
 

ඌව පළාත් සභාව 

ආරක්ෂක සසේවා සැපයීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම 2018/2019 

01   ඌව පළාත් සභාවට අයත් කාර්යාල සදහා  2018.09.13 දින සිට 2019.09.12 දින දක්වා පහත 

දැක්සවන ප්රමාණයන්සගන් ුතුවව ආරක්ෂක සසේවා සැපයීම පිණිස රාජ්ය ආරක්ෂක අමාතයාාංශයේ සා හා 

වයාපාර නාමය යටසත් යායාපදිාං ව වී ්ත්තාද ද සසේවක අර්ස සා/ක/ සසේවක භාරකාර අරදලදලට දායකද ද 

හා ආරක්ෂක සසේවා සැපයීම සම්බන්/ව අවම වශයේ සයන් වසර පහක (05) පළපුරුද්දක් ්ත්තාද ද ආයතන 

වයාන් මිල ගණන් කැඳවනු ලැසේ. 

02.  ආපසු සනොසගවන සපෝරම ගාස්ුව රු.3500/- ක දලදලක් සගවා ප්රසම්පාදන සපෝරම 2018.07.05 

දින සිට 2018.07.26 දින දක්වා සප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.30 දක්වා කාර්යාල සේලාසේදී ඌව පළාත් 

සභාසේ නිසයෝජ්ය ප්ර/ාන සකකම් (පාලන) කාර්යාලයීය ගිණුම් අාංශයේ සයන් ලබා ගත හැකිය. 

03. ප්රසම්පාදන  මිල  ගණන්  පත්  ඉදිරිපත්   කිරීසම්දී  ආපසු සගවන  ලාංසු බැඳුම්කරයක්  සලස     රු. 
300,000/-  ක්  නිසයෝජ්ය ප්ර/ාන සකකම් (පාලන) කාර්යාලසා  දලදක තැන්පත් කර ලබාගත් රිසිට් පතක් 
සහෝ ශ්රී ලාංකා මහ බැාංවව පිළිගත් වාණීජ් බැාංවවක් මගින් ලබා ගත් ලාංසු බැඳුම්කරයක් සමඟ ඉදිරිපත් 
කළ ුතුවසේ. 

 

අවශයේ ය ආරක්ෂක නියාමක සාංඛ්යාව 

දිවා රාත්රී 
පිරිමි 

සස්ාන භාර 
නිල/ාරි පිරිමි කාන්තා 

26 02 26 01 

 
 සසේවා අවශයේ යතාවය මත ඉහත සසේවක සාංඛ්යාව සවනසය් ය හැකිය. 
 

04. නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද ලාංසු පිටපත් සදකකින් ුතුවව  අදාල ප්රසම්පාදන කමිුවව සවත 
2018.07.30 දින ප.ව.  2.30 ට සහෝ ඊට සපර ඉදිරිපත් කළ ුතුව අතර,   ලාංසුපත් වල දලක පිටපත හා 
අනුපිටපත යනුසවන් සදහන් කර සවන් සවන්ව කවර සදකක බහා එම කවර සදක එක් යාපි කවරයක බහා, 
එම යාපි කවසරහි ඉහළ වම් සකළවසර් "ආරක්ෂක සසේවා සැපයීම සදහා මිල ගණන් 2018/2019 ඌව පළාත් 
සභා සාංකීර්ණය" යනුසවන් සදහන් කර දලද්රා තබා, සභාප, , ප්රසම්පාදන කමිුවව, නිසයෝජ්ය ප්ර/ාන සකකම් 
(පාලන) කාර්යාලය,  ඌව පළාත් සභාව, බදුකල යන යාපිනයට  යායාපදිාං ව තැපෑසලන් එවීම සහෝ සමම 
කාර්යාලසා තබා ්,  සටන්ඩර් සපට්ටියට බහාලීම සිදුකළ ුතුවය.   ප්රසම්පාදනය පිළිබද වැි  ය ස්තර හා 
සකොන්සද්සී නිසයෝජ්ය ප්ර/ාන සකකම් (පාලන) කාර්යාලසා දුරකසන අාංක 055-2229393 අමතා සමම 

කාර්යාලසයන් සහෝ www.up.gov.lk සවේ අඩය සයන් ලබාගත හැකිය. 
 

05. ප්රසම්පාදන  මිල කැඳවීම්පත් 2018.07.30 දින ප.ව. 2.30 ට නිසයෝජ්ය ප්ර/ාන  සකකම් (පාලන) 

කාර්යාලසාදී ය වෘත  කරනු ලැසේ.  එම  අවස්සාවට ලාංසුකරුට  සහෝ ඔහුසේ බලය ලත් 

නිසයෝජිතසයවට  සහභාගී ය මට අවකාශයේ  ්ත. 
 

06.   අසම්පූර්ණව ඉදිරිපත් කරන ලාංසුපත් සහෝ ප්රමාද වී ලැසබන ලාංසුපත් ප්ර, ක්සෂේප කරනු ලබන 
අතර,   ලාංසුපත් පිළිගැනීම, ප්ර, ක්සෂේප කිරීසම් සම්පූර්ණ අිත, ය ප්රසම්පාදන මණ්ඩලය සුවසේ. 
 
 

07.    ප්රසම්පාදන මණ්ඩලසා  ීරරණය අවසාන ීරරණය සේ. 
 

දිනය 2018.07.03 

සභාප,  
ප්රසම්පාදන මණ්ඩලය 

නිසයෝජ්ය ප්ර/ාන සකකම් (පාලන) කාර්යාලය, 
ඌව පළාත් සභාව, 

බදුකල. 
 



 


