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 ස ේවාකරුවන්ට උපසෙ  ්හා ප්ර ්පපාෙ  සක න්සසි 

බදුල්ල ඌව පළාත්  භා  ංකීර්ණසේ හා ඉල්ලී්ප කළ අස කුත් ආයත  වල 

ආරක්ෂක ස ේවා කටයුතු  ෙහා  

ලංසු කැඳවීම (2018-2019 වර්ෂය  ඳහා) 
 

 

01. පහත ෙැක්සව  සක න්සසි වලට අනුකූලව ප්ර ්පපාෙ  ිවිසසුසමන් කකවවන් ා ූ දි  ිට 

 වර්ෂයක්  ෙහා ඌව පළාත් නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) කාර්යාලසේ ප්ර ්පපාෙ  

 මණ්ඩලසේ  භාපති ිසින් ලංසු කැඳවනු ලැසේ.   

ස ේවක අවශ්යතාවය 
 
අනු 
අංකය 

ආරක්ෂක ස ේවා  ැපයිය  යුතු ආයත ය අවශ්ය ආරක්ෂක නියාමක  ං්යාව 

දිවා රාත්රී 
පිරිමි 

 ථ්ා  භාර 
නිලධාාරි පිරිමි කාන්තා 

01. ඌව පළාත්  භා  ංකීර්ණය - බදුල්ල 08 01 04 01 

02. ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය, බදුල්ල 03 - 01  

03 පළාත් පාල  සෙපාර්තස්පන්තුව, මාර්ටින් ිල්වා 
මාවත, බදුල්ල 

01 - 01 

 හකාර පළාත් පාල  සක ම ාරි ් කාර්යාලය 01 -       01 

04 
 

ඌව කළම ාකරණ  ංවර්ධා  පුහුණු ආයත ය, 
පැල්ගහතැන්  

02 01 03 

ඔහිය මධාය ්ථා ය 01 - 01 

05. ඌව පළාත් රාජ්ය ස ේවා සක මිෂන්  භාව - බදුල්ල. 01 -       01 

06. 
 

ඌව පළාත් පු ්තකාල ස ේවා මණ්ඩලය  01 - 02 

පු ්තකාල සග ඩ ැිවල්ල සම ණරාගල - - 01 

අධායාප  ද්රණාලය - බදුල්ල - - 01 

ඌව ප්රජ්ා ුවවන් ිසදුිය 01 - 02 

ඌව පළාත් ගරු ප්රධාා  අමාතය නිල නිව  01 - 01 

ද්ල් ළමාිසය  ංවර්ධා  අධිකාරිය,  
 

01 - 01 

07. පළාත් අධායාප  සෙපාර්තස්පන්තුව 01 - 01 

08. මාර්ග  ංවර්ධා  සෙපාර්තස්පන්තුව 01 - 01 

වැල්ලවාය ප්රාසස.ඉං..(මාර්ග) කාර්යාලය 
 

01 - 01 

බදුල්ල ප්රාසස.ඉං.. (මාර්ග) කාර්යාලය 
 

01 - 01 

09. කෘෂිකර්ම අමාතයාංශ්ය 01 - 02 

කකතුව 26 02 26 01 

 

(ස ේවා අවශ්යතාවය මත අවශ්ය ස ේවකයින් ප්රමාණය සව  ්ිසය හැියය) 
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 02. ලංසු ඉදිරිපත් ියරීම 

 

I. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරනු ලබ   ෑම ලංසුකරුසවකුම ආරක්ෂක ස ේවය  ්පබන්ධාව රාජ්ය 

ආරක්ෂක අමාතයාංශ්සේ හා වයාපාර  ාමය යටසත් ියාපදිංචි වී තිබිය යුතු අතර ස ේවක 

අර්ථ  ාධාක/ ස ේවක භාරකාර අරද්ෙලට ොයක වී තිබිය යුතුය. 

II. ලංසුපත් කැඳවීමට ආ න් තම මා  03 ක් ඇතුළත ලබාගත් සප දු 170 ආකෘතිසේ ූ 

රුපියල් 500,000.00 ක් වටි ා වත්ක්ප  හතිකයක් අොල බල ප්රසසශ්සේ ප්රාසසයය 

සල්ක්පසගන් ලබාසග  ලංසු පත්රය  මව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

III. ලංසු ආකෘති පත්රය  ්පපූර්ණ ියරීස්පදී මිල ගණන් ඇතුළු ියළු සත රතුරු  අනුමත තීන්ත 

පෑ ියන් (නිල් වර්ණසයන් සහෝ කළු වර්ණසයන්) ිිසය යුතු අතර,   ්පපූර්ණ ලංසු ද්ෙල 

අකුරින්  හ ඉලක්කසමන්  ඳහන් කර තිබිය යුතුය.   (ියිය්ප ආකාරයියන් සමම මිල 

ගණන් සව  ්ව පවතී  ්ප අකුරින් ෙක්ව  ලෙ මිල නිවැරඳි මිල (ලංසුකරු ිසින් 

ඉදිරිපත් කළ මිල) සල  ගණන් ගනු ලැසේ)) 

IV. ලංසු ියිසි වල වැරදි නිවැරදි ියරීමට ිදුවන්සන්  ්ප කය කක් ඉරියන් කපා   ැවත 

නිවැරඳිව ියා අත්   සය ො  හතික කළ යුතුය. (වැරදි නිවැරදි ියරීම  ෙහා ටිසපක් ් 

භාිසතා ස  කරන් ) 

V. මිල ගණන් ඉදිරිපත් ියරීස්පදී සමම  ලංසු පත්රසේ ෙක්වා ඇති උපසල්්  01 ිට 05 ෙක්වා 

 ්පපූර්ණ කළ යුතුය. 

VI.  ්පපූර්ණ කරනු ලබ  ලංසු පත් පිටපත් සෙකියන්  යුතුව  පිළිසයල  කර  කහි  ද්ල්පිටපත 

හා අනුපිටපත යනුසවන්  ෙහන් කර සවන් සවන්ව කවර සෙකක බහා ද්රා තැබිය යුතුය. 

ඉන්පසු කම  කවර සෙක කක් ිපි කවරයක  බහා,  කම  ිපි  කවසරහි  ඉහළ  ව්ප  

සකළවසර්  "ඌව  පළාත්   භා  ංකීර්ණසේ ආරක්ෂක  ස ේවා  ැපයීම  ෙහා මිල ගණන් 

2018/2019" යනුසවන්  ඳහන් කර ද්රා තබා පහත  ෙහන් ිපි යට ියාපදිංචි 

තැපෑසලන් කවීම සහෝ ඌව පළාත්  භාසේ බි්ප මහසල් පිහිටි නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප 

(පාල ) කාර්යාලසේ තබා ඇති සටන්ඩර් සපට්ටියට  බහාලීමට සහෝ පුළුව .   

VII. ිසකල්ප ලංසු  ප්රතික්සෂේප කරනු ලැසේ. 

VIII. අොල වැඩිදුර ිස ්තර දුරකථ  අංක 055-2229393 අමතා සමම කාර්යාලසයන් සහෝ 

www.up.gov.lk සවේ අඩිසසයන් ලබාගත හැියය. 

 

 ිපි ය :-   භාපති, 

   ප්ර ්පපාෙ  මණ්ඩලය, 

   නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) කාර්යාලය, 

   ඌව පළාත්  භාව, 

   බදුල්ල. 
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03. ලංසු ිසවෘත ියරීම 

 ලංසුපත්  2018.07.30 ව  දි  ප.ව. 2.30 ට ඌව පළාත්  භාසේ නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප 

 (පාල ) කාර්යාලසේ දී ිසවෘත කරනු ලැසේ.  කම අව ්ථාවට ලංසුකරුට සහෝ ඔහුසේ බලයලත් 

 නිසයෝ.තසයකුට පැමිණ කය නිරීක්ෂණය කළ හැියය. 

  

04. ලංසු බැඳු්පකරය 
  

I. ලංසු ියිසි  මව ආපසු සගවනු ලබ  රුපියල් 300,000.00 ක ලංසු බැඳු්පකර 

වටි ාකමක් ඌව පළාත්  භාසේ නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) කාර්යාලයට ද්ෙින් 

සගවා ලබාගත් රිිට් පතක් සහෝ ලංසු ඉදිරිපත් කරනු ලබ  දි සේ ිට දි  120 කට 

වලංුව ව  ස ේ කම ද්ෙලට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පිළිගත් වාණීජ් බැංකුවියන් ලබාගත් ලංසු 

බැඳු්පකරයක් ලංසුපත  මව අද්ණා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

II. ිවිසසු්පගත වීසමන් පසුව ියළුම ලංසුකරුවන්සේ ලංසු බැඳු්පකර නිෙහ ් කරනු ඇත.  

III.  ාර්ථක ලංසුකරු ිසින් ප්ර ්පපාෙ ය පිළිගැීමස්ප ිපිය ලැී  වැඩ කර  දි  14 ක් 

ඇතුළත දී  කාර්ය ාධා  ඇපකරය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර,  ඉන්පසු ඌව පළාත් 

නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල )  මව සක න්ත්රාත් ිවිසසුම අත් න් කළ යුතුය. පළාත් 

 භා  ංකීර්ණසයන් පිටත ආයත   ඳහා සක න්ත්රාත් ිවිසසුම ඒ ඒ ආයත  ප්රධාානියා 

 මව අත් න් කළ යුතුය. 

IV.  ාර්ථක ලංසුකරු ිසින් නියමිත කාල පරිච්සේෙය තුළ කාර්ය ාධා  ඇපකරය ඉදිරිපත් 

ියරීම  හ අොළ ිවිසසුම අත් න් ියරීම ප්රතික්සෂේප කළසහ ත් ලංසු බැඳු්පකරය අහිමි 

ියරීම සහෝ / හ ප්ර ්පපාෙ  මණ්ඩලය ිසින් පණවනු ලබ  සව ත් කුම  සහෝ 

තීරණයකට යටත් ිසය යුතුසේ. 

 

05. මිල ගණන් ප්රතික්සෂේප ියරීමට සහෝ පිළිගැීමමට ප්ර ්පපාෙ  මණ්ඩලයට ඇති බලය 
 

I. අ ාධු සල්් ගත ූ පුසගලයින් හා ආයත  ස්ප  ඳහා ඉල්ලු්ප ියරීමට හිමික්ප 

ස  ලබයි. 

II.  ාධාාරණ හා ීමතයානුකූල සහේතුන් මත ආරක්ෂක ස ේවා  ැපයීම  ඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති 

ියිය්ප ලංසුවක් සහෝ ලංසු ියල්ල ප්රතික්සෂේප ියරීස්ප අයිතිය  නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප 

(පාල ) සේ ප්ර ්පපාෙ  මණ්ඩලය  තුය.  

 

06. ආරක්ෂක ස ේවාසේ වගකීම  
 

I.  ාර්ථක ස ේවාකරු ිවිසසුම මිවන්  ැපයීමට කකව ූ ස ේවා ස  අඩුව  හ පරිපූර්ණව 

 ැපයීය යුතුය.  ආරක්ෂක ස ේවසේ නිළධාාරීන් සුදුසු නිල ඇඳුමියන්  ැරසී ිටිය යුතු අතර,  

තම ආයත සේ හැඳුනු්පපත් පැළඳ ිටිය යුතුය. 
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II. දි පතා කක් කක් ස ේවා වැඩ ද්රය ආර්පභ ියරීමට ප්රථම කම වැඩ ද්රය  ඳහා කක් කක් 

 ්ථා සේ සය ෙවනු ලබ  කාර්ය මණ්ඩලසේ  ්ප ලැයි ්තුවක් ආයත  ප්රධාානියා සවත 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය (හැඳුනු්පපත් අංක  හිතව) .  කස ේම ඔවුන් නියමිත  ්ථා යන්හි 

ස ේවසේ සයෙිසය යුතුය.   ියිදු  ්ථා යක ස ේවක මණ්ඩලය නියමිත ප්රමාණයට අඩුසවන් 

සහෝ ස  මැතිව තැබිය ස  හැිය බව අවධාාරණය කරමි. 

III. ස ේවසේ සය ෙවා ගන් ා ස ේවකයින් දිවා කාලය  ඳහා සප.ව. 6.00 ිට ප.ව. 6.00 ෙක්වා 

හා රාත්රී කාලසේ ප.ව. 6.00 ිට සප.ව. 6.00 ෙක්වා  වැඩ ද්ර සෙකක් යටසත් දි කට 

 ාමා ය වැඩ කර  පැය ගණ  9 ක් ව  අතර, පැය 09 කට වැඩිසයන් ස ේවය කර  

කාලයට අතිකාල දීම ා සගිසය යුතුය.  (දිවා ආහාරය හා ිසසේකය  ෙහා පැයක කාලය 

ඇතුළුව)  පිරිවැය ගණ ය ියරීස්පදී ඒ  ්පබන්ධාසයන්ෙ අවධාා ය සය ද් කර  සල  

ෙන්වමි. පළාත්  භාසවන් පිටත ඇති ආයත   ඳහා කම ආයත   මව ඇතිකරගත් 

ිවිසසුම අනුව කටයුතු කළ යුතුය.  (උපසල්්  02 හි ිස ්තර  ඳහන් කර ඇත) 

IV. ආරක්ෂක ස ේවා භාරගනු ලබ  ආයත ය, පළාත්  භා භූමි භාගය හා අස කුත් ආයත  

වල  හ කහි පිහිටි ියලුම චංචල, නිශ්්චල සසපල  හ වත්ක්ප වලට ියිය්ප හානියක් 

ස  ව  ආකාරසයන් කටයුතු ියරීස්ප වගකීමට යටත් සේ.  පළාත්  භා  ංකීර්ණසේ හා  

අස කුත් ආයත  වල ියිය්ප වත්කමක්  ැතිවීම හා අලාභහාීම ියරීම  ්පබන්ධාසයන් 

ආරක්ෂක ස ේවාව වගියව යුතු බව අ ාවරණය වුවසහ ත් කමිවන් රජ්යට ිදුව  පාඩුව 

ආරක්ෂක ස ේවාසේ මාික සගවී්ප වින් අඩුකර ගැීමමට  නිසයෝජ්ය ප්රධාා  

සල්ක්ප(පාල ) ට  හා අස කුත් ආයත  වල ප්රධාාීමන්ට බලය ඇත.    

V. ආරක්ෂක ස ේවසේ ියලුම කාර්ය මණ්ඩලය පළාත්  භා  ංකීර්ණසේ හා අස කුත් 

ආයත  වල නිළධාාරීන්ට  හ මහජ් තාවට ආචාරයි ිසය යුතු අතර,   ම ා ිස යියන් 

යුක්ත ිසය යුතුය. 

VI. ස ේවසේ සය ෙවනු ලබ  ආරක්ෂක නිලධාාරින් හා පරීක්ෂණ නිළධාාරීන්  ෙහා අවශ්ය නිල 

ඇඳු්ප, වැහි කබා,  පත්තු, ිසදුි පන්ේප, උපකරණ, ිපි රවය හා සව ත් අවශ්යතා 

ආරක්ෂක ස ේවා ආයත ය ිසින්  පයා ගත යුතුව ඇත.  

VII. ආරක්ෂක නිලධාාරීන් සව  ් කරන්සන්  ්ප සහෝ ඉවත් කරන්සන්  ්ප සහෝ  ව ආසසශ් 

ිදුකරන්සන්  ්ප ඒ පිළිබඳව නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) ෙැනුවත් ිසය යුතුය. 

VIII. ස ේවසේ සය ෙව  ආරක්ෂක නිලධාාරින්ට  ිදුව  හදිි අ තුරු  ්පබන්ධා වගකීම  ඌව 

පළාත්  භාසේ ප්රධාා  සල්ක්ප / නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) භාර ස  ගන් ා 

අතර,  කය  ැපයු්පකරුසේ වගකීමට යටසත් සේ. 

IX. නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) සේ සහෝ අස කුත් ආයත  වල ප්රධාානියාසේ 

අනුමැතියියන් සත රව නියමිත පරිශ්ර වින් පරිබාහිර රාජ්කාරි  ඳහා ස ේවකයන් සය ෙවා 

ස  ගත යුතුය.  
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X. රාජ්කාරිසේ නිරත ව  පළාත්  භා කාර්යාලවල නිළධාාරීන්සේ රාජ්කාරී වලට බාධාා 

ස  ිසය යුතු අතර, ආරක්ෂක නිලධාාරීන් රාජ්කාරී කටයුතු වල නියැලීස්පදී ස ෝෂාකාරී 

වීම සහෝ අ භය වච  භාිසතසයන් සත ර ිසය යුතුය. 

 

07. සගවී්ප කාලවකවානු 

 බිල්පත්  ඉදිරිපත් ියරීසමන් පසු සගවී්ප කරනු ලබන්සන් ිත් මා යකට වරක් බැිවන් සේ. ිත් 

 මා යක් යනු  ෑම  ම කම පළද් දි  ිට අව ා  දි  ෙක්වාසේ. ඌව පළාත්  භා  ංකීර්ණසේ 

 ආරක්ෂක ස ේවා  ැපයීමට අොල සගවී්ප නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) කාර්යාලය මිවන් 

 ිදුකරනු ලබ  අතර, අනිකුත් ආයත  වල සගවී්ප ඒ ඒ ආයත  වින් ිදුකරනු ලැසේ. 

  

08. අ  යතාවය ඔ්පපු ියරීම 
 

 ලංසුකරු ආරක්ෂක ස ේවා  ැපයීම  ්පබන්ධාසයන් අවම වශ්සයන් ව ර පහක (05) පළපුරුසෙක් 

 තිබිය යුතු අතර,  ලංසුකරු තම අයදු්පපත  මව අස්පක්ෂිත කටයුතු ියරීස්ප හැියයාව 

  ්පබන්ධාසයන් පිළිගත හැිය  ාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

 

09. කාර්ය ාධා  බැඳු්පකරය 

  ාර්ථක ස ේවාකරු ිසින් ප්ර ්පපාෙ සේ වාර්ෂික වටි ාකමින් 10  ූ ද්ෙලක් කාර්ය  ාධා  

 සුරක්ෂණයක් සල  ඌව පළාත්  භාසේ නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල )  මින් ද්ෙින් 

 තැන්පත් ියරීම සහෝ ඒ  මා   වටි ාකමින් යුතු ද්ෙලක්  ෙහා  ශ්රී ලංකා  මහ බැංකුව පිළිගත් 

 වාණීජ් බැංකුවියන් ලබාගත් බැංකු ඇපකරයක් සහෝ කාර්ය  ාධා  සුරක්ෂණයක් (සක න්ත්රාත් 

 පිරි ම  දි  ිට මා  13 ක කාලයක්  ෙහා වලංුව ව ) ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  අස කුත් ආයත  

  ඳහා අොළ  ආයත   මව ඇති කරගනු ලබ  ිවිසසු්ප ප්රකාරව කටයුතු කළ යුතුය. 

  

. සතෝරාගත් ස ේවාකරුසේ ස ේවා ඉටු ියරීම අ තුටුොයක බව ඌව පළාත් නිසයෝජ්ය ප්රධාා   

 සල්ක්ප (පාල ) ට සපීම ිවය සහ ත්  හ ඔහු ිසින් සක න්ත්රාත්තුසේ කුම  සහෝ 

 සක න්සසියක් කඩකර ඇත් ්ප ඔහුට කම කාර්ය ාධා  බැඳු්පකරසේ හිමික්ප අහිමි ියරීමටත් 

 සක න්ත්රාත්තුව  අව න් ියරීමටත් නිසයෝජ්ය  ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) ට බලය තිසේ.  අස කුත් 

 ආයත   ඳහා අොළ ආයත   මව ඇති කරගනු ලබ  ිවිසසු්ප ප්රකාරව කටයුතු  කළ යුතුය. 

 

10. ීමතිය අොළවීම 

 සමම ප්ර ්පපාෙ සයන් පිරි ැසම  සක න්ත්රාත්තුව  ්පබන්ධාසයන් ශ්රී ලංකාසේ  බලපැවැත්සව  

 ීමතිය අොළ සේ. 
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11. ආරක්ෂක ස ේවා  ැපයීය යුතු  ථ්ා  යනුසවන් හඳුන්වනු ලබන්සන්  
 

 ඌව පළාත්  භාවට අනුබසධා පහත  ෙහන් ආයත   ෙහා ආරක්ෂක ස ේවා  ැපයීය යුතුසේ.  
 
 

  1.  ඌව පළාත්  භා  ංකීර්ණය, බදුල්ල 
  2.  ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය, බදුල්ල 
  3.  පළාත් පාල  සෙපාර්තස්පන්තුව, බදුල්ල 
       3.1   හකාර පළාත් පාල  සක ම ාරි ් කාර්යාලය    
  4.  ඌව කළම ාකරණ  ංවර්ධා  පුහුණු ආයත ය, පැල්ගහතැන්  
       4.1  ඔහිය මධාය ්ථා ය,  ඔහිය   
  5.  ඌව පළාත් රාජ්ය ස ේවා සක මිෂන්  භාව, බදුල්ල 
  6.  ඌව පළාත් පු ්තකාල ස ේවා මණ්ඩලය, බදුල්ල 
  7.  පු ්තකාල සග ඩ ැිවල්ල සම ණරාගල 
  8  අධායාප  ද්රණාලය, බදුල්ල 
  9. ඌව ප්රජ්ා ුවවන් ිසදුිය, බණ්ඩාරසවල 
  10. ඌව පළාත් ගරු ප්රධාා  අමාතය නිල නිව , බදුල්ල 
  11. ද්ල් ළමාිසය  ංවර්ධා  අධිකාරිය, බදුල්ල 
  12  පළාත් අධායාප  සෙපාර්තස්පන්තුව, බදුල්ල 
  13. පළාත් මාර්ග  ංවර්ධා  සෙපාර්තස්පන්තුව, බදුල්ල 
        13.1 වැල්ලවාය ප්රාසසයය ඉං.සන්රු කාර්යාලය  

         13.2  බදුල්ල ප්රාසසයය ඉං.සන්රු කාර්යාලය      
  14. කෘෂිකර්ම අමාතයාංශ්ය 
   
 

12. සක න්ත්රාත්තුව අව න් ියරීම 

 පහත ෙැක්සව  කරුණු සහෝ ආරක්ෂක ස ේවාවට අයහපත් සල  බලපා  සව ත් කරුණු මත 

 සක න්ත්රාත්තුව ද්ළුමනින්ම සහෝ කහි  සක ට ක් වශ්සයන් සහෝ අව න්  ියරීමටත් ඌව පළාත් 

 නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) ට බලය ඇත.   
 

I. ආරක්ෂක ස ේවාවන්ට අයත් ස  ව  පුසගලයින් ආයත ය තුළ අ වශ්ය සල  රඳවා 

ගැීමම. 

II. පැමිණීස්ප සල්්ණ නියමිත සල  අත් න් ස  ියරීම. 

III. වයාජ් අත් න් සයදීම. 

IV. සක න්ත්රාත්තුව මිවන් නියම කර  ලෙ ආරක්ෂක නිළධාාරීන්  ං්යාව ස ේවසේ 

ස  සයෙවීම. 

V. ආරක්ෂක ස ේවය සවත  භාරදී ඇති ස ේවා ආයත සේ සසපල සහෝ කාර්යාල ඉඩකඩ 

අනිි සල  පරිහරණය ියරීම. 

VI. ස ේවා ආයත සේ සසපල වලට හානි ියරීම. 

VII. සක න්ත්රාත් ිවිසසුසමන් කකව ූ කාරණයක් නිි පරිදි ඉටු ස  ියරීම. 
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VIII. ආරක්ෂක ස ේවකයින් ආයත සේ කාර්ය මණ්ඩලය හා මහජ් තාව  මව අ වශ්ය 

අර්බූෙ සහෝ ගැටු්ප ඇති කර ගැීමම. 

*** පළාත්  භා  ංකීර්ණසයන් පරිබාහිර ආයත   ඳහා අොළ ආයත  වල ිවිසසුම     

       පරිදි කටයුතු කළ යුතු සේ. 
 

13. සක න්ත්රාත්තුසේ  ස ේවා කාලය දීර්  ියරීම. 

 

  ව සක න්ත්රාත්කරුසවක් සතෝරා ගන් ා සතක් අවශ්ය වන්සන්  ්ප ඌව පළාසත් ප්රධාා  

 සල්ක්පවරයාසේ කකවතාවය ඇතිව නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) කාර්යාලසේ ප්ර ්පපාෙ  

 මණ්ඩලයට ස ේවසේ නියුතු සක න්ත්රාත්කරුසේ ිවිසසුස්ප නියම කර ඇති සක න්ත්රාත් කාල 

 සීමාව දීර්  ියරීමට හැියයාව ඇත.  
 

14. සප දු ිසධිිසධාා  
 

 1934 අංක 19 ෙරණ ක්පකරු වන්දි ආඥා ප ත හා ඒ පිළිබඳව කුම  සහෝ වයව ්ථාපිත 

  ංසශ්ෝධා   සව  ් ියරී්ප සහෝ දීර්  ියරී්ප යටසත් සක න්ත්රාත්කරුසේ  කවර සහෝ 

 ස ේවකයකු  ්පබන්ධාසයන්  කරනු ලබ  හිමික්ප පෑමක්  ්පබන්ධාසයන් නිසයෝජ්ය ප්රධාා  

 සල්ක්ප (පාල ) කාර්යාලසේ  ප්ර ්පපාෙ  මණ්ඩලය සහෝ ඌව පළාත් ප්රධාා  සල්ක්පවරයා 

 ිසින් වගියයනු ස  ලැසේ. 
 

15. සක න්ත්රාත්කරුවන්  සක න්ත්රාත්තුසේ සක න්සසි පිළිබඳව ම ා අවසබෝධායක් ලබාගත 

 යුතුය.   සත රතුරු ස  ෙැ  ිටීම  ්පබන්ධාසයන් කරනු ලබ  ියිදු ඉල්ලීමක් පිළිගනු 

 ස  ලැසේ. 
 

 

16. ප්ර ්පපාෙ  අයදු්පපත්රසේ  ඳහන් ියරීස්ප ස ේවාවන් සව ත් ආකාරයියන් ලබාගැීමම පිිස  

 සව ත් වැඩ පිළිසවලක් සයදීම වඩා සයෝගයයැයි ිතන්සන්  ්ප සමම ිවිසසුම ස   ලකා කස ේ 

 ියරීමට ඌව පළාත් ප්රධාා  සල්ක්පවරයාට බලය තිසේ.  සමවැනි අව ්ථාවකදී ඌව පළාත් 

 ප්රධාා  සල්ක්පවරයා සවතින් අලාභ ඉල්ලා ිටීමට සක න්ත්රාත්කරුට අයිතියක් ස  මැත. 
 

 

17. ිසසශ්ේෂ රාජ්කාරී අවශ්යතාවය අනුව ඉටු කරසෙ  සල  ඉල්ලා ිටිය සහ ත්   ඒ  ෙහා වැයව  

 පිරිවැය  බිල්පත් මිවන් නිසයෝගයක් ඉල්ලා ිටිය යුතු අතර,  කය අවශ්යතාවය  ්පපූර්ණ  කළ 

 පසු සගවී්ප කළ හැියය. 

  

18. වන්දි ආඥාප ත, ස ේවක අර්ථ ාධාක අරද්ෙල් ප ත, ස ේවා නියුක්තිකයන්සේ භාරකාර  අරද්ෙල 

 යටසත් සගවීමට ිදුව  වයව ්ථාපිත දීම ා ියල්ල සගවීස්ප වගකීම ස ේවාකරු තීරණය 

 කළ යුතුය. 
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19. පඩි පාලක  භා ආඥාප ත,  ස ේවක අර්ථ ාධාක අරද්ෙල් ප ත,  ස ේවා නියුක්තියන්සේ 

 භාරකාර අරද්ෙල යටසත් සගවීමට ිදුව  වයව ්ථාපිත දීම ා ියල්ල සගවීස්ප වගකීම 

 ස ේවාකරු තීරණය කළ යුතුය. 

 

20. පඩි පාලක  භා ආඥා ප සත් සහෝ සව ත් ප තියන්, චක්රසල්්යියන් ය්ප වැටු්ප වැඩිවීමක්  

 ිදුූ  අව ්ථාවකදී කම වැටුප ස ේවාකරු මිවන් කර්මාන්තසේ ස ේවකයන්ට සගවීමට වග බලා 

 ගත යුතු අතර,  කස ේ සගවා ස  මැති බවට ඔ්පපු කළ හැිය  ාක්ෂි පැවතු  සහ ත්,  ඉහත වැඩි 

 කළ වැටුප  ්පබන්ධාසයන් කටයුතු ියරිමට ඌව පළාත් නිසයෝජ්ය ප්රධාා  සල්ක්ප (පාල ) 

 ිසින්  ලකා බලනු ලැසේ. (ිවිසසු්ප කාලසීමාව අතරතුර ිදුව  කවැනි වැටු්ප වැඩි වී්ප  ෙහා 

 ස ේවාකරු මිවන් ිවිස ගත් ද්ෙලට අමතරව ස ේවා හිමිකරුසගන් ඉල්ලීමට හිමිකමක් ස  මැත) 
 

21. ආරක්ෂක  ස ේවා  කාර්ය  මණ්ඩලසේ   ාමා.කසයකු  සහෝ  ාමා.කයන් ිසින් ආරක්ෂක  

 ස ේවා  පවරා  ඇති ආයත  භූමිසේ ිදුකර   ස  රක්ප  ්පබන්ධාසයන්  හ උපකරණ වලට 

 ිදුකර  අලාභහාීම  ියරී්ප  ්පබන්ධාසයන් වරෙකරු වුවසහ ත් රජ්යට ිදුව  පාඩු පිළිබඳව 

 කම භාණ්ඩසේ වටි ාකමට අමතරව 25  ක සෙපාර්තස්පන්තු ගා ්තු ෙ ඇතුළත්ව 

 සක න්ත්රාත්කරුසගන් අයියරී්ප කරනු ලැසේ. 
 

22. සක න්ත්රාත්කරු  ිසින්  ඇප වශ්සයන් තැන්පත් කරනු ලබ  ද්ෙල් වලට ියිදු සප ියක් 

 සගවනු ස  ලැසේ. 

 

23. සසයය ආොය්ප සෙපාර්තස්පන්තුව ිසින්  ක ් කරනු ලබ  සරුවලාසී මත සගිසය යුතු  ව  බදු 

 සගවීමට සක න්ත්රාත්කරු යටත්වනු ඇත. 

 

24.    පිරික්සු්ප කාලය  

    ාර්ථක  ලංසුකරු  සවත  මූික  වශ්සයන්  මා  03 ක්  ඳහා සක න්ත්රාත්තුව පිරි ම  අතර  

   කම කාලය  තුළ  ආරක්ෂක  ස ේවාසේ   ාර්ථකත්වය  පිළිබඳව  අධායය ය  කරනු  ලැසේ.   කම  

   අධායය සේ  ප්රතිලල  මත සක න්ත්රාත්තුව  අව න්  ියරීම  සහෝ  තවත්  මා   09  ක් ෙක්වා   

    ( ්පපූර්ණ  කාලය  වර්ෂයක්  ව ස ේ)  දීර්   ියරීම  ිදුකරනු  ලැසේ.    
 

25. සව ත් කරුණු   
 

I. ආරක්ෂක  නිලධාාරීන්සේ   වය   අවුරුදු  18 ට   වැඩි  හා  60 ට   අඩුිසය   යුතු   අතර,   

ශ්රී ලාංියකයන් ිසය යුතුය.   ඔවුන්සේ ජ්ාතික හැඳුනු්පපසත් පිටපත් අප කාර්යාලය සවත 

ලබාදිය යුතුය. 

II. සමම සග ඩ ැිවි  ංකීර්ණසේ හා අස කුත් ආයත  රාශියක් තිසබ  අතර, අොල 

ආයත සේ ප්රධාානියාසේ උපසෙ ් පරිදි ආරක්ෂක ස ේවා සහ ඳ තත්වසයන් පවත්වා  

ගැීමම ස ේවාකරුසේ වගකීම සේ.    


