ආණ්ඩුවේ රව ඳරීක්ක වදඳාර්තවේන්තුල

ආරක්ක වවේලාල 2021/2022

ආරඳ/ගි11/2021/22

ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුල,
ව ො. 31, ඉසුරු මළලත,
පෆලත්ත,
බත්තරමුල්

1

ංසු කැවීවේ ආරාධනාලයි
ආණ්ඩුවේ රව ඳරීක්ක වදඳාර්තවේන්තුල
ඳැලත්ත, බත්තරමුල්

වවේලාලන් වැඳයීම
1. ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුල වලනුවලන් වෙපළර්තවේන්තු ප්රවේපළෙ කිටු
වභළපති විසින් පශත වඳශන් වවේලළලන් වෆපයීම වලනුවලන් සුදුසුකේ ත් ංසුකරුලන්වගන් මුද්රළ
තෆබූ ංසු කෆඳලනු ෆවේ.
2. වවේලාලන් වැඳයීම
වෙන්ඩර් අංකය

විවහතරය

ංසු සුරක්ණය (රු.)

ආරප/ගි11/2021/21

පිරිසිදු කිරීවේ වවේලළල 2021/2022

96,000.00

ආරප/ගි11/2021/22

ආරක්ක වවේලළල 2021/2022

65,000.00

3. ංසු කෆඳවීම ජළතික තරඟකළරී ංසු ක්රමය (NCB) මගින් සිදු කරනු ෆවේ.
4. ංසු ඉදිරිපත් කිරීම වඳශළ උ න්දුලක් ෙක්ල සුදුසුකේ වහිත ංසු කරුලන්ෙ ආණ්ඩුවේ රව
පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුවේ ප්රධාළ ගණකළිකකළරී ව දුරකන අංක 2786396-011/0714439438 මගින් අලය ලෆි  විවහතර බළගත ශෆකි අතර 2021/09/13 දි සිෙ 2021/10/04 දි
ෙක්ලළ කළය තු වතිවේ රළජකළරී දි ල වප.ල 9.00.සිෙ ප.ල 3.00.ෙක්ලළ අංක 31, ඉසුරු
මළලත, පෆලත්ත, බත්තරමුල් පිහිටි ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුවේදී ංසු
කෆඳවීවේ වල්ඛ පරීක්ළ කර බෆලිය ශෆක. එවවේ ෆති ේ ංසු ලියවිල් අපව වලේ අඩවියෙ
පිවිව ව ොිටවල් බළගත කරගත ශෆකි අතර, govanalyst.finance@gmail.com ය විෙුත්
තෆප ඔවහවවේ ඉල්ලීමක් කිරීම මඟින්ෙ එම ලියවිලි බළගත ශෆක.
5. ලිඛිත ඉල්ලුේපතක් ශළ රු.2,500/=ක ආපසු ව ොවගල ගළවහතුලක් ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක
වෙපළර්තවේන්තුවේ වරප් වලත මුෙලින් පමණක් වගවීවමන් එක් වවේලළලක් වෆපයීමෙ අෙළ ංසු
කෆඳවීවේ වල්ඛ කට්ෙයක් 2021/09/13 දි සිෙ 2021/10/01 දි ෙක්ලළ කළය තු වතිවේ
රළජකළරී දි ල වප.ල 9.00.සිෙ ප.ල 3.00 .ෙක්ලළ බළ ගත ශෆක.
6. වේපූර්ණ කර ෙ ංසු, ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක, ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුල,
අංක 31, ඉසුරු මළලත, පෆලත්ත, බත්තරමුල් ලිපි යෙ 2021/10/04 දි වප.ල.10.00 ෙ වශෝ
ඊෙ වපර ලංගු ංසු සුරක්ණය වහිතල ලියළපදිංචි තෆපෆල් මඟින් වශෝ අතින් වග විත්
වෙන්ඩර් වපට්ටියෙ බශළලීම මඟින් භළර දිය යුතු අතර ප්රමළෙ වී ෆවබ ංසු ප්රතික්වේප කරනු
ෆවේ .ංසු විලෘත කිරීම 2021/10/04 දි වප.ල. 10.00 ෙ සිදු කරනු බ අතර එම අලවහනළලෙ
ංසුකරු වශෝ ඔහුව බය ත් නිවයෝජිතවයකුෙ වශභළගී විය ශෆකිය.

වභළපති,
වෙපළර්තවේන්තු ප්රවේපළෙ කිටුල,
ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුල,
ව ො31., ඉසුරු මළලත,
පෆලත්ත, බත්තරමුල්
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කාණ්ඩ II ංසු දත්ත වටශන් ඳත්රය

(අ) වාමානය
වවේලළ ළභියළව

ම:

වකොන්ත්රළත්තුවේ

ම:

මයකරණ මළ්රය : ශ්රී ංකා ර ය මනන්
(ආ) ංසු ලියකියවිලිල අන්තර්ගතය
ංසු ලියකියවිලි වේබන්ධා පෆශෆදිලි කරගෆනීේ පශත ලිපි යෙ වයොමු කරන් .
ප්රධාන ගකකාිකකාරී,
ආණ්ඩුවේ රව ඳරීක්ක වදඳාර්තවේන්තුල,
වනො.31, ඉසුරු මාලත,
ඳැලත්ත, බත්තරමුල්.
දු.ක. : 011-2786396
සෆක්වහ : 011-2786396
(ඇ) ංසු පිළිවය කිරීම
ංසුකරු විසින් ඇමුණුම Iහි වඳශන් ලියවිලි ඉදිරිපත් ක යුතුය. ඇමුණුම Iහි වඳශන් එක් ලියවිල්ක්
වශෝ අඩුවලන් ඉදිරිපත් කරනු බ ංසු ප්රතික්වේප කිරීමෙ කෙයුතු කරනු ෆවේ.
ංසු ිටගණන් ශ්රී ංකළ රුපියල් ලලින් ඉදිරිපත් කෂ යුතුය.
වවේලළවේ ලංගු කළය ලවර 1කි.
එක් අයදුේකරුවලකුෙ ඉදිරිපත් කෂ ශෆකි ලනුවේ එක් ංසු පතක් පමණි. කුම වශෝ ආකළරයකින් ංසු පත්
එකකෙ ලඩළ ඉදිරිපත් වකොෙ තිවේ ේ එවවේ ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරනු බ සියලුම ංසු අලංගු කිරිමෙ
යෙත් වේ. වකොන්ත්රළත්කරු ඉදිරිපත් කරනු බ ිට ගණන්, ංසු භළර ගෆනීම අලවන් වු දි සිෙ දි 63ක්
ෙක්ලළ ලංගු විය යුතුය.
ංසු අයදුේපත වමඟ රු.65,000/= ක් ලටි ළකම ඇති ශ්රී ංකළ මශ බෆංකුල විසින් අනුමත කර ඇති වේශීය
ලළණිජ බෆංකුලකින් වශෝ රක්ණ ආයත යකින් බළ ගත් ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක මෙ ලිය ෙ ංසු
බෆදුේකරයක් 2022/02/05 ෙක්ලළ ලංගු ල වවේ ඉදිරිපත් කෂ යුතුය. ෆතවශොත් ආණ්ඩුවේ රව පරික්ක වලත
ඉශත ලටි ළකමෙ මුෙල් තෆන්පත් වකොෙ බළ ගත් වපොදු 172 දු පවතහි මුල් පිෙපත ඒ වඳශළ ඉදිරිපත් කෂ
ශෆක.පශත වඳශන් අලවහනළල දී ඔබව ංසු ඇපකරය රළජවන්තක ලනු ඇත.
I. ංසු ලංගු කළ සීමළල තුදි ංසුල ඉලත්කර ගන් ළ බල ෙෆනුේ දුන් විෙ
II. ංසු ප්රෙළ ය ෆු  ංසු කරු විසින් ආයත ය විසින් ෙෆනුේ දුන් දි ෙ කළර්ය වළධා
ඉදිරිපත් ව ොක විෙ
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ඇපකරය

(ඈ) ංසු ඉදිරිඳත් කිරීම වශ ංසු විලෘත කිරීම
පිෙත වශ ඇතුෂත තිවබ ලියුේකලර ල මුහුණත පශත වතොරතුරු වඳශන් කෂ යුතුය.
ආරක්ක වවේලාල - 2021/2022
ආරඳ/ගි11/2021/22
ංසු භළරගෆනීම 2021/10/04 දි

වඳ.ල.10.00ට අලවන් කරනු ෆවේ.

ංසු ඉදිරිපත් කෂ යුතු ලිපි ය
වභාඳති,
වදඳාර්තවේන්තු ප්රවේඳාදන කිටුවල,
වනො.31, ඉසුරු මාලත,
ඳැලත්ත, බත්තරමුල්.
ංසු භළරගෆනීම අලවන් කරනු බ
දි ය - 2021/10/04
වේළල - වඳ.ල.10.00ට
ංසු විලෘත කිරීම සිදුකරනු බ වහනළ ය
ලිපි ය - ප්රධාන ගකකාිකකාරී,
ආණ්ඩුවේ රව ඳරීක්ක වදඳාර්තවේන්තුල,
වනො.31, ඉසුරු මාලත,
ඳැලත්ත, බත්තරමුල්.
ංසු විලෘත කරනු බ ,
දි ය - 2021/10/04
වේළල - වඳ.ල.10.00ට
(ඉ) ංසු ඇගයීම වශ වැවඳීම
1. ංසු ඇගයීවේ නිර්කායකයන්
I. ආරක්ක වවේලළල වෆපයීමෙ ංසු ඉදිරිපත් කරනු බ ආයත (Black listed) අවළධු
වල්ඛ යෙ ඇතුත් ව ොව ආයත යක් විය යුතුය.
II. ංසු ඉදිරිපත් කරනු බ ආයත ය ආරක්ක වවේලළලන් වෆපයීම වඳශළ ලියළපදිංචි ව
ආයත යක් විය යුතුය.
III. ංසු ඉදිරිපත් කර දි ෙ ආරක්ක වවේලවේ වයදීම වඳශළ ආරක්ක අමළතයළංවයන් ලංගු
බපත්රයක් බළවග තිීමම.
IV. ංසු පිරිලෆය රු.5,000,000.00ෙ ලෆි  ේ වපොදු වකොන්ත්රළත් ගිවිසුේ ප තෙ අනුල බළගත්
ලියළපදිංචි වශතිකය වපොදු වකොන්ත්රළත් ප වත් 3 ආකෘති පත්රය (වපො.වකො.ප. 3 ආකෘති පත්රය Form PCA 3(
V. ශ්රී ංකළ ප්රජළතළන්්රික වමළජලළදී ජ රජවේ වන් ේධා වවේලළලන් ශළ වපොලිසිවේ වවේලළවලන්
නිතයානුකුල  වනොලන ඳරිදි වවේලය ශෆර ගිය පුේගයින් වවේලවේ වයොෙලළ ව ොමෆති බලෙ දිවුරුේ
ප්රකළයක් ංසුකරු විසින් ඉදිරිපත් ක යුතුය.
VI. ංසුකරුව ප්රකළය නිලෆරදිල වශ වේපූර්ණ පුරලළ තිියය යුතුය.
VII. ංසුකරුව ප්රකළවේ අත්ව වශතික කිරීම.
ආයත ය වලනුවලන් ංසු ප්රකළය අත්වන් කිරීමෙ තමන් වලත බය පලර ෙ ආෙර් අත්ව
වහිත ලියවිල්වල් වශතික ක පිෙපතක් ඉදිරිපත් ක යුතුය.

(i) ආයත ය වමළගමක් ේ බය පලර ෙ ඇවෙෝර්නි බපත්රය වශෝ අධායක්
මණ්ඩ ලළර්තළලකින් (Board Resolution) බය පලරළ ඇත් ේ එම ලළර්තළවේ
පිෙපතක් අධායක් මණ්ඩ වල්කේ විසින් වශතික කර ඉදිරිපත් ක යුතුය.
(ii) ංසු ඉදිරිපත් කර දි ෙ ආරක්ක වවේලවේ වයදීම වඳශළ ආරක්ක
අමළතයළංවයන් ලංගු බපත්රයක් බළවග තිීමම.
(iii)ආයත ය ශවුල් ලයළපළරයක් ේ සියම ම ශවුල්කරුලන් විසින් බය පලරළ ඇති
ලියවිල්වල් වශතික ක පිෙපතක් ඉදිරිපත් ක යුතුය.
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VIII.
IX.
X.
XI.

(iv) ආයත ය බේධා ලයළපළරයක් ේ බය පලර ෙ ඇවෙෝර්නි බපත්රය වශෝ සියම ම
වළමළජිකයන් විසින් බය පලර ලිපිවේ වශතික ක පිෙපතක් ඉදිරිපත් ක යුතුය.
ංසු සුරක්ණ වශතිකය නිලෆරදිල වශ වේපූර්ණල අෙළෂ ආකෘතියෙ අනුකල ඉදිරිපත් කර
තිියය යුතුය.
ංසු සුරක්ණ ප්රකළය නිලෆරදිල වශ වේපූර්ණල අෙළෂ ආකෘතියෙ අනුකුල ඉදිරිපත් කර
තිියය යුතුය.
වමම වකොන්ත්රළත්තුලෙ අෙළෂ ලයව අවුරුදු 18ෙ ලෆි  අවුරුදු 60ෙ අඩු ආබළිකත ව ොල කළර්ය
මණ්ඩයක් වපයළ ගෆනීමෙ ඇති ශෆකියළල වශ වපයළගන් ආකළරය පිළිබඳල තමළ විසින්ම
වශතික කර ෙ ලිපියක්.
මළසික පිරිලෆය වල්ඛ ය නිලෆරදිල වශ වේපූර්ණල පුරලළ තිියය යුතුය.

2. ංසු වැවඳීවේ නිර්කායකයන්
I. මුම  පිරිලෆය.
II. ගණිතමය වෙෝ නිලෆරදි කරනු බ පිරිලෆය.
III. ලට්ෙේ ගප ෙ පිරිලෆය.
IV. ංසුවේ මුම  පිරිලෆය ආයත වේ ලළර්ෂික ඇවහතවේන්තු ප්රතිපළෙ

තු පෆලීමම.

3. ඳ්චාත් සුදුසුකේ
I. පසුගිය ලර් වෙක (2018/2019 වශ 2017/2018( වකොෂඹ බ ප්රවේවේ පිහිටි ආයත ල
ආරක්ක වවේලළ කෙයුතු ඉුකිරීවේදී බළ ඇති ප්රංවළත්මක ලිපි වශ ංසුකරුව පූර්ල වවේලළ
වේබන්ධාවයන් ෆීම ඇති පෆිටණිලි / ආයත වේ ලළර්තළ.
II. ආයත වේ විගණ ය කර ෙ ලළර්ෂික ගිණුේ ප්රකළ (2017/2018,2018/2019(.
III. පි  පළක වභළ ආඥළ ප ත,වවේලක අර්න වළධාක අරමුෙල් ප ත,ප්රසතිකළගළර
ප ත,පළරිවතෝෂික ප ත,අයලෆය වශ දීම ළ ප ත,ශළ කේකරු ලන්දි ආඥළ ප ත යෙවත්
වගවිය යුතු දීම ළ නිසි පරිදි වගලනු බ බල ව ළන කර වල්ඛ .
IV. වවේලක අර්න වළධාක අරමුෙල් ශළ වවේලක භළරකළර අරමුෙ වඳශළ වකොපමණ වවේලක
වංඛයළලකෙ වකොපමණ මුෙක් වගලළ ඇත් ෙ ය බලෙ ශ්රී ංකළ මශ බෆංකුවලන්/වවේලක
භළරකළර අරමුෙවන් 2018/2019 ලර්යෙ අෙළෂ (පසුගිය මළව 12ක( වගවීේ වශතිකයන් හි
වශතික කර ෙ පිෙපත්.
V. VAT බදු ලියළපදිංචි වශතිකවේ පිෙපතක් (VAT බදු ලලින් නිෙශවහ කර තිවේ ේ වේශිය
ආෙළයේ වකොමවළරිවහ වෙපළර්වේන්තුවලන් බළ ගත් ලිපියක්( වමග 2018/2019 තක්වවේරු
ලර්වේ අලවළ මළව 03ක් VAT බදු වගේේ පිළිබඳ වප්රේණ පත්ර පිෙපත්.
4. වකොන්ත්රාත් වකොන්වි - වඳොදු වකොන්වි
I. වකොන්ත්රළත්තුල වඳශළ ඉදිරිපත් කරනු බ ිට ගණන් වකොන්ත්රළත්තුල ප්රධාළ වයන් පසුල
වල වහ කිරිමෙ ඉඩ වෙනු ව ොෆවේ.
II.
ංසු ප්රෙළ ය ෙ වකොන්ත්රළත්කරු, ංසු පිළිගෆනීවේ ලිපිය ඉදිරිපත් කර දි 07ක් ඇතුත
ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක විසින් නියම කරනු බ මුෙෙ වමළ මුෙක් වශෝ කළර්ය්ය වළධා
බෆඳුේකරයක්, මශ බෆංකුල විසින් අනුමත කර ෙ වේශීය ලළණිජ බෆංකුලකින් වශෝ රක්ණ
ආයත යකින් බළ වග ඉදිරිපත් කෂ යුතුය. කළර්යය වළධා බෆඳුේකරය ආණ්ඩුවේ රව
පරීක්ක මෙ 2022/11/20 දි ෙක්ලළ ලංගු ල වව ඉදිරිපත් ක යුතුය. කළර්යය වළධා
බෆඳුේකරය ඉදිරිපත් ක යුතු ආකෘතිය වමයෙ අමුණළ ඇත. ෆතවශොත් ඒ වලනුලෙ අෙළ
මුෙ ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වලත මුෙලින් තෆන්පත් කෂ ශෆක.
III. සුදුසුකේ බළ ඇති ංසුකරු වතෝරළ වග
ගිවිසුම අත්වන් කෂ පසු අව කුත්
ංසුකරුලන්ව ංසු බෆඳුේකර නිෙශවහ කරනු ෆවේ.
IV. වළර්නක ංසුකරුෙ ලිඛිතල ෙෆනුේ දුන් දි සිෙ දි 07ක් ඇතුත එයෙ වළර්නක ප්රතිාළර
ව ොෙක්ල ේවේ ේ ඊඟ ංසුකරුෙ වකොන්ත්රළත්තුල බළ දීම පිළිබඳල වෂකළ බෆලීමෙ
ප්රවේපළෙ කිටුලෙ බය ඇත. ංසු ප්රධාළ ය කිරීවමන් පසුල වළධාළරණ වශේතු ව ොමෆතිල එය
භළර ගෆනීම ප්රතික්වේප කර ංසුකරුලන් අවළධු වල්ඛ යෙ ඇතුත් කිරීමෙ කෙයුතු කරනු
ඇත.
V. ප්රවේපළෙ කිටුල විසින් වතෝරළ ගත් ංසුකරු ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වමඟ ලළර්ෂික
වකොන්ත්රළත්තුල නිසි අයුරින් පලත්ලළ වග ය බලෙ ගිවිසුමකෙ බෆඳිය යුතුය. ( ගිවිසුේ පත්රය
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වමයෙ අමුණළ ඇත.(
VI. වළර්නක ංසුකරු ගිවිසුම මඟින් වෆපයිමෙ එකඟ වු වවේලළ ව ොඅඩුල වශ පරිපුර්ණල වෆපයිය
යුතුය.
VII. පශත වකොන්වේසි ඉු කර බලෙ ලග බළ ගෆනීමෙ වකොන්ත්රළත්කරු ෙෆි  වව බෆඳි සිටි.
(i) ආරක්ක වවේලළලෙ අයත් ව ොල පුේගයින් ආයත ය තුෂ අ ලය වව රඳලළ
ව ොගෆනිමෙ.
(ii) පෆිටණිවේ වල්ඛණය නියිටත වව වවේලකයින් ලළ අත්වන් කරවීමෙ.
(iii) වවේලකයින් ලයළජ අත්ව වයදිවමන් ලෆෂෆක්විම.
(iv) වකොන්ත්රාත්තුල මනන් නියම කරන ද ආරක්ක වවේලක වංඛ්යාල, නියිටත ඳරිදි
වවේලවේ වයදවිම ශා එම වවේලකයින් ලයව:18 ට අඩු වනොලන ශා අවු:60 ට ලැඩි
වනොලන වශ ආබාිකත පුිගයින් වනොලන බලට ලග බා ගැනිම.
(v) ආරක්ක වවේලළ වෆපයිවේ ආයත ය විසින් ආයත වේ වේපෂ වශෝ කළර්යළ ඉඩකඩ
අනිසි වව පරිශරණය ව ොකිරිම.
(vi) ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුවේ භිට භළගය ශළ එහි පිහිටි සියලුම ාංා
නිහා වේපෂ වශ ලත්කේලෙ ශළනියක් ව ොල ආකළරවයන් කෙයුතු කිරිම.
(vii) ආරක්ක වවේලකයින් ආයත වේ කළර්ය මණ්ඩය ශළ මශජ තළල වමඟ අර්ු ෙ වශෝ
ගෆුේ ඇති කර ව ොගෆනීමෙ ලගබළ ගෆනීම.
(viii) ආරක්ක වවේලකයින් කළර්යළ පරි්රය තුෂ දී වෙපළර්තවේන්තු නිෂධාළරින් වශෝ
වවේලකයින් වමඟ වේබන්ධාතළ පලත්ලළ ව ොගෆනීමෙ වශ නීතයළනුකු ව ොල
කෙයුතුල ව ොවයවෙ බලෙ ලගබළ ගෆනිම.
(ix) එක් ආරක්ක නිෂධාළරිවයකු විවේකයක් ව ොෆවබ පරිදි දිගින් දිගෙම දිලළ වශ රළත්රී
මුරල වයෙවීවමන් ලෆකී සිටිය යුතුය.
VIII. ආරක්ක වවේලළලෙ අෙළෂ සියලුම කළර්ය මණ්ඩය ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක
වෙපළර්තවේන්තුවේ කළර්ය මණ්ඩය වශ මශජ යළෙ ආාළරශිලි විය යුතු අතර,ම ළ
වි යකින් යුක්ත විය යුතුය.
IX. ඉශත වවේලළ වෆපයීේ වඳශළ ප්රමළණලත් කළර්ය මණ්ඩයක් ව ොවයෙවීම පිළිබඳල වශෝ
වවේලවේ අවතුුෙළයක බල පිළිබඳල වශෝ වල ත් පෆිටණිල්ක් පිළිබඳල විභළග කිරිමෙ ඇති
බය ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වතුවේ.
X. ආරක්ක වවේලළලෙ වයොෙළගනු බ වවේලකයින් අලම ලවයන් මළව 06 ක කළයක්ලත්
අඛණ්ඩල වවේලවේ වයෙවීමෙ වකොන්ත්රළත්කරු කෙයුතු කෂ යුතු අතර, යේ වශයකින් වල වහ
වීමක් සිදුවුලවශොත් වකොන්ත්රළත්කරු විසින් ව ොපමළල ඒ බල ආණ්ඩුවේ රව පරීක්කෙ
ෙෆන්විය යුතුය.
XI. (i) ආරක්ක කළර්යය වඳශළ වයොෙළ ගන් ළ සියලුම වවේලකයින් කේකරු වෙපළර්වේන්තුවේ සියලුම
නිතිරිතිලෙ අනුකුල වවේලවේ වයෙවිය යුතු අතර,ඔවුන්ෙ පි  පළක වභළවේ අනුමත පරිදි ලෆුප් ශළ
දීම ළ වකොන්ත්රළත්කරු විසින් වගවිය යුතුය.එයෙ අමතරල වවේලක අර්න වළධාක අරමුෙ,වවේලක
භළරකළර අරමුෙ වශ වල ත් කේකරු නිති යෙවත් අෙළෂ පරිදි වගවීේ කෂ යුතුය.වමහි ලගකිම අෙළෂ
වකොන්ත්රළත්කරු ෙෆරිය යුතු වේ. ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වශෝ ඔහු විසින් බය පලර ෙ අන් අවයකු
වේ වඳශළ ලගකිම ෙරනු ව ොෆවේ. (ංසුවේ ෙෆක්වල ඇමණුම II හි පිරිලෆය ඉශත සියලුම වගවිේ
ඇතුත් පිරිලෆය වවේ වෆවක්.(
(ii) තල ෙ,තමළව කලර වශෝ වවේලකවයකු විසින් කේකරු ලන්දි ආඥළ ප ත යෙවත් වශෝ එහි
වේබන්ධා ලයලවහනළපිත වංවෝධා ,ව ොවශොත් වල වහ කිරිේ යෙවත් වශෝ කරනු බ ඕ ම ලන්දි
ඉල්ලිමක් වේබන්ධාවයන් ආරක්ක වවේලළ වකොන්ත්රළත්කරු ලගකිල යුතු අතර,ඒ වේබන්ධා කිසිම
ලගකිමකෙ ආණ්ඩුවේ රව පරික්ක බෆඳි ව ොසිටි.

XII. ආරක්ක වවේලළ වකොන්ත්රළත් කරු වලත භළර දිය යුතු සියලුම ෙෆන්වීේ එවීම පිණිව ආරක්ක
වවේලය ිටන් වතෝරළගන් ළ වහනළ වේ ලිපි යෙ ලියළපදිංචි තෆපවන් ෙන්ලළ යෆවුලවශොත්
ඒලළ ඔහුෙ විිකමත් පරිදි බළර දුන් ළ වවේ වකනු ෆවේ. ආරක්ක වවේලය තම ලිපි ය වල වහ
කෂවශොත් ඒ බෆේ ලශළම ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වලත යෆවිය යුතුය. (වකොන්ත්රළත් කළ සීමළල
තු වකොන්ත්රළත් ආයත වේ ම වල වහ කිරීමෙ අලවර වෙනු ව ොෆවේ.(
XIII. ආරක්ක වවේලය වේබන්ධාවයන් කිසියේ ගෆෙම ලක් මතු ව විෙ ආරක්ක වවේලළ ආයත ය
විසින් ඒ බල ලිඛිතල වශෝ ලළචිකල ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වලත වශෝ බය පලරළ ඇති
නිධාළරිවයකුෙ ෙෆන්විය යුතුය.
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XIV. වේ වකොන්ත්රළත්තුල යෙවත් තමළවගන් ඉු විය යුතු වවේලය ඉහක කිරීමෙ ආරක්ක වවේලළ
වකොන්ත්රළත් කරුෙ වමො යේ වශේතුලක් නිවළ වශෝ ව ොශෆකි වුලවශොත්, එවශයින් වල ත්
ආයත යකින් එම කරුණෙ අෙළල රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුලෙ ෙරන් ෙ සිදුවු යේ
අතිවර්ක වියෙමක් වේ ේ එම වියෙම ෙ, නියම කර ෙ ෙඩ මුෙක් ෙ ආරක්ක වවේලළ
ආයත වයන් අය කර ගෆනීමෙ ආණ්ඩුවේ රව පරීක්කෙ බය ඇත.
XV. ආරක්ක වවේලළ ළභී ආයත යෙ අයත් භිට භළගය තු එම වවේලළල පලත්ලළ වග ය
වකොන්ත්රළත්කරුෙ තමළව බඩු බළහිරළදිය ගබඩළ කර බළ ගෆනීමෙ යේ කිසි වහනළ යක්
ෆතවශොත් කළමරයක් වපයනු ෆවේ. ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක විසින් වපයළ ඇති ගෘශ භළණ්ඩ
වශ අව කුත් වේපයන්හි භුක්තිය වේ වකොන්ත්රළත්තුල අලවන් ව පසු කිසිම ආරවුක් ෆතිල
ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වලත භළර දිය යුතුය. මළවයකෙ කලින් ෙෆන්විමක් වකොෙ ඕ ම
අලවහනළලක ආරක්ක වවේලළවේ වකොන්ත්රළත් කරුෙ එබඳු වහනළ යකින් ඉලත් ල වව නියම
කිරිමෙ ආණ්ඩුවේ රව පරීක්කෙ බය ඇත.
XVI. වතෝරළගත් ංසුකරුව වවේලළ ඉු කිරිම අවතුුෙළයක බල ආණ්ඩුවේ රව පරික්කලරයළෙ
වපනි ගියවශොත් වශ ඔහු විසින් වකොන්ත්රළත්තුවේ කුම වශෝ වකොන්වේසියක් කඩකර
ඇත් ේ වශෝ ඔහුව කළර්ය වළධා බෆදුේකරවේ හිිටකම අහිිට කිරිමෙත්, වකොන්ත්රළත්තුල
අලවන් කිරිමෙත් ආණ්ඩුවේ රව පරික්කලරයළෙ බය ඇත.
5. ලැඩ වකොන්වි
I.
ආරක්ක වවේලළ ආයත ය විසින් රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුවේ ආරක්ක වවේලවේ
නියුක්ත සියලුම නිධාළරීන් දි පතළ වවේලයෙ පෆිටණිම ශළ පිෙවිම අත්වන් කිරිමෙ වල්ඛණයක්
වහනළ භළර නිෂධාළරී පලත්ලළවග යළ යුතු අතර, එය දි පතළ ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක විසින්
බය පලරනු බ නිෂධාළරියළව පරික්ළල වඳශළ ඉදිරිපත් කෂ යුතුය. තල ෙ මළවය තුෂ
වවේලය කර ෙ වවේලකයින්ව මුම  වවේලළ දි ගණ ඇතුෂත් ල පරිදි වල්ඛණයක්
(වාක්වරෝ( වහනළ භළර නිෂධාළරී විසින් පලත්ලළ වග යළ යුතුය. මළසික ියල්පත් ඉදිරිපත්
කිරිවේ දී එම විවහතර ඇතුෂත් ලළර්තළලක් ෙ ියල්පතෙ අමුණළ එවිය යුතුය.
6. කාර්යමණ්ඩ වශ වගවීේ වකොන්වි
I.
ආරක්ක වවේලවේ නිෂධාළරීන් නියිටත නිෂ ඇඳුමකින් (නි ශෆදුනුේපත වශ ආයත වේ ම
මුද්රණය කර ෙ සුදුසු ඇඳුමක්( වෆරසී සිටිය යුතුය.ආරක්ක වවේලළල වඳශළ වයෙලනු බ
එක් එක් වවේලකයළව ජළයළ රපය , ම ශළ අත්ව ඇතුත් ප්ළවහටික් ආලරණයකින්
වෆදුේත් ශෆදුනුේපතක් පෆශෆදිලිල වපව
වවේ නිෂ ඇඳුවේ උඩුකය වකොෙවවේ පෆෂඳිම
වඳශළ සියලුම වවේලකයන්ෙ බළ දිමෙ ආරක්ක වවේලළ වකොන්ත්රළත්කරු විසින් කෙයුතු කෂ
යුතු වේ.ආරක්ක වවේලළවේ වයොෙල අයව
ේ වශ ලිපි යන් කළර්යළය වලත කලින් භළර
දිය යුතුය.
II.
ආණ්ඩුවේ රවපරීක්කලරයළ විසින් ඉල්ළ සිටියවශොත් ආරක්ක වවේලවේ නියතු නිෂධාළරීන්
වේබන්ධාවයන් ප්රළවේශිය වල්කේ වශතික කර ෙ ළම වවේලළ වශතිකය වශෝ වපොලිසිවයන්
බළ ගත් වශතිකයක් ඉදිරිපත් කිරිමෙ ආරක්ක වවේලළ වපය ආයත ය සුෙළ ිටන් සිටිය
යුතු අතර ගිවිසුම අත්වන් කිරීමෙ ප්රනම පශත වඳශන් ලියවිලි ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක
වෙපළර්තවේන්තුල වලත භළරදිය යුතුය.
(i) වශතික කර ෙ උප්පෆන් වශතිකවේ පිෙපතක්.
(ii) වශතික කර ෙ ජළතික ශෆඳුනුේපවතහි පිෙපතක්.
(iii)වශතික කර ෙ පළවහවපෝට් ප්රමළණවේ උඩුකය ාළයළරපයක්
(iv) නිෂධාළරීන්ව වහථීර ලිපි යන් වශ දුරකන අංක
III.
වවේලවේ වයොෙලනු බ ආරක්ක වවේලළ නිධාළරීන්/වහනළ භළර නිෂධාළරින් වඳශළ අලය
නිෂ ඇඳුේ,ලෆහි කබළ,වපත්තු,විදුලි පන්ෙේ,උපකරණ,ලිපි ද්රලය ශළ වල ත් අලයතළ ආරක්ක
නිවයෝජිත ආයත ය විසින් වපයළ දිය යුතුය.(ංසුවේ ඇතුත් පිරිලෆයෙ ඉශත සියලුම
පිරිලෆයන් ෙ ඇතුෂත් වවේ වෆවක්(
IV.
ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුවේ කළර්ය මණ්ඩල වළමළජිකයින්ව වමීප
ඥළතින් වමම වකොන්ත්රළත්තුලෙ
අෙළ වෙපළර්තවේන්තුවේ ආරක්ක වවේලළල වඳශළ
ව ොවයෙවිය යුතු අතර,වවේලය කර වෙපළර්තවේන්තුවේ කළර්ය මණ්ඩ නිෂධාළරින්ව
ඉල්ලිේ අනුල වවේලකයින් බඳලළ ගෆනිම ව ොකෂ යුතුය.වපර ව ොෙෆනුලත්ල වශෝ බඳලළ ගත්
එලෆනි පුේගවයක් වේ ේ,එවවේ ෙෆ ගත් ලශළම එම පුේගයළ වවේලවයන් ඉලත් කෂ යුතුය.
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V.

VI.

ආරක්ක වවේලවේ වයොෙලළ ඇති ඕ ම අවයකු තම වෙපළර්තවේන්තුලෙ නුසුදුසු බල ීමරණය
කිරිමෙ ආණ්ඩුවේ රව පරීක්කෙ බය ඇත.
අඩුවලන් වපයනු බ වවේලක වංඛයළලන් වලනුවලන් පශත වඳශන් පරිදි ෙඩ මුෙල් ප ලනු
ෆවේ.
(i) නියිටත වවේලක වංඛයළලෙ අඩුවලන් වවේලවේ වයෙව දි යක් වඳශළ රු.1000.00 ක මුෙක්
වශ එක් එක් වවේලකයළව දෙනික ලෆුපෙ වමළ මුෙක් ෙඩ මුෙක් වව අඩු කරනු
ෆවේ.
වම මවකම 10 දි ෙ වපර, ඊෙ කලින් මළවයෙ අෙළෂ ියල්පත් වමඟ මළසික පෆිටණීවේ ලළර්තළ
(වාක් වරෝල්( බයත් නිෂධාළරිවයකුව වශතිකය වමඟ වගවීේ බධාළරියළ වලත ඉදිරිපත්
කෂ යුතු වීම.(වමකී දි ෙ පසුල ඉදිරිපත් වකවර ියල්පත් වගවිේ වේබන්ධාවයන් ඇති ල
ප්රමළෙයන් වේබන්ධාවයන් රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුල ලගකීමෙ බෆඳි ව ොසිී.

ඉශත 4,5 වශ 6 වකොන්වේසි ලලින් ආලරණය ව ොවු
ීමරණය ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වතුය.
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යේ කරුණක් වේ

ේ ඒ වේබන්ධාවයන් අලවන්

ඇමුණුම - I

ඉදිරිඳත් කර තිවේද
ඔේ/නැත

වල්ඛ්ක/ලිපි
1. ලයළපළර ලියළපදිංවි වශතිකය

2. ංසු ඉදිරිපත් කර දි ෙ ආරක්ක වවේලවේ වයදීම වඳශළ ආරක්ක
අමළතයළංවයන් ලංගු බපත්රයක් බළවග තිීමම.
3. වපොදු වකොන්ත්රළත් ප වත් 3 ආකෘති පත්රය (වපො.වකො.ප. 3 ආකෘති පත්රය Form PCA 3)
4. ශ්රී ංකළ ප්රජළතළන්්රික වමළජලළදී ජ රජවේ වන් ේධා වවේලළලන් ශළ
වපොලිසිවේ වවේලළවලන් නිතයළනුකු ව ොල පරිදි වවේලය ශෆර ගිය
පුේගයින් වවේලවේ වයොෙලළ ව ොමෆති බලෙ දිවුරුේ ප්රකළයක් ංසුකරු
විසින් ඉදිරිපත් ක යුතුය.
5. ංසුකරුව ප්රකළය

6. ංසුකරුව ප්රකළවේ අත්ව වශතික කිරීම [ංසු ඇගයීම වශ වෆවඳීම
පරිච්වේෙවේ අංක 5 යෙවත් ඉල්ළ ඇති ලියවිල්]
7. ංසු සුරක්ණ වශතිකය

8. ංසු සුරක්ණ ප්රකළය
9. වකොන්ත්රළත්තුලෙ අෙළෂ ලයව අවුරුදු 18 ලෆි  අවුරුදු 60 අඩු ආබළිකත
ව ොල
කළර්යමණ්ඩයක් වපයළගෆනීමෙ ඇති ශෆකියළල වශ
වපයළගන් ළ ආකළරය පිළිබඳල තමළ විසින්ම වශතික කර ෙ ලිපිය
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ඇමුණුම - II
ආණ්ඩුවේ රව ඳරීක්ක වදඳාර්තවේන්තුල - බත්තරමුල් නල වගොඩනැගිල්
ආරක්ක වවේලාල 2021/2022
මා ක පිරිලැය වල්ඛ්නය
විවහතරය

වවේලක
වංඛයළල
(1(

මළසික ලෆුප්
පිරිලෆය
*
(2(

ලළර්ෂික ලෆුප්
පිරිලෆය
**
(3( = (1(+(2( x 12

දිලළ වවේලළ මුරය
(1)

වහනළ

භළර ආරක්ක නිධාළරී

01

(2)

ආරක්ක නියළමක

03

(3)

කළන්තළ ආරක්ක නියළමක

01

රළත්රී වවේලළ මුරය
(4)

ආරක්ක නියළමක

03

(5(

මුම  ලළර්ෂික ලෆුප් පිරිලෆය (1– 4 ෙක්ලළ එකතුල(

(6(

අව කුත් ලළර්ෂික වපොදු කළර්ය පිරිලෆය

(7(

මුම  ලළර්ෂික පිරිලෆය (4( + (5(

(8(

බදු මුෙ (8% VAT(

(9(

මුම  ලළර්ෂික පිරිලෆය (බදු වහිත( (6( + (7(

..................................................................
ංසුකරුව අත්ව

(රබර් මුද්රළල තබන් (

* දි කෙ පෆය 12ක වවේලළ මුරයක් අනුල ලළර්ෂික ලෆුප් පිරිලෆය වඳශන් කරන් .
** (වවේලක වංඛයළල X මළසික ලෆුප X 12(
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ඇමුණුම - III
ආරක්ක වවේලා වැඳයීම 2021/2022
රව ඳරීක්ක වදඳාර්තවේන්තුල
වවේලා වැඳයිය යුතු ව්ථාන

නිධාරීන් වංඛ්යාල
වහනළ

භළර නිධාළරි (පිරිිට(

ආරක්ක නිධාළරී (පිරිිට(
ආරක්ක නිධාළරී (කළන්තළ(




වවේලා ව්ථානය

දිලා/රාත්රී වවේලා

කළර්යළය

දිලළ 01

කළර්යළය පිවිසුම
කළර්යළ වගොඩ ෆගිල්වල් පිවිසුම
කළර්යළ වගොඩ ෆගිල්වල් පිවිසුම

දිලළ 02 - රළත්රී 02
දිලළ 01 - රළත්රී 01
දිලළ 01

අලය ල

කළර්ය මණ්ඩය 08 ක් වේ.
දිලළ වවේලළ මුරය වප.ල. 6.00 සිෙ ප.ල. 6.00 ෙක්ලළ ක්රියළත්මක ල
6.00 සිෙ පසුෙළ වප.ල. 6.00 ෙක්ලළ වේ.
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අතර, රළත්රී වවේලළ මුරය ප.ල.

ංසුකරුවේ ප්රකාය
වභළපති,
වෙපළර්තවේන්තු ප්රවේපළෙ

කිටුල,

ආණ්ඩුවේ රව පරීක්ක වෙපළර්තවේන්තුල,
31, පෆලත්ත, බත්තරමුල්.

මශත්මයළවණනි,
ආරක්ක වවේලළ වෆපයීම 2021/2022
උක්ත ආයත වයහි 2021/2022 ලවර වඳශළ ආරක්ක වවේලය වෆපයීමෙ ලවරකෙ රු ..........................
(ඉක්කවමන්( ............................................................................................................................... (අකුවරන්(
(VAT බදු රහිත( රු .......................... (ඉක්කවමන්( ....................................................................................
(අකුවරන්( (VAT බදු වහිත( ිට ගණන් (ඇමුණුම I) වේ වමඟ ඉදිරිපත් කරිට. ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති
සියම ම ංසු වකොන්වේසි ලෙ යෙත්ල ිට ගණන් ඉදිරිපත් කර
.................... දි
විසින් නිකුත් කර

සිෙ ........................ දි

බලත් රු. ................................... ක් ලටි ළ

ෙක්ලළ ලංගු ............................................ බෆංකුල/ රක්ණ ආයත ය

ෙ ංසු බෆඳුේකරය/ වපොදු 172 ආකෘතිය (මුල් පිෙපත( ෙ වේ වමඟ ඉදිරිපත් කරිට/ කරමු.

02. අලම ිට වතෝරළ ගෆනීමෙ ඔබ බෆඳී ව ොමෆති බලත්, මළව /අප ආයත වේ ංසු අයදුේපත ංසු ප්රෙළ ය වඳශළ
වතෝරළ ගතවශොත් සියම ම ංසු වකොන්වේසි ලෙ යෙත්ල වමම වකොන්ත්රළත්තුල වළර්නකල ඉු කිරීමෙත් මළ/ අප
එකඟ බල ෙන්ලළ සිටිිට/ සිටිමු
...........................................................
දි ය

ංසුකරුව අත්ව
(මුද්රළල(

ංසුකරුව / ආයත වේ

ම : ..........................................................................................................

ලිපි ය : ..........................................................................................................................................
දුරකන

අංක : ................................................. සෆක්වහ අංක : ............................................................

ඊ වේල් : ...............................................................
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