
ඳතල් ළර්යළ වාී ර්ණය,
(v)
ගබඩළල
(vi) වාචළර බාගළල
(vii)  ට වබො ලට ලත්ත
(viii) සියල් ආලරණය ලන ඳරිද

14

15

16

ඳ.ල. 6.00 සිට වඳ.ල. 6.00 දක්ලළ
ඳ.ල. 6.00 සිට වඳ.ල. 6.00 දක්ලළ
ඳ.ල. 6.00 සිට වඳ.ල. 6.00 දක්ලළ
ඳ.ල. 6.00 සිට වඳ.ල. 6.00 දක්ලළ

-

ණිහඨ ආරක්
ණිහඨ ආරක්
ණිහඨ ආරක්
ණිහඨ ආරක්

නිධළ නන් 01
නිධළ නන් 01
නිධළ නන් 01
නිධළ නන් 01

-

-

ණිහඨ ආරක්

නිධළ නන් 01

- ඳ.ල. 6.00 සිට වඳ.ල. 6.00 දක්ලළ

-

ණිහඨ ආරක් නිධළ නන් 01
ණිහඨ ආරක් නිධළ නන් 02
ළර්ය භළර නිධළ න 01

- ඳ.ල. 6.00 සිට වඳ.ල. 6.00 දක්ලළ
- ඳ.ල. 6.00 සිට වඳ.ල. 6.00 දක්ලළ
- ඳ.ල. 6.00 සිට වඳ.ල. 6.00 දක්ලළ

ලුවප්
14 1

වමම ව ොන්ත්රළත්තුල ව කබන්ධවයන් වවේලවේ  වයොදලනු බන වම අාය ම
වවේල වයකු වශළ ව ොන්ත්රළත් රු සිසින් වවේල ලෆටු ව වගවීම ව කබන්ධවයන්
බඳෆලෆත්වලන වශෝ මතුලට ඳෆනසිය ශෆකි ම් ට ශළ වරගුළසි ලට අනුල ලෆටු ව
වගසිය යුතුය ඩඳඩිඳළ
වභළ ආඥළ ඳනවත් වරගුළසි ශළ ඳඩිඳළ
වභළ
තීරණ අනුල ශළ වවේල අර්ථවළධ ශළ වවේලළ භළර ළර අරමුදවල් අලයතළ අනුල)

14 2

වමී  ව ොන්ත්රළත්තුල යටවත් ව ොන්ත්රළත් රු සිසින් වවේලවේ  වයොදලළ ඇ ට
වවේල ට්න් ව කබන්ධවයන් ඳලත්ලළවගන යනු බන වඳොත්ඳත්, දදනි
වචක්වරෝල්, මළවහටර් වරෝල් ඳ නක්ළ කි නම වශළ ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට
ආයතනවේ  වභළඳ ටට, ෂමනළ රුට වශෝ බය ඳලරන ද නිධළරිවයකු වලත
භළර ගමට ව ොන්ත්රළත් රු බෆඳී සිටී

ීමතිය අද වීම
වටන්ඩර් වශ කමඟින් ඳනලනු බන ව ොන්ත්රළත්තු රී ා ළවේ ම් ටය මඟින් ඳළනය
ෆව
ටේරුම් ිරීමම
ව ොන්ත්රළත් ගිසිසුම තුමින් ඳෆන නගින ආරවුල් ව කබන්ධවයන් 1995 අා
කි නව ක ඳනවත් සිකාසිධළන ලට අනුල ක්රියළ  යුතුය

රනු

11 දරණ ව රු ක

17

ආරක්ෂක ටසේලල සඳට්ය යුතු සථන ටලනුටලන් හඳුන්ලනු බන්ටන්
වටන්ඩර් අයදු කඳවත ම දක්ලළ ඇත
ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනය ශළ ඊට
අනුබේධ ආයතනය වශළ අලය වවේල ට්න් වවේලවේ  වයදසිය යුතු වහථළනය වේ

18

ටගවීම් කරනු බන ක්රමය
18 1

වශ ට
රන ද ඳෆටඩණීම මත වශ අනුමත රන ද ආ ෘ ට ඳත්රල ව වහ රන
ද ලවුචර් ඳත්රයක් ඉදරිඳත් කි නවමන් ආරක් වවේලළ වෆඳයීම වශළ රනු බන
වගවී ක ලවුචරය ඉදරිඳත්  දනවේ  සිට ලෆඩ රන දන 10 ක් ඇතුත ග
වචක්ඳතකින් බළ ගෆම්මට පුළුලන ලවුචර් ඳත්රය වමඟ යථළ ඳරිද අත්වන් රන ද
ිල්ඳත් වශ අවනකුත් අදළ මියකියසිද ඉදරිඳත්  යුතුය
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18 2

19

සියළුම ලවුචර්ඳත් මවක් ඇතුත ග වගවී ක බධරයළ වලත ඉදරිඳත්  යුතුය මළර්තු
මව ලවුචර් ඳත්ර මුදල් ලර්ය අලවන් රනු බන දනට ලෆඩ රනු බන දන 03 ට
මින් ඉදරිඳත්  යුතුය වමී  දනට ඳසුල ඉදරිඳත් රනු බන ලවුචර්ඳත්
ව කබන්ධවයන් වගවී ක ප්රමළද ලනු ඇත

ටකොන්ත්රත්තුල අලසන් ිරීමම
19 1
19 2
19 3
19 4
19 5

ඳෆටඩණීව ක වල්ඛණ අත්වන් වනොකි නම
ලයළජ අත්වන් වය ගම / ලයළජ වල්ඛණ වෆ සීම
ව ොන්ත්රළත්තුල මඟින් නියම රන ද වවේල වාඛයළල වවේලවේ  වනොවයදවීම
අලය ප්රටඩතීන්ට අනුල වවේලළල වනොවෆඳයීම පිළිබල දෆන්වීවමන් ඳසුලද ප්රග ටයක්
ඇ ට වනොලන අලවහථළල ග
කූට වල්ඛණ ඉදරිඳත් කි නම

20
20.1
.
20.2

21

ඟත්ලය ඇ ටල ආයතනවේ 
ව ොන්ත්රළත්තු ගිසිසුව ක නියම ර ඇ ට ව ොන්ත්රළත්තුවේ
ශෆකියළලක් ඇත

වටන්ඩර් මණ්ඩයට
ළ සීමළල  ගර්ඝ කි නමට

ටඳොදු විධිවිධන
21 1

1934 අා 19 දරණ  ක රු ලන්ද ආඥළ ඳනත වශෝ ඒ පිළිබල කුමන වශෝ
ලයලවහථළපිත වාවෝධන වලනවහ කි නමක්,  ගර්ඝ කි නමක් යටවත් වශෝ
ව ොන්ත්රළත්තු රුවේ කුමන වශෝ  ගර්ඝ කි නමක් යටවත් වශෝ ව ොන්ත්රළත්තු රුවේ
කුමන වශෝ වවේල වයකු සිසින් වශෝ වවේල වයකු ව කබන්ධවයන් රනු බන
 මටඩ  ක ඳමක් ව කබන්ධවයන් වභළඳ ට සිසින් ලගකියනු වනොෆව

21 2

වටන්ඩර් අයදු කඳත්රවේ  වශන් ආරක්
වවේලළලන් වලනත් ආ ළරයකින්
බළගෆම්ම පිණිව වලනත් ලෆඩපිළිවලක් වය ගම ලඩළ වයෝගය යෆට් සිවතන්වන් න ක,
වමම ගිසිසුම වනොව ළ කවවේ කි නමට වභළඳ ටට බය  ටව වමලෆනි අලවහථළල ග
වභළඳ ට වල ටන් අළභ ඉල්ළ සිටීමට ව ොන්ත්රළත් රුට අට් ටයක් වනොමෆත

21 3

ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ශළ ඊට අනුබේධ ආයතන වශළ ආරක් වවේලළ
වෆඳයීව ක ග කම වවේලළවේ අඩුඳළඩු ව කබන්ධවයන් ඳශත වශන් දඩ මුදල් නියම රනු
ෆව වමම අඩු කි න ක නෆලත වවේල යළවේ ලෆටුවඳන් අඩු කි නම ව ොන්ත්රළත් රු
සිසින් වනො  යුතු වේ
ඩඅ)

වවේල ට්න් රළජ ළරියට වනොඳෆටඩණීම වලනුවලන් කක් කක් දනයක් වශළ
දන ලෆටුඳ බෆගින්
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ඩආ)
ඩඇ)
ඩඈ)

රළජ ළරි ළය ව කපර්ණවයන් වවේලවේ  වනොවය ගම වලනුවලන් කක් කක්
දනයක් වශළ දන ලෆටුඳ බෆගින්ද
රළජ ළ නවේ  වය ග වනොසිටීම වලනුවලන් දන ලෆටුඳ
වවේලවේ  වය ග සිටින වවේල යන් නි ඇඳුටඩන් වෆරසී වනොසිටීම වලනුවලන්
කක් පුේගවයකුට රු 50/- බෆගින් අඩු කි නම

22

ආරක් වවේලළ ඳලරළ ඇ ට භූටඩවේ  වවොර  ක කි නම ශළ අළභශළනි කි නම ව කබන්ධවයන්
ආයතනයට සිදුලන ඳළඩු ව කබන්ධවයන් කම ලටිනළ මට අමතරල අලය ඳරිද අකාභළර නියම
රනු ෆව

23

ආරක් වවේලළ රවගන යළව ක ග ව ොන්ත්රළත් රුවේ වවේල යන් සිසින් රනු බන
අධීක්ණ ටයුතු ලට අමතරල වවේල යන්වේ රළජ ළ න ඉටු කි නම පිළිබල සිටින් සිට
ශටගශ ග්රෆසට් ල ා ළ මිටඩට ආයතනවේ  වභළඳ ට සිසින් වශෝ ඔහු සිසින් බය ඳලරන
වලනත් නිධළරිවයකු සිසින් සිදු රනු ඇත කලෆනි අධීක්ණ ටයුතු දලළ රළත්රී ළවේ 
ඕනම වේළල  ග සිදු රනු ෆව

24

ව ොන්ත්රළත් රු සිසින් ඇඳ ලවයන් තෆන්ඳත්
වගලනු වනොෆව

25

වේය ය ආදළය ක වදඳළර්තව කන්තුල සිසින් ව වහ
වගවීමට ව ොන්ත්රළත් රු යටත් ලනු ඇත

26

අධයක්ලරුන් ප්ර ළයට ඳත් කි නම
වටන්ඩරය ඉදරිඳත් රනු බන්වන් වඳෞේගමි වමළගමක් මඟින් න ක කම වමළගව ක සියළුම
අධයක්ලරුන්වේ වශ ව ොටවහ  මටඩ රුලන්වේ න ක වශ වඳෞේගමි මිපිනයන් වටන්ඩර් රු
සිසින් වභළඳ ට වලත දෆන්සිය යුතුය

27

වටන්ඩර් ඳත්රය මඟින් ඉදරිඳත්

රනු බන මුදල් ලට කිසිදු වඳොමියක්

රනු බන වරගුළසි මත වගසිය යුතු ලන බදු

 යුතු සිවහතර

ඳශත වශන් මිපිවල්ඛණ වටන්ඩරය වමඟ ඉදරිඳත්  යුතුය ඩවමම වටන්ඩරය ඇගයීව ක ග
ඔව ටඩ ගණන්ද අවනකුත් ව ොන්වේසි ලට අනුකූල වටන්ඩරය ඉදරිඳත් කි නමද, ශෆර කම
මිපිවල්ඛණ මඟින් ඔබ ඉදරිඳත් රන වතොරතුරුද වෆකිල්ට ගනු ඇත)
i.

යථළ ඳරිද ටඩ ගණන් ඇතුත් ලන වවේල ව කපුර්ණ
අයදු කඳත්රය

ii. යථළ ඳරිද අත්වන්

ර, අත්වන්

ර ද වටන්ඩර්

රන ද වඳොදු වටන්ඩර් ව ොන්වේසි ඳත්රය

iii. ාසු බෆඳු ක රය ඩඅධයක්ලරුන් ප්ර ළයට ඳත් කි නව ක මිපිය ඩවශ ට
අමුණළ  ටිය යුතුය)

 පිටඳත්)

iv.  යතළලය වනළථ කි නම
ඩඅ)

ඉදරිඳත් රනු බන ටඩ ගණන් ල ප්රළවයෝගි භළලය ඩඅලම වෘ ස වශ ලර පිරිලෆය
දෆ නව ක ශෆකියළල) වශ ආයතනයට ළභදළය බල යන රුණු ව ළ බනු ඇත
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ඩආ) වළව වක් ළර ප්රළේධන ක් ටය - ව ක වශළ ඔබ ආයතනවේ  සිගණන අලවන්
ගිණු ක ලළර්තළ ඉදරිඳත්  යුතුය
v. වවේලවේ  වයොදලන ද වවේල පිරිවහ ව කබන්ධවයන් වවේල අර්ථ වළධ අරමුද වශ
වවේල භළර ළර අරමුදවල් දළය මුදල් වගවු බල වනළථ රන මිපිවල්ඛණ
vi. ඳසුගිය ලර් ඳශ ඇතුත ඔබවේ ආයතනය සිසින් උක්ත වවේලළ වඳයන ද ආයතන ල
/ වාසිධළන ල න ක, මිපිනයන් ව මතල වල්ඛණයක් ඉදරිඳත්  යුතුය
vii. ලයඳර ලියඳදිංචි ිරීමටම් සහතිකටේ සහතික ක පිෙඳතක් ඉදිරිඳත් ක යුතුය.
viii. ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිඳත් කරන ආයතනයෙ / සංවිධනයෙ ීමතිමය ඒකකයෙ (Legal
Body) ලවර 05 වක්හත්රවේ  ඳෂපුරුේදක්  ටිය යුතුය ඩමියකියසිමි මගින් වනළථ 
යුතු වේ)
ix. ආදළය ක බදු මිපිවගොනු අා යඩ ටව න ක) ලෆ ල අා ය වශෝ කවහලෆ ල
x. වවේලළ ව කබන්ධවයන් ප්රාවළ ෆබී ඇත්න ක කම වශ ට
28

පිටඳත්

 ක රු ම් ට ව කබන්ධවයන් නියටඩත ළ වේළලන් තු තම වවේල යන් වවේලවේ 
වයදවීමටත්, ඔවුනට ලෆටු ව ශළ වවේල අර්ථවළධ අරමුදල් වගවීමටත්, ශෆකිලන ඳරිද වමම
ටඩ ගණන් ඉදරිඳත් රන ද බලට වශ ට වලටඩ

වටන්ඩරවේ  ඉශත වශන් ව ොන්වේසි වශ උඳවදවහ ලට අනුකූල ක්රියළ කි නමට මම ක ඟ වලටඩ

තනතුර

:

දනය

:

මිපිනය

:

වටන්ඩර් රුවේ නම, අත්වන
ඩනි මුද්රළල ව මතල)
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