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2022 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුවට අයත්ත කාර්යාල
යොඩනැගිලි හා යෙවත්තත පිරිසිඳුකිරීම සේබන්තධ මිල ෙණන්ත කැඳවීම

රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව
අංක 163
කිරුළපන පාර
යපාලයහේන්තයොඩ
යකාළඹ 05
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ඇමුණුම් අංක 01

රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව
ලංසු සඳහා ආරාධනය
පවිත්රතා යසේවා සැපයීම සඳහා මිල ෙණන්ත කැඳවීම 2022
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයම්න්තුයේ පවිත්රතා ය ේවා කටයුු සිදු කිරීම ඳහා පවිත්රතා ය ේවා
ලංසුකරුවන්තයෙන්ත 2021.11.26 දින ප.ව. 2.00 ෙක්වා මුද්රා තබන ලෙ ලංසු කැඳවනු ලැයේ.

ැපයීමට සුදුසුකම්ලත්ත

02. යම් ඳහා රු. 1000.00 ක ආපසු යනායෙවනු ලබන තැන්තපත්ත මුෙලක් රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයම්න්තුයේ රප් යවත යෙවා
ලබාෙන්තනා රිසිට්පතක් ප්ර ම්පාෙන අංශයට ඉදිරිපත්ත කිරීයමන්ත පසුව ලංසු ලියකියවිලි 2021.11.05 දින සිට 2021.11.25 දින
ප.ව. 3.00 ෙක්වා කාර්යාල යේලාවන්ත ුලදී ලබාෙත හැක.
03. පිරිසිඳු කළයුු යොඩනැගිලි හා යයාජිත ය ේවාවන්ත පිළිබඳව පරිශ්රය පරීක්ෂාකර බැලීමට අවශය නම් රජයේ ප්රවෘත්ති
යෙපාර්තයම්න්තුයේ හකාර අධ්යක්ෂ (පාලන) යෙන්ත විමසිය හැක. (දු.අ.011-2514266)
04. යම් ඳහා වන පූර්ව ලංසු රැ ේීම 2021.11.15 දින යප.ව. 10.00 ට පැවැත්තයේ.

05. ලංසු ලියකියවිලි කාර්යාල යවලාවන්ත ුලදී යනාමිලයේ පරීක්ෂා කළ හැකිය.
06. මුද්රා තබන ලෙ ලංසු ලියාපදිංචි තැපෑයලන්ත, අංක 163, කිරුලපන මාවත, යපාලයහේන්තයොඩ, යකාළඹ 05 ලිපිනයට එීම
යහෝ එම ලිපිනයේම ගිණුම් අංශයේ තබා ඇි යටන්තඩර් යපට්ියට යෙනවිත්ත බහාලීම 2021.11.26 දින ප.ව 2.00 ට යපර සිදුකළ
යුුය. ලංසු විවෘත කිරීම 2021.11.26 දින ප.ව 2.00 ට සිදු කරනු ලැයේ.

07. මිල ෙණන්ත බහාලන කවරයේ වම් යකළවයර් “පවිත්රතා යසේවා සැපයීම සඳහා මිල ෙණන්ත” යල

ෙහන්ත කළ යුුයේ.

යමාහාන්ත මරනායක
රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයම්න්තුව
දුරකථන අංකය :- 0718859889
ෆැක් ේ අංකය :- 011 2514286
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2022 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුවට අයත්ත කාර්යාල යොඩනැගිලි හා යෙවත්තත
පිරිසිඳුකිරීම සේබන්තධ මිල ෙණන්ත කැඳවීම
යටන්තඩර් යකාන්තයේසි

1) යමම කාර්යය එක් අවුරුදු කාල සීමාවකට බල පැවැත්තයේ. එයහත්ත ය ේවය අ ුටුොයක බව යපනීගියයහාත්ත පූර්ව ෙැනුම්
දීමකින්ත පසුව ඕනෑම අව ේථාවකදී ය ේවාව අව න්ත කිරීමට රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාලට බලය ඇත්තයත්තය.

2) මුද්රා තැබූ මිල ෙණන්ත,

රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයම්න්තුව
අංක 163
කිරුලපණ පාර
යපාලයහේන්තයොඩ
යකාළඹ 05
යන ලිපිනයට 2021.11.26 දින ප.ව 2.00 ට යපර ලැයබන ය ේ එවිය යුුය. එම ලිපි ලියාපදිංචි තැපෑයලන්ත
2021.11.26 දින ප.ව. 2.00ටයපර ලැයබන ය ේ එීම යහෝ අින්ත යෙනවුත්ත ප්රධ්ාන ෙණකාධිකාරී කාර්යාලයේ තබා
ඇි යටන්තඩර් යපට්ියට බහා ලීමට යහෝ කටයුු කළ හැක. මිලෙණන්ත ඉදිරිපත්ත කරන කවරයේ වම්ප ඉහල
යකළවයර් “පවිත්රතා යසේවා සැපයීම සඳහා මිල ෙණන්ත”යනුයවන්ත ඉතා පැහැදිළිව ඳහන්තකල යුුය.

3) යටන්තඩර් පත්ර “මුල පිටපත” හා “අනු පිටපත”යනුයවන්ත ඳහන්ත කර පිටපත්ත යෙකකින්ත එවිය යුුය.
4) යෙපාර්තයේන්තුව විසින්ත නිකුත්ත කරන ලෙ ආකෘි පත්රයේ පමණක් යටන්තඩර් ඉදිරිපත්ත කල යුු අතර එයසේ ඉදිරිපත්ත
යනාකරන ලෙ යටන්තඩර්පත්ත ප්රික්යෂේප කරනු ලැයේ. (යටන්තඩර් යකාන්තයේසි අත්ත න්ත කරන පුේෙලයාම සියළු උපයලඛණ
අත්ත න්ත කල යුුය)

5) යටන්තඩර් ලියවිලි ලබා ෙැනීම ඳහා අධ්යක්ෂ ජනරාල රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයම්න්තුව යන නමින්ත රු. 1000.00 ක
ආපසු යනායෙවනු ලබන මුෙලක් යෙපාර්තයම්න්තුයේ රප් යවත යෙවා ලබාෙත්ත රිසිට් පතක් ඉදිරිපත්ත කළ යුුය.

6) යමම මිල ෙණන්ත කැඳීමට අොල පූර්ව ලංසු රැ ේීමක් 2021.11.15 දින යප.ව 10.00 ට යෙපාර්තයම්න්තුයේ ප්රවෘත්ති
අධ්යක්ෂ ජනරාල කාර්යාලයේ දී පැවැත්තයවන අතර එම අව ේථාවට ඔබ යහෝ ඔබයේ බලයලත්ත නියයෝජිතයයකු හභාගී
විය යුුය.

7) යටන්තඩර් ලියවිලි 2021.11.25 දින ප.ව. 3.00 ෙක්වා නිකුත්ත කරනු ලබන අතර ඒවා යෙපාර්තයම්න්තුයේ ප්ර ම්පාෙන
අංශයයන්ත ලබා ෙත හැක.

8) යටන්තඩර් භාරෙැනීම 2021.11.26 දින ප.ව 2.00 ට අව න්ත කරන අතර අව න්තූ වහාම යටන්තඩර් විවෘත කරනු ලැයේ. එම
අව ේථාවට ඔබට යහෝ ඔබයේ බලය ලත්ත නියයෝජිතයයකුට හභාගී විය හැකිය.

9) යටන්තඩරයක් යහෝ යටන්තඩර් සියලලම යහෝ යටන්තඩරයයන්ත යකාට ක් යහෝ කිසිඳු යහේුවක් යනාෙක්වා ප්රික්යෂේප කිරීයම්
අයිිය ප්ර ම්පාෙන කමිටුව ුව පවතී.

10) යටන්තඩර් කරුවන්ත ඳහා අොල ක්යෂේත්රය පිළිබඳව අවම වශයයන්ත අවුරුදු ුනක (03) පළපුරුේෙක් ිබිය යුු අතර, ඒ බව
නාථ යකයරන ලිඛිත ාක්ි ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. (පිරිසිඳු කිරීයම් ය ේවා පයන / පයනු ලැබූ ආයතන පිළිබඳ වි ේතර.)

11) දිනපතා, ිපතා හා මා ේපතා කරන කාර්යයන්ත ඉටුකරන ආකාරය පිළිබඳව කාල ටහනක් ඉදිරිපත්ත කළ යුුයේ.
(පවිත්රතා ය ේවක කළමනාකරණය යටයත්ත වන 43 වන යකාන්තයේසියට අනුකූලව යමම වාර්තාව ඉදිරිපත්ත කළ යුුය)

12) ෑම යටන්තඩර් කරුයවකුම තම යටන්තඩරය මෙ රු.25,000.00 කට යනාඅඩු විනාකමින්ත යුු ඇප බැඳුම්කරයක් (Bid
Bond) ඉදිරිපත්ත කල යුු අතර එහි වලංගු කාලය දින 60 ක් විය යුුය.
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13) ඇප බැඳුම්කරය ශ්රී ලංකායේ ක්රියාත්තමක වාණිජ බැංකුවකින්ත ලබායෙන ඉදිරිපත්ත කළ යුුය.
14) ඔබ විසින්ත 2021 ව රට අොල ය ේවා ැපයන ආයතන හා 2022 ව රට ය ේවා ැපයීම ඳහා යම් වන විට ගිවිසුම් ෙතී
ඇි ආයතන යලඛනයක් ඒ ම්බන්තධ්යයන්ත විමසීම් කල හැකි වෙකිවයුු නිලධ්ාරීන්තයේ යතාරුරු හිතව ඉදිරිපත්ත කල
යුුය. තවෙ 2020 ව යර් අව න්ත ූ යහෝ ෙැනට ය ේවා පයන රාජය ආයතන වලින්ත නිකුත්ත කරන ලෙ ය ේවා හිකෙ
ඉදිරිපත්ත කල යුුය.

15) 2021.09.30 දින වන විට ඔබ ආයතනයේ ය ේවයේ නියුු ය ේවක ංඛයාව 100 ට වැඩිවිය යුු අතර ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක්
මිල ෙණන්ත මෙ ඉදිරිපත්ත කල යුුය.

16) යටන්තඩර් කරුවන්ත විසින්ත ඉදිරිපත්ත කල මිල ෙණන්ත ඇෙයීයම්දී පයා ඇි යතාරුරු නාතකර ෙැනීම හා අවශය අමතර
යතාරුරු ලබා ෙැනීම ඳහා යෙපාර්තයම්න්තුව විසින්ත කැඳීමක් සිදු කලයහාත්ත ආයතනයේ බලය ලත්ත නිලධ්ාරියයකු
විසින්ත එම යතාරුරු ඉදිරිපත්ත කිරීමට කටයුු කළ යුුය.

17) ාර්ථක යටන්තඩර්කරු යතෝරාෙත්ත පසුව අයනකුත්ත යටන්තඩර් කරුවන්තයේ ඇප බැඳුම්කර නිෙහ ේ කරනු ලැයේ. යමම කිසිඳු
ඇප බැදුම්කරයක් ඳහා වැයවන මුෙලක් යහෝ ඒ ඳහා යපාලී මුෙලක් යහෝ යෙපාර්තයම්න්තුව විසින්ත යෙවනු යනාලැයේ.

18) යටන්තඩර් කරුවන්ත තම මිල ෙණන්ත උප යලඛන 02 හි පරිදි ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. මිල ෙණන්ත ඉදිරිපත්ත කිරීයම්දී වැට් බේෙ
යවනම යපන්තනුම් කිරීම අවශය අතර වැට් ඳහා ලියාපදිංචි අංකය ඳහන්තකිරීම අවශය යේ. යම් ැපයුම් කරුයවකු වැට්
බේෙ ඳහා ලියාපදිංචි ී නැත්තනම් යේශිය ආොයම් යෙපාර්තයම්න්තුයවන්ත වැට් බේෙ යනායෙවනබවට ලබාෙත්ත හිකයක්
යටන්තඩරය මෙ අමුණා එවිය යුුය.

19) ාර්ථක යටන්තඩර්කරුට යටන්තඩරය ප්රධ්ානය කිරීයමන්ත පසු ියක් ුළ යටන්තඩරයේ වාර්ික විනාකමින්ත 5 % කට
යනාඅඩු විනාකමකින්ත යුත්ත කාර්ය ාධ්න ඇප බැඳුම්කරයක් ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. යමම ඇප බැඳුම්කරය නිකුත්ත කල දින
සිට මා 13 ක කාලයක් ඳහා වලංගු විය යුුය. එය ඉදිරිපත්ත කිරීයමන්ත පසු යටන්තඩර් ලියවිලි මෙ ඉදිරිපත්ත කරන ලෙ
බැඳුම්කරය නිෙහ ේ කරනු ලැයේ.

20) ාර්ථක යටන්තඩර්කරු නියමිත පරිදි කාර්ය ාධ්න ඇප බැඳුම්කරය ඉදිරිපත්ත කිරීමට යහෝ යකාන්තත්රාත්තගිවිසුම
අත්ත න්තකිරීමට අයපායහා ත්ත වුවයහාත්ත ඉදිරිපත්ත කර ඇි ඇප බැඳුම්කරය (Bid Bond) අයකර ෙැනීමට කටයුු කරන
අතර යටන්තඩර්කරු ප්ර ම්පාෙන කමිටුව විසින්ත නියම කරනු ලබන යවනත්ත ෙඬුවමකටෙ යටත්ත වන්තයන්තය.

21) යකාන්තත්රාත්තුව ුටුොයක අන්තෙමින්ත අව න්ත කළයහාත්ත පමණක් කාර්ය ාධ්න ඇප බැඳුම්කරය නිෙහ ේ කරනු ලැයේ.
22) මිල ෙණන්ත පැහැදිළිව තීන්තයතන්ත ලියා යහෝ යුරු ලියනය කර ිබිය යුුය. මිල ෙණන්ත වල මුළු විනාකම ඉලක්කයමන්ත
හා අකුයරන්ත යන යෙආකාරයයන්තම ිබිය යුුය. ඉලක්කයමන්ත ඳහන්ත විනාකම යවන ේවන අව ේථාවන්ත හිදී අකුයරන්ත
ඳහන්ත කළ විනාකම නිවැරදි විනාකම යල
ලකනු ඇත.

23) මිල ෙණන්ත ඉදිරිපත්ත කිරීයම්දී විධිමත්තව අත්ත න්ත තබා මුද්රා තබන ලෙ යටන්තඩර් යකාන්තයේසි පත්රය හ සියළුම උපයලඛන
ෙ (1 සිට 5 ෙක්වා) යකාන්තයේසි අංක 11, 12, 14, 15, 18, 51 හා 53 යටයත්ත ඉලලා ඇි සියළුම යතාරුරු හා යලඛනෙ
ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. (එම අවශයතා ඉටු කිරීමට අයපායහා ත්තවන ලංසු මිල ෙණන්ත ඇෙයීයම්දී ප්රික්යෂේප විය හැක)

24) පිරිසිඳු කළයුු යොඩනැගිලි හා යයාජිත ය ේවාවන්ත පිළිබඳව පරිශ්රය පරීක්ෂාකර බැලීමට අවශය නම් රජයේ ප්රවෘත්ති
යෙපාර්තයම්න්තුයේ හකාර ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ (පාලන) යෙන්ත විමසිය හැක. (දු.අ. 011-2514266)

25) යටන්තඩර්පත්ත වල සියළුම යවන ේකිරීම් වලට යටන්තඩර්කරු විසින්ත ේවකීය යකි අත්ත න යයාො මුද්රා තබා තහවුරුකළ යුුය.
(ආයලපන ෙැලීම හා මැකීම් මගින්ත යවන ේ කිරීම යනාකලයුුය)
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26) උපයලඛණ 02 හි ඳහන්ත මුළු මාසික ො ේුවට සියළු වියෙම් ඇුළත්ත විය යුු අතර ඊට අමතරව කිසිඳු මුෙලක් යෙවනු
යනාලැයේ.

27) දිනපතා,
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ිපතා හා මා ේපතා සිදුවිය යුු කාර්යයන්ත නිසි පරිදි ඉටු යනාවුනයහාත්ත ඒ පිළිබඳව පහත පරිදි
යෙපාර්තයම්න්තුව විසින්ත නියම කරනු ලබන මුෙලක් ෙඩ වශයයන්ත අය කරනු ලැයේ. එවැනි යම් ෙඩ මුෙලක් ඊලඟට යෙීමට
ඇි බිලපත්ත වලින්ත අඩු කරනු ඇත.
ප්රමාණවත්ත පරිදි ය ේවකයන්ත යනායයෙීම
- 2%
දෙනික කාර්යයන්ත නිසිපරිදි ඉටු යනාකිරීම
- 2%
ිපතා කාර්යයන්ත නිසිපරිදි ඉටු යනාකිරීම
- 2%
මාසික කාර්යයන්ත නිසිපරිදි ඉටු යනාකිරීම
- 2%
අොල වර්ෙ හා ප්රමාණ වලින්ත ර ායන ද්රවය / පිරිසිඳුකාරක යනා ැපයීම
- 2%
අොල පරිදි යන්තත්ර හා උපකරණ භාවිතා යනාකිරීම
- 2%
වය අවු 60 ට වැඩි ය ේවකයන්ත යයෙීම
- 5%

28) පිරිසිඳු කිරීයම් කටයුු ඳහා ූ ය ේවක අර්ථ ාෙක අරමුෙල /ය ේවක භාරකාර අරමුෙල ආදිය ඳහා ූ ොයක මුෙල හා ඒහා
මාන සියළු යෙීම්, ය ේවා පයන ආයතනය විසින්ත ෙැරිය යුුය. ඒ යවනුයවන්ත රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයම්න්තුව කිසිඳු
වෙකීමකට යනාබැයේ.

29) ය ේවයේ යයාෙවන්තනන්තයේ මාසික ො ේු පඩිපාලක භා නියමයන්තට අනුකූලව ඉදිරිපත්ත කළ යුු අතර වැටුප් වැඩිීම්
වලදී ඒ ඳහා ලිඛිත ඉලලීමක් ඉදිරිපත්ත කිරීමට යකාන්තත්රාත්ත කරුට හැක.

පිරිසිඳු කිරීයේ යකාන්තයේසි

30) ඉරිො දින හැර ියේ අයනක් සියළුම දිනවල (රජයේ අයනකුත්ත නිවාඩු දිනෙ) ය ේවාවන්ත ැපයිය යුුය.
31) ෙැනට යෙවනු ලබන අනුපාතය පෙනම් කරයෙන අවශයතාවය පරිදි ඉරිො දින වලදී යෙපාර්තයම්න්තුව විසින්ත ඉලුම් කරනු
ලබන ය ේවක ංඛයාවක් ය ේවයේ යයෙවිය යුුය. (ඉරිො දින ය ේවයේ යයාෙවනු ලබන ය ේවකයින්ත
යෙීම් සිදු කරනු ලැයේ)

ඳහා ඊට අමතර

32) දිනපතා පිරිසිඳු කළ යුු යොඩනැගිලි පිළිබඳ වි ේතර පහත ෙැක්යේ.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

නව යොඩනැගිලල (නව මාධ්ය ංවර්ධ්න මධ්ය ේථානය)
ප්රකාශන අංශය හා කුඩා ශ්රවණාොරය පිහිටා ඇි ම්පුර්ණ යොඩනැගිලල
පාලන අංශය හා ගිණුම් අංශය පිහිි යතමහල යොඩනැගිලල.
කළු සුදු හා වර්ණ ර ායනාොරය පිහිි යොඩනැගිලල.
ශේෙ අංශය, නව ං ේකරණ අංශය හා ෙබඩා කාමරය පිහිි යොඩනැගිලල
චිත්රපට ංරක්ෂණාොරය පිහිි යොඩනැගිලල.
ආපන ශාලාව පිහිි යොඩනැගිලල.

33) රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයම්න්තුවට අයත්ත සියළුම යොඩනැගිලි පිරිසිඳු කිරීයම් කටයුු වලට අයත්තවන අතර යොඩනැගිලි
ම්බන්තධ්යයන්ත ෙත්ත කළ එම යොඩනැගිලි වල වහල හා වැහි පීලි ෙ ම කට වරක් යකාළ යරාඩු ඉවත්ත කර පිරිසිඳු කළ
යුුය.

34) පිරිසිඳු කිරීම් පවත්තවායෙන යායම්දී යෙපාර්තයම්න්තුවට අයත්ත සියළුම යොඩනැගිලි ම්බන්තධ්ව රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ
ජනරාලට යහෝ ඔහුයේ බලය ලත්ත නියයෝජිතයයකු යහෝ විසින්ත යෙනු ලබන උපයෙ ේ හා නියමයන්තට අනුව කටයුු කළ
යුුය.

35) ඕනෑම අව ේථාවක රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල විසින්ත යම් යමායහාතක ය ේවයේ යයාෙවා ඇි නිලධ්ාරීන්ත පිළිබඳව
ංෙණනයක් පැවැත්තවිය හැක.
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36) පිරිසිඳු කිරීම් වලට භාජනය වන වැසිකිලි උපකරණ හා කාර්යාල උපකරණ යහෝ ජල කාන්තදුීම් වැනි අව ේථා නිරීක්ෂණය
වුවයහාත්ත ඒ පිළිබඳව කඩිනමින්ත අධ්යක්ෂ (පාලන) යවත වාර්තා කිරීමට කටයුු කළ යුුය.

37) අධ්යක්ෂ ජනරාල කාර්යාලයේ නාන කාමරය, නව ශ්රවණාොරය අ ල ඇි වියශේෂ අමුත්තතන්තයේ කාමරයට අයත්ත නාන
කාමරය, ප්රකාශන කාර්යාංශය පිහිි යොඩනැගිලයල ඇි වියශේෂ අමුත්තතන්තයේ කාමරයට අයත්ත නාන කාමරය හා එහි
ඇි මුහුණ පි ෙමන ුවා (Face Towel) දිනපතා ය ෝො පිරිසිඳු කල යුුය.

38) පිරිසිඳු කිරීම ඳහා යයාොෙන්තනා ර ායනික ද්රවය, විෂබීජ නාශක, උපකරණ හා යමවලම් ආදිය ය ේවා පයන ආයතනය
විසින්ත පයා ෙත යුුය. ඒ ඳහා කිසිඳු වියෙමක් යෙපාර්තයම්න්තුව විසින්ත ෙරනු යනාලැයේ.

39) යෙපාර්තයම්න්තුව පිරිසිදු කිරිම ෙහා අවශය ර ායනික ද්රවය හා උපකරණ ප්රමාණයන්ත පිළිබෙව වි ේතරාත්තමක ලැයි ේුව
උපයලඛන 03 හා 04 හි ෙක්වා ඇත. ඒ අනුව උපයලඛන 2 හි මිල ෙණන්ත ඉදිරිපත්ත කිරියම්දි ඊට අනුකුලව මිල ෙණන්ත
ඉදිරිපත්ත කල යුුය.

40) පිරිසිඳු කිරීයම්දී කිසිඳු රජයේ යේපලකට හානියක් යනාවිය යුුය. එවැන්තනක් සිදු වුව යහාත්ත ඒවා යථා තත්තවයට පත්තකර
දිය යුුය. නියම කරන කාලය ුල එම අළුත්තවැඩියා යනාකළයහාත්ත , ඒ ඳහා යන වියෙම ආයතනය යවත යෙීමට ඇි
මුෙල වලින්ත යහෝ ඉදිරිපත්ත කරන ලෙ ඇප බැඳුම්කරය මගින්ත යහෝ අයකරෙනු ලැයේ.

පවිත්රතා යසේවක කළමණාකරනය

41) පිරිසිඳු කිරීයම් කාර්ය මණ්ඩලය යප.ව. 7.00 සිට ප.ව 5.00 ෙක්වා (පැය 10ක්) ය ේවා ැපයිය යුුය.
42) ියේ වැඩ කරන දින වලදී යප.ව. 8.00 ට යපර වැසිකිලි හා කාර්යාල පිරිසිඳු යකාට අව න්ත කළ යුුය.
43) ය ේවා ැපයුම්කරුවන්ත විසින්ත යයාෙවන ය ේවක ංඛයාව හා පිරිසිඳු කිරීයම් කටයුු යමයහයවන ආකාරය පිළිබඳ
ැලැ ේමක් ඉදිරිපත්ත කළ යුු අතර, අවම වශයයන්ත යොඩනැගිලි පිරිසිඳු කිරීම ඳහා ය ේවකයින්ත 12 යෙයනකු හා යෙවත්තත
පිරිසිඳු කිරීම ඳහා ය ේවකයින්ත 08 යෙයනකු යයෙවිය යුුය. ඊට අමතරව සුපරීක්ෂක නිළධ්ාරියයක් යයෙවිය යුු අතර
ැලැ ේයමහි පහත ඳහන්ත වි ේතර ඇුළත්ත විය යුුය.
1.
2.
3.

වැසිකිළි පවිත්ර කිරීම ඳහා යයාෙවනු ලබන ය ේවක ංඛයාව, ඒ ඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපකරණ හා
යමවලම්, ර ායනික ද්රවය හා විෂබීජ නාශක පිළිබඳ වි ේතර.
කාර්යාල හා කාර්යාල බඩු බාහිරාදිය පිරිසිඳු කිරීම ඳහා කැඳවනු ලබන කාර්ය මණ්ඩලය , වැඩ පිලියවල
හා වියශේෂ යමවලම් යවයතාත්ත ඒවා
යෙවත්තත පිරිසිඳු කිරීමට යයාෙවනු ලබන ය ේවක ංඛයාව, යමවලම් යවයතාත්ත ඒවා හ යවලාවන්ත

44) පිරිසිඳු කිරීයම් කාර්යයන්ත හා අයනකුත්ත කාර්යයන්තහි නිරත ීයම්දී සිදුවිය හැකි හදිසි අනුරු යහෝ ආපො ම්බන්තධ්යයන්ත
යමම යෙපාර්තයම්න්තුව කිසිඳු වෙකීමක් යනාෙරන අතර, එය ය ේවා ැපයුම්කරු විසින්ත ෙැරිය යුුය.

45) යමම ආයතනය ඳහා යයාෙවන ලෙ ය ේවකයින්ත විසින්ත විධිවිධ්ාන යයාො ඇි පරිදි සියළු ය ේවකයන්තයේ පැමිණිම හා
පිටීම ඇඟිලි ළකුණු යන්තත්රයේ ටහන්ත කළ යුුය. යයාෙනු ලබන ය ේවකයන්ත යවනුවට යයෙවිය හැක්යක් ආයේශක
ය ේවකයන්ත ප ේ යෙයනකු පමණක් වන අතර ආයේශක ය ේවකයන්තයේ පැමිණීම හා පිටීම ෙ ඇඟිලි ළකුණු යන්තත්රයේ
ටහන්ත තැබිය යුුය.

46) ය ේවකයින්ත යමම ය ේවාවන්ත ඳහා යයෙීයම්දී, තමාට පැවයරන කාර්යයන්ත ඉටු කිරීමට හැකි සුදුසු ය ෞඛය තත්තවයක සිින
බවට ය ේවා ැපයුම්කරු විසින්ත තහවුරු කර ෙතයුුය. තවෙ අවු. 60 ට අඩු ය ේවකයින්ත යයෙීමට වෙබලා ෙත යුුය.

47) අවු. 60 ට වැඩි ය ේවකයයක් ය ේවයයහි යයෙවුවයහාත්ත එක් ය ේවකයයකුයේ මාසික ො ේුයවන්ත 5% ක මුෙලක් කපාහරිනු
ලැයේ.
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48) ය ේවකයින්තයේ විනය ම්බන්තධ් කටයුු වලදී පූර්ණ වෙකීම ය ේවා ැපයුම්කරු යවත පැවයරන අතර යෙපාර්තයම්න්තුයේ
රාජකාරී කටයුු හා ය ේවා නාමයට හානි යනාවන පරිදි විනය පවත්තවා ෙැනීමට ය ේවා ැපයුම්කරු විසින්ත වෙබලා ෙත
යුුය.

49) අවම වශයයන්ත පිරිමි ය ේවකයින්ත 06 ය ේවයේ යයෙවිය යුුය.
50) යයාෙවනු ලබන ය ේවක ංඛයාව ය ේවා අවශයතාවය අනුව වරින්තවර ංයශෝධ්නය කිරීමට රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ
ජනරාලට බලය ඇත. යම්කිසි අව ේථාවකදී ය ේවක ංඛයාව වැඩි කරන්තනයන්ත නම් උපයලඛණ 02 හි ඳහන්ත මිල ෙණන්ත
යටයත්තම ය ේවකයන්ත යයෙීමට ැපයුම්කරු එකඟවිය යුුය.

51) එකුවන කුණුයරාඩු, අපද්රවය හා ක ල බැහැර කිරීම සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව ලිඛිතව තහවුරු කළ යුුය.
52) ය ේවයේ යයාෙවනු ලබන අධීක්ෂණ නිළධ්ාරීන්තයේ හා පවිත්රතා ය ේවකයින්තයේ ම්පූර්ණ නම් , ථිර පදිංචිය, පුේෙල
ලියාපදිංචි අංකය හා ජාික හැඳුනුම්පයත්ත ඡායා පිටපත්ත ආදී වි ේතර අොල ආයතනය විසින්ත නිවැරදිව හා තය බවට
තහවුරු යකාට ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. තවෙ , ඉහත කාර්ය මණ්ඩලයේ කිසියවකු ජංෙම දුරකථන පාවිචිච් කරන්තයන්ත නම්,
ඒවායේ අංක පිළිබඳව යෙපාර්තයම්න්තුව යවත ෙැනුම්දිය යුුය. ගිවිසුම් කාලය අතරුර ය ේවකයින්තයේ යවන ේීමක්
සිදුවන්තයන්ත නම් / යවනත්ත ය ේවකයින්ත අනුයුක්ත කරන්තයන්ත නම් එය ේ අනුයුක්ත කිරීමට යපර ඉහත වි ේතර ලබා දිය යුුය.

53) ය ේවයේ යයාෙවා ඇි කාර්ය මණ්ඩලය ය ේවා පයන ආයතනයේ අනනයතාවය හිත නිල ඇඳුමක් ඇඳ සිිය යුුය.
(නිල ඇඳුයමහි ඡායාරූපයක් යටන්තඩරය මෙ ඉදිරිපත්ත කළ යුුය)

එච්.ඒ.යූ. ජයලත්ත
ප්රධ්ාන ෙණකාධිකාරී
රජයේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල යවනුවට
............................................................
නිකුත්ත කරන නිලධ්ාරියායේ අත්ත න
යටන්තඩරයේ පූර්යවෝක්ත යකාන්තයේසි වලට අපි එකඟ යවමු
.................................................
යටන්තඩර් කරුයේ අත්ත න
නම:තනුර:මුද්රාව :-

දිනය:- ..........................................
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උප යලඛණය 01

යොඩනැගිලි හා යෙවත්තත පිරිසිඳු කිරීම යටයත්ත ඉටුකල යුු කාර්යයන්ත
දිනපතා ඉටුකල යුු කාර්යයන්ත
01. දිනකට වරක් බැගින්ත ම්පූර්ණ කාර්යාලය හ අභයන්තතර යපාදු ේථාන අුෙෑම් කිරීම, දූවිලි පි ෙැමීම හා දිනපතා
යෙවරක් බැගින්ත සියළුම අපද්රවයයන්ත ඉවත්ත කිරීම, කුණු කූඩ, කුණු යපට්ි ෙ ඇුළුව පිරිසිඳු කිරීම.
02.

ියේ වැඩ කරන දින වලදී යප.ව. 8.00 ට යහෝ ඊට යපර කාර්යාල වැසිකිලි පිරිසිඳු කිරීම අව න්ත කල යුුය.

03. සියළුම යොර ජයනල රාමු පි ෙැමීම හා යරාඩු ආදිය ඉවත්ත කිරීම , ය ේදීම , පිරිසිඳු කිරීම හා පිරිසිඳු කරන සිංචනයක්
ඉසීම හා දිනපතා පි ෙැමීම.
04. පිරිසිඳු කිරීමට යයෝජිත යොඩනැගිලි වල (රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයම්න්තුවට අයත්ත) සියළුම වැසිකිලි දිනකට
ුන්තවරක් පහත පරිදි පිරිසිඳු කල යුුය.
a. උයේ
8.00 ට යපර
b. ෙවල
11.00 – 11.30
c.
ව
3.00 – 3.30
යමයට මුත්රා කුි ය ේදීම , පිරිසිඳු කිරීම , යරෝෙ බීජ නැිකීරීම හා ැම විටම වියළි ේවභාවයයන්ත තැබීම හා මනා සුවඳකින්ත
යුක්තව තැබීමෙ ඇුලත්තය. වැසිකිලි පවිත්ර කිරීම ඳහා සුදුසු ර ායනික හා විෂබීජ නාශක භාවිතා කළ යුුය.
05. බුමුුරුණු පිරිසිඳු කිරීම.
06. යෙවත්තත දිනපතා අුො ශුේධ්පවිත්ර කිරීම හ මනාව පවත්තවායෙන යාම.
07. දිනපතා යම් , ලිපි කබඩ් හා අයනකුත්ත උපකරණ පි ෙැමීම.
08. දිනපතා විශබීජනාශක යයාො දුරකතන පිරිසිඳු කිරීම (යම් ඳහා යවනම පිසිනයක් පාවිච්චි කල යුුය)
09. සියළුම යොඩනැගිලි හා අංශවල පිවිසුම් යොරටුව ඉදිරිප ප්රයේශයේ ටයිල යපායළාව යමාප් (Mop) කිරීම.
10. සියළුම යොඩනැගිලි වල ඇි අත්ත වැටවල දිනපතා පිරිසිඳු කිරීම
11. යෙපාර්තයම්න්තුව මගින්ත ංවිධ්ානය කරනු ලබන සියළුම ප්රභූවරුන්ත හභාගීවන උත්ත වයන්තහි ංග්රහ කටයුු
ඉටුකිරීයම් අව ේථාවන්තහි දී හා ඉටුකිරීයමන්ත අනුරුව කරනු ලබන සියළුම පිරිසිඳු කිරීම් කටයුු ඉටුකළ යුුය.
12. යොඩනැගිලි වටා ඇි කාණු පිරිසිඳු කිරීම
13. වැසිකිලි ය ේදීයම්දී එහි ඇි ක ල බඳුන්ත පිරිසිඳු කිරීම හා වැසිකිලිවල බිම වැටී ඇි අපද්රවය හා ය ේදුම් යේ ම්වල ඇි
අපද්රවය ඉවත්ත කිරීම.
සිපතා ඉටුකල යුු කාර්යයන්ත
01. සියළුම යොර ජයනල , ජයනල ීදුරු, කාර්යාලීය භාණඩ, බිත්ති හා ිර ආදිය සිවිලිං වහලවල වල සියළුම අපද්රවය
ඉවත්ත කිරීම.
02. ප්රසිේධ් තැන්තවල වියකාට ඇි රාක්ක ආදී බඩු බාහිරාදිය පිරිසිඳු කිරීම.
03. යපාත්ත රාක්ක , පින්තූර වැනි ඕනෑම යෙයක් පිරිසිඳු කිරීම.
04.

ිපතා කාර්යාල යපායළාව , කාපට් හ යකාහු පැදුරු වැකියුම්කර පිරිසිඳු කිරීම

(වැකියුම් උපකරණ ිබීම අවශයයි)
05.

ිපතා යෙබිම (අවශය තැන්ත) , ටයිල / සිමින්ති මත ය ේදීම (Mop) කිරීම.

9
06. යොඩනැගිලි ඉදිරිප යප්මන්තට් ය ේදීම හා එලියට ෙමා ඇි රබර් පාපිසි ය ේදීම.
07. නව යොඩනැගිලයල ීදුරු බන්තො වුර යයාො පිරිසිඳු කිරීම හා වයිපර් යයාො පි ෙැමීම.
08. නව යොඩනැගිලයල ටයිල යපාළව ිපතා යමාප් කිරීම.
09. නව යොඩනැගිලයල ඇි පඩියපලවල අත්තවැට ඔප ෙමන ද්රවය යයාො ඔප ෙැමීම.
10. යෙවත්තත උෙළු ො අවශයය පිරිසිඳු කිරීම හා අනවශය ෙ ේ අු කපා ඉවත්ත කිරීම.
මාසේපතා ඉටුකල යුු කාර්යයන්ත
01. සිවිලිං වහලවල වල සියළුම අපද්රවය ඉවත්ත කිරීම, මකුළු ෙැල ආදිය ඉවත්ත කිරීම හා හැමවිටම ඒවා පිරිසිඳු
ේවභාවයයන්ත තැබීම.
02. වහල මත හ වැහිපීලි වල එකුවන යකාළ / යරාඩු ඉවත්ත කිරීම
03. අවශය අව ේථාවන්ත වලදී සුදුසු ද්රවය යයාො පිත්තතල බඩු, යොරවල වල මිි, පඩි ආදිය ඔප ෙැමීම.
04. නව යොඩනැගිලයල හා අයනකුත්ත යොඩනැගිලි වල කාර්යාල යවන්ත කිරීම ඳහා යයාො ඇි යවන්ත කිරීම් ආවරණ
(Partition) දූවිලි ඉවත්තවන යල වැකුම් කිරීම.
05. සියළුම විදුලි පංකාවල දූවිලි පි ෙැමීම.
06. නිළධ්ාරීන්තයේ පුටු මත දූවිලි ඇෙ පිරිසිඳු කිරීම. (Sucker)
07. මදුරුවන්ත යබෝවන ේථාන ෙැන නිතර අවධ්ානය යයාමු කර එම ේථාන මදුරුවන්ත යබෝයනාවන යල පවත්තවායෙන
යායුුය.පරිශ්රය හා අවට මදුරුවන්ත යබෝයනාවන යල පිරිසිදු කළ යුුය.
08. විෂබිජහරණය කිරියම්දි ඒ ෙහා අවශය රා යනික ද්රවය හා පුහුණු ශිලපීන්ත යයාොයෙන එය ඉටුකිරිම ැපයුම්කරු
ු වෙකිමකි. (ආොල කාර්ය

ෙහා ො ේුව මිල ඉදිරිපත්ත කිරියම් ආකෘියේ අයිතම 4 යටයත්ත ඉදිරිපත්ත කල

යුුය.)

යපාදු කාර්යයන්ත
යෙවත්තත, කාර්යාලය ඇුළු අයනකුත්ත ේථාන පිරිසිඳු කිරීයම්දී එකුවන අපද්රවය පරිශ්රයයන්ත ඉවතට යෙන යාමට සුදුසු
වැඩ පිළියවලක් ය ේවා ැපයුම්කරුවා විසින්ත යයදිය යුුය. අපද්රවය පරිශ්රය ුළ පුළු ේ ා ෙැමීම යහෝ යොඩෙැසීම යහෝ යවනත්ත
ආකාරයකින්ත රඳවා තැබීම යනාකළ යුුය. එකුවන කුණුයරාඩු සියලල කාර්යාල පරිශ්රයයන්ත බැහැරට යෙන යො ේ සුදුසු පරිදි
ඉවත ෙැමිය යුුය.
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මිල ෙණන්ත ඉදිරිපත්ත කිරීයේ ආකෘි පත්රය
රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයම්න්තුවට අයත්ත කාර්යාල යොඩනැගිලි හා යෙවත්තත පිරිසිඳු කිරීම ඳහා මිල ෙණන්ත කැඳීම
01.යටන්තඩර්කරුයේ / ආයතනයේ නම හා ලිපිනය :- ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................
02.වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය :- ......................................................................... (පිටපතක් අමුණන්තන)
02.දුරකථන අංකය :- .............................................

ෆැක් ේ අංකය :- ................................................

03.යටන්තඩර් පත්රිකා ඳහා මුෙල කුවිතාන්තසි පත්ර අංකය හා දිනය :- ........................................................................
04.ඊ යමල ලිපිනය :- .....................................................................................................................................................
05. මාසික ො ේුව
අයිතමය

එක් අයයකු යවනුයවන්ත මාසික
ො ේුව (රුපියල)

යයෙීමට අයප්ක්ිත
ය ේවකයින්ත ෙණන

මුළු මුෙල (රුපියල)

01.සුපරීක්ෂක
02.කම්කරුවන්ත
03. ද්රවය හා යවනත්ත
04.විෂබීජහරණය කිරිම (මා කට එක් වරක්)
මුළු එකුව
එකු කල වැට් බදු (8%)
මුළු මාසික ො ේුව (වැට් හිත)

06.මුළු මුෙල අකුරින්ත:- ........................................................................................................................................
07. වැට් ඳහා ලියාපදිංචි අංකය :- .................................................................. (පිටපතක් අමුණන්තන)
08. යවනත්ත කරුණු : ..................................................................................................................................................... ................
...........................................................................................................................................................................................
..........................
යටන්තඩර් යකාන්තයේසි වලට යටත්තව, ඉහත මිල ෙණන්ත යටයත්ත ය ේවා ැපයීමට එකඟ යවමි / යවමු.
යටන්තඩර් කරුයේ යහෝ බලය ලත්ත අයයේ අත්ත න :- ........................................................................
නම හා තනුර :- ..............................................................................................................................................
දිනය :- ..............................................

මුද්රාව :-
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රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුයේ පවිත්රා යසේවාව සඳහා මාසිකව අවශ්ය රසායනික ද්රවය ප්රමාණයන්ත හා
එහි මිල ෙණන්ත
රසායනික ද්රවයයේ නම
01. Pynol
02. Air Wicks Box
03. Dettol
04. Glass Cleaner
05. Teepol
06. Harpic
07. Air Freshener
08. Tile Cleaner
09. Vim (Powder)
10. Beaching Powder
11. Brasso
12. Mothball (packets of 100 ball)
13. Telephone Cleaner
14. Hand Sanitizer
15. Chlorine or Malathion

මාසිකව අවශ්ය ප්රමාණය
22 L
26
1.1 L
2.75 L
16.5 L
22 L
33 L
11 L
1.1 Kg
3.3 Kg
550 ml
2 Packets
2.2 L
11 L
2Kg

වර්ෂයකට අවශ්ය ප්රමාණය
264 L
312 L
13.2 L
33 L
198 L
264 L
396 L
132 L
13.2 Kg
39.6 Kg
6.6 L
24 Packets
26.4 L
132 L
24Kg

පවිත්රතා කටයුු සඳහා අවශ්ය කරන ප්රාග්ධන භාණ්ඩ වසරකට යහෝ ඊට වැඩි කාල පරාසයක් සඳහා
භාණ්ඩයේ නම
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Horse ( 100 m )
Presser gun
Carpet Shampoo Machine
Vacuum Cleaner
උෙළු
විලබැයරෝ
වල
යලාකු පිහි
යර්ක්ක

ප්රමාණය
01
01
01
01
01
01
01
01
01

නම හා තනුර :- ..............................................................................................................................................
දිනය :- ..............................................
මුද්රාව :-
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පවිත්රතා යසේවාව ඉටු කිරියේ දී අවශ්ය උපකරණ
උපකරණයේ නම
01. Commode Brush
02. Floor Wiper
03. Mop
04. Dust pan with Brush
05. Hand Brush
06. Mop bucket
07. Glass Whiper
08. Dusters
09. Garbage Bag
10. නයියලෝන්ත යකාසු
11. ඉෙල
12. යඩක් බ්රෂේ
13. ඉේබා බ්රෂේ
14. Spray Bottle
15. Basket
16. Cobweb Brush
17. Sponch

මාසිකව අවශය
ප්රමාණය
12
12 (මා 6)

දතමාසික
අවශය
ප්රමාණය
36
12
06
12

11 ( වර්ෂයකට )
11 ( වර්ෂයකට )
33(යෙම කට)
220
12
12
12
24
11 ( වර්ෂයකට )
11
12 (වර්ෂයකට)
33

වර්ෂයකට

අවශය ප්රමාණය

144
24
48
48
48
11
11
200
2640
48
48
48
96
11
11
12
400

නම හා තනුර :- ..............................................................................................................................................
දිනය :- ..............................................
මුද්රාව :-
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යයෙවීමට අයේක්ීත යසේවක සංඛයාව පිළිබඳ විසේතර

කාර්යය

අයප්ක්ිත ය ේවක ංඛයාව
ෙැහැණු

පිරිමි

වය ේ සිමාව
අවුරුදු

1 යෙවත්තත අුො පිරිසිඳු කිරීම ඳහා

..............

..............

.................

2 වැසිකිලි පවිත්ර කිරීම ඳහා

..............

..............

.................

3 කාර්යාල අුො පිරිසිඳු කිරීම ඳහා

..............

..............

.................

4 සුපරීක්ෂක කටයුු

..............

..............

.................

එකුව

අත්ත න

:- ........................................................

දිනය

:- .........................................................

මුද්රාව

:-

