ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව
(ජාගකකොස)

ප්රධාන කාර්යාලීය ආපනශාලාව සඳහා
කෙන්ඩර්පත් කැඳවීම - 2019

ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව (ජාගකකොස)
ප්රධාන කාර්යාලීය ආපනශාලාව සඳහා කෙන්ඩර්පත් කැඳවීම
2019
01. කකොළඹ 05, උද්යාන පාකර්, අංක 241 ද්රණ ස්ථානකේ පිහිටි ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභා ප්රධාන
කාර්යාලකේ 250ක පමණ කසේවක සංඛ්යාව ස සහ රාජකා ක කෙතු ව වලෙ හැහැ කන් පැමිකණන ද්ගලගලන්න්
කවනුකවන් ස්ථාපිත කිරීමෙ අකේ සෂිත ආපනශාලාව පවත්වාකගන යාමෙ පළද්රුදු කහෝෙල් ආපනශාලා
භාරකරුවන්කගන් ලංසු භාර ගනු ලැකේ. ලංසු පත්රිකා 2019-03-11 දින සිෙ 2019-03-18 දින 1200
පැය ද් සවා කාර්යාල කේලාවන්  වළදී භාරදිය හැක. එය ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ කසේවක
සුභ සාධක සංගමකේ කල්කම් වමිය කවත භාරදිය හැක.
02. ලංසු පත්රිකාකේ සියම ම පි ව වල ලංසුකරු සිසින් කකටි අත්සන කයොද්ා තම මුද්රාව තැය ය තු වය.
03. 2019-03-18 වන දින 1200 පැයෙ කහෝ එයෙ කපර පහත සඳහන් ලිපිනකේ ඇති කමම කාර්යය සඳහා
නඩත් ව කරනු ලහන ලංසු කපට්ටියෙ ලංසු පත්රිකා හහාලීමෙ කහෝ පහත අත්සන්කරුෙ ලැකහන කසේ
ලියාපදිංචි තැපෑකලන් කහෝ කගනැසිත් භාරදිය හැකිය. ලංසු ඉදි කපත් කිරීකම්දී කවරකේ ඉහළ වම්
කකළවකර් “ජාගකකොස ප්රධාන කාර්යාලකේ ආපනශාලාව පවත්වාකගන යාම සඳහා කෙන්ඩර්පත් කැඳවීම
- 2019 කසේවක සුභසාධක සංගමය ” යනුකවන් සඳහන් කළ තු වය.

කල්කම්,
කසේවක සුභසාධක සංගමය,
ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව,
අංක 241, උද්යාන පාර,
කකොළඹ 05.

ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ ප්රධාන කාර්යාලකේ ආපනශාලාව පවත්වාකගන යාමෙ
අද්ාල උපකද්ස් හා කකොන්කගලසි.
01) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ ප්රධාන කාර්යාලීය ආපනශාලාව, ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන්
සභාව සිසින් තීරණය කරනු ලහන අවුරුගලද් ස කහෝ ඊෙ කකටි කාලය ස කහෝ ආසන්න කාලය ස  වළ,
තාවකාලිකව එකී ආපනශාලාව පවත්වාකගන යාමෙ අවසරය ඉල්ලා එවනු ලහන ලංසු පත්රයන්.
.....................................................................................................................................ලිපිනකේ
පදිංචි, .....................................................................................................වන මම කකොළඹ 05, උද්යාන
පාර, අංක 241 හි පිහිටි ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ ආපනශාලාවෙ,
...........................................කවනිද්ාන්න් ආරම්භකර ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව සිසින් තීරණය
කරනු ලහන අවුරුගලද් ස කහෝ ඊෙ කකටි කහෝ ආසන්න කාලය ස  වළ, ජාගකකොස (ප්ර/කකා) ආපනශාලාවෙ
ආහාරපාන හා කැසිලි කපසිලි සැපයීකම් අවසරය ඉල්ලා ලංසු පත්ර එවන කලස, කමහි පහත කසේවය ප සෂ
යනුකවන් වයවහාරවන ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාකේ කසේවක සුභසාධක සංගමය කමන්න්
ආරාධනා කරන්.
02) ලංසු කපෝරම නියමිත ප කදි ද්රවා තනි කවරයක ද්මා සීල් තහා ලිපි කවරය වම් කකළවකර් “ ජාගකකොස
(ප්ර/කකා) ආපනශාලාව පවත්වාකගන යාම සඳහා ලංසු කැඳවීම 2019 ” යන්න සඳහන් කර 2019 මාර් ව මස
07 කවනි දින කහෝ ඊෙ කපර ලැකහනකසේ සුභසාධක සංගමකේ කල්කම් නමෙ ලියාපදිංචි තැපෑකලන් කහෝ
කගනසිත් භාරදිය තු වය.
03) කමම යකථො සත ආපනශාලාව පරී සෂාකර, එකී කසේවා ගිසිසුම් සහ කකොන්කගලසි සම්පූර්ණ වශකයන් ද්ැන
ඔහෙ කසේවාව භාරදුනකහොත්, ඔහකේ සියද්මින් සියලු කම්කරුවන්, උපකරණ, සියලි ආහාරපාන ද්රවය යන
කගල සපයාකගන කකොමිෂන් සභාකේ කකොන්කගලසිවලෙ අනුකූලව කම් කසේවාව කිරීමෙ ඔහෙ භාරකද්නු
ලැකේ.
04) ඔහකේ ලංසු පත්රය පිළිගත් හව ද්න්වා එවන නිකේද්නය ලැබී සතිය ස ඇ වළතදී වර්ෂය ස සඳහා නියමිත
රු. 15,000/ක= ක ඇප තැන්පත් මුද්ල ස තැබීමෙ සූද්ානම්ව සිටිය තු වය.
05) කපොකරොන්දු ඉ ව කනොකළ රජකේ කකොන්ත්රාත්කරුවන්කේ නාමකල්ඛ්නයෙ කප්ගලගලික වශකයන් කහෝ
සාමුහික වශකයන් ඔහකේ නම ඇ වළත්වී කනොවී තිය ය තු වය.
06) ශීතකරණය ස ආපනශාලාකේ සසිකිරීමෙත් එය නිතරම ක්රියාත්මක වන තත්වකයන් තහා ගැමටමෙත්,
සූද්ානම්ව සිටිය තු වය.
07) ආපනශාලාව පාසිච්චි කිරීම කවනුකවන් දිනපතා කුලිය වශකයන් රු. 1000/ක= ස වශකයන් මාසිකව
ජාගකකොස කසේවක සුභසාධක සංගමය කවත කගසිය තු වය. ඔහෙ කගසිය හැකි මුද්ල ද් සවන්න.
08) ලංසුපත්රකේ යම් කවනස ස කහෝ යම් මැකීම ස කලකහොත්, ලංසුකරු සිසින් එහි තමාකේ කකටි අත්සන
තැය ය තු වය. සැපයීමෙ තමා සූද්ානම් කනොමැති ද්ෑ ලංසුකරු සිසින් ඉවත්කර ද්ැමිය තු වය.
09) කෙන්ඩරය සඳහා අයදුම්කරන කෙන්ඩර්කරු සිසින් ගිසිසුම අත්සන් කරන කාලය  වළදී ආපන ශාලාව
පවත්වාකගන යා තු වකේ. ඔහු සිසින් තවත් අකයකු හෙ පවත්වාකගන යාකම් හලය පවරා කනොදිය තු ව
අතර, එකසේ ලහාදුනකහොත් ඇප තැන්ප වව අවලංගු කරනු ලැකේ.
10) කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු මුල් වතාකේදී ජාගකකොස සිසින් තීරණය කරනු ලහන අවුරුගලද් ස කහෝ ඊෙ කකටි
කාලය ස කහෝ ආසන්න කාලය ස කසේවකේ රඳවාගනු ලැකේ. කකකසේ කවතත්, කසේවය ප සෂය හා කම්
කකොන්ත්රාත් වකේ හවුල්කරු සිසින් සම්මත කරගන්නා කකොන්කගලසි පිෙ තවත් එවැනි කාලයකෙ දීර්
කිරීකම් හලය ඇත.
11) මීෙ අමුණා තිකහන ආහාර ද්ර්ශණකයහි සඳහන් වන සියලුකගල දිනපතා සැපයීමෙ ලංසුකරු සූද්ානම්ව සිටිය
තු වය. සැපයීමෙ අවසර ඇති කවනත් ආහාරපාන වර්ග මිලගණන් ලංසුකරුකේ අභිමතය ප කදි අනුමැතිය
සඳහා ඉදි කපත් කළ හැකිය.
12) කසේවය ප සෂකේ හුදු අභිමතය මත මිස මින් ද්න්වා ඇති මිල ද්ර්ශණකේ සඳහන්ූ  අනුමත කරනලද් මිල
ගණන් වැඩි කිරීමෙ ඉඩකද්නු කනොලැකේ.

13) අනුමත කරන ලද් ආහාරපාන මිල ද්ර්ශණකයහි පිෙපත ස ලංසුකරු සිසින් ආපනශාලාකේ ප්රද්ර්ශණය කළ
තු වය.
14) ආපනශාලාකේ නිකුත් කරනු ලහන ආහාරපානවල තත්ත්වයන්, ප්රමාණයන් කසේවය ප සෂකේ අද්හස අනුව
ස ව වද්ායක සිය තු වය. 1949 අංක 25 ද්රණ ආහාර හා ඖෂධ පනකත් සිධිසිධාන, කභෝජනාගාර, හත් කඩ
හා කසසු යම් කාර්යය සම්හන්ධකයන් ඇති කරගුලාසි, නගරසභා කරගුලාසි, නාග කක සභා කරගුලාසි යන
කම්වා ලංසුකරු සිසින් පිළිපැදිය තු වය. මත්ද්රවය, මත්පැන් කහෝ සුරාහදු පනත යෙකත් එවැනි අන් කිසිව ස
සිකිණීමෙ කහෝ ප කකභෝජනය කිරීමෙ කනොහැකි අතර ඒ සඳහා කුමන කේලාවකදීවත් අවසර කද්නු
කනොලැකේ.
15) ආහාරපාන සම්පාද්ක තැන සිසින් ඔහුකේ සියද්කමන් නගර සභාකවන් ආහාර සැපයීම සඳහා පත්කළ
හලපත්රය ස ලහාගත තු වය.
16) ආපනශාලාවෙ සිදුලිහලය සහ ජලය සැපයීම, ජාගකකොස සිසින් කරනු ලැකේ. පහසුකම අරප කස්සමින්
ප්රකයෝජනයෙ ගැමටමෙ, කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු වගහලාගත තු වකේ.
17) ආපනශාලාකේදී පාසිච්චි කරන සියලු සිදුලි හලය සහ ජල සැපතුම සඳහා ූ  ගාස් වව ඇ වලුව ආපනශාලාව
පාසිච්චි කිරීකම්දී කුලිය වශකයන් දද්නිකව රු.1000/ක= ක මුද්ල ස ලංසුකරු සිසින් කගසිය තු වය. කමහි
හදුකුලිය සෑම මසකම 10 කවනිද්ා කහෝ ඊෙ කලින් අනිවාර්යකයන්ම කගවා එහි පිෙපත ස කෙන්ඩර්
මණ්ඩලය කවත ලහාදිය තු වය.
කගසිය හැකි මුද්ල...................................
18) මීෙ අමුණා තිකහන “ ඇ” කවනි උප ග්රන්ථකේ සඳහන්ූ  ගහහභාණ්ඩ හා උපකරණ සැපයීම ජාගකකොස
සිසින් කරනු ලැකේ.
19) කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු සිසින් තමා අතින්, තම නිකයෝජිතයා අතින් කහො තම කසේවක පි කස අතින්
කගොඩනැගිලිවලෙ, ගහහභාණ්ඩවලෙ හා උපකරණවලෙ යම්කිසි හානිය ස සිදුවුවකහොත් අද්ාල අලාභය
ජාගකකොස කවත කගසිය තු වය.
20) ජාගකකොස සිසින් සපයා ඇති සියලුම ගහහභාණ්ඩ හා උපකරණ ඉතා ප කස්සමින් පාසිච්චි කිරීමෙද්,
ආපනශාලා භූමිභාගයත්, එහි පාසිච්චි කරන ලද් සියලු ගහහභාණ්ඩත් ශුගලධ පසිත්රව ්රියමනාප අන්ද්මින්
තහාගැමටමෙ කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු සිසින් කළ තු වකේ.
21) කුණුකරොඩු හා අපි කසිදු ජලය ආපනශාලාකවන් දිනපතා ඉවත් කිරීමෙ කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු සිසින්
වගහලාගත තු වය.
22) තමාෙ කද්නලද් භාණ්ඩවල නිවැරදි වට්කෙෝරුව ස කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු සිසින් ලියාතහා ගත තු වය.
යම් භාණ්ඩයකෙ හානිය ස සිදුවුවකහොත් ඒ භාණ්ඩය කවනුවෙ ඒ වර්ගකේම කවනත් භාණ්ඩය ස ඔහු
සිසින් තමාකේ මුද්ලින් කගනසිත් තැය ය තු වන්. පාසිච්චි කිරීම නිසාූ  සාමාන්ය කගවීයාම අතහැර ද්මනු
ලැකේ.
23) ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව සිසින් සපයන ලද් භාණ්ඩවලෙ අතිකර්ක වශකයන් මුලුතැන්කගන්
පාසිච්චියෙ උවමනා වන සියලු හැලි වලං, හැදි, ගෑරුේද්, පිහි, වීදුරු හඩු, පිඟන්, පී කසි කකෝේප, කම්ස කරදි
යන කම්වා කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු සිසින් සපයාගත තු වය.
24) කහොඳින් හා කාර්ය සෂම අන්ද්මින් ආපනශාලාව පවත්වාකගන යාමෙ අවශය වන කසේවක පි කස කස්ඛ්ය
අතින් යහපත් ූ ද්, ආචාරශීලී ූ ද්, තැනැත්තන් සිය තු වය. ඔවුන් පි කසිදුවෙත් නිසි අන්ද්මෙත් ඇඳුම්
ඇඳසිටිය තු වය.
25) තම කසේවක පි කස් අතින් කකකරන සිනය කඩ කිරීම ස කහෝ ආචාරශීලී කනොවීම ස වශකයන් වෙහාගත
හැකි සියලු ක්රියා සම්හන්ධකයන් වගකීමෙ කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු හැඳී සිටිනවා පමණ ස කනොව කම්
ගැන තහනලද් පැමිණිලි පිළිහඳව කසේවය ප සෂය කද්නලද් තීරණ, අවසාන තීරණය කලස සලකා ඊෙ
අවනත සිය තු වය.

26) දිනපතා කාර්යාල කේලාවන්  වළ ආපනශාලාව සිවහතකර තිය ය තු වය. තමන්කේ අභිමතය ප කදි කම්
කේලාවන් කවනස් කිරීකම් හලය කසේවය ප සෂය කවතම තහාගනු ලැකේ. කසේවය ප සෂකයන් කපර ද්ැනුම්
දීමකදී සාමානය කේලාකවන් පසුවද් ආහාර සැපයීමෙ කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු සූද්ානම්ව සිටිය තු වන්.
27) කසේවය ප සෂකේ සිධිමත් අනුමැතිය ස කනොමැතිව කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු සිසින් කම් කකොන්ත්රාත් වව
යෙකත් තමාෙ පැවකරන හලය හා අන්තිවාසිකම් ආදිය කවන කකකනකුෙ හදුදීම කහෝ කුලියෙ දීම කහෝ
පැවරීම කහෝ කනොකළ තු වන්.
28) කම් ගිසිසුම සඳහා ූ  කගසිය තු ව මුගලද්ර ගාස් ව කතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරු සිසින් කගසිය තු වන්. කසේවාව
නිසි ප කදි කරන හවෙ ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව සමඟ කකොන්ත්රාත් වවකෙ හැඳීමෙත්,
කෙන්ඩරය පිළිගත් හවෙ ද්න්වා දින 07 ස ඇ වළත රු.15,000/=ක ඇපය ස තැබීමෙත් කෙතු ව කළතු වය.
ලංසුව පිළිගත් හවෙ ද්න්වන ද්ැන්වීම ලංසුකරු දී ඇති ලිපිනයෙ තැපැල් කළකහොත්, නැත්නම් ඒ ලිපිනයෙ
භාරදුනකහොත් ඒ ද්ැන්වීම ලංසුකරුෙ ලැබුණු හවෙ සලකනු ලැකේ.
29) යම් ලංසුකරුකවකු නියමිත කාලය ඇ වළත කකොන්ත්රාත් වවෙ අත්සන් කනොකළකහොත්, නැත්නම් අත්සන්
කිරීමෙ අකපොකහොසත් වුවකහොත්, ඔහුකේ ඇප මුද්ල් ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභාව සන්තක
වීමෙත්, ඔහු තම තු වකම පැහැර හැ කය ලංසුකරුවන්කේ නාමකල්ඛ්න ලැන්ස් වවෙ ඇ වළත් කිරීමෙත්
කෙතු ව කරනු ලැකේ.
30) ආපන ශාලාව  වළ කලොේ කපොත ස තහාගත තු වය. කසේවය ප සෂයෙ කහෝ ප්රධාන කාර්යාලකේ
කසේවකයන්ෙ එහි පැමිණිලි ලිවීමෙ කහෝ සිකේචනයන් ලිවීමෙ කහෝ ලංසුකරු සිසින් සෑම අවස්ථාවකදීම
පහසුකම් සැලසිය තු වය.
31) කතෝරාගනු ලහන ලංසුකරු කකොන්ත්රාත් වකේ ඇති යම් කකොන්කගලසිය ස ඉ ව කිරීමෙ අකපොකහොසත්
වුවකහොත් නැත්නම් පිළිපැදීම පැහැර හැ කයකහොත්, එකසේ කකොන්කගලසි කඩන අවස්ථාකේදී රු.500/=කෙ
කනොවැඩි ද්ඩය ස ලිත් මාසය ස  වලදීද්, රු.5000/= කෙ කනොවැඩි වන්නාූ  ද්ඩය ස අවුරුගලද් ස  වලදීද් ඔහුෙ
නියම කිරීමෙ කසේවය ප සෂයෙ මටතයානුකූල හලය ඇත. කකොන්ත්රාත් වව හරපතළ අන්ද්මින් කහෝ නිතර
නිතර කඩකලකහොත් ලංසුකරුෙ ලිත් මාසය ස කල්දී කකොන්ත්රාත් වව අවලංගු කරන අතර එකසේ
අවලංගුකල සිෙ ඇප තැන්පත් මුද්ල කසේවය ප සෂය සන්තක කේ. කසේවය ප සෂයෙ තමාෙ කේයැන්
ත සකසේරු කරන යම් අලාභය ස කවකතොත් එයද් ලංසුකරු සිසින් සම්පූර්ණ වශකයන් කගසිය තු වය.
32) ඕනෑම ලංසුව ස ප්රති සකෂේප කිරීකම් හලය ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභා කසේවක සුභසාධක සංගමය
ස ව කේ.
33) කකොන්ත්රාත් ලිපිකේ ඇති ඕනෑම වගන්තියක අර්ථය සම්හන්ධකයන් කසේවය ප සෂකේ තීරණය අවසාන
කලස ක්රියාත්මක සිය තු වය.
34) කමහි පහත කවන්කර තිකහන කකොෙකසහි ලංසුකරුකේ අත්සන තහා කමම කපෝරමය සමඟ ආපසු එසිය
තු වන්.
35) ඉහත සඳහන් ලංසු කකොන්කගලසි කියවා හැලුකවමි. ඒ කකොන්කගලසි අනුව කෙතු ව කිරීමෙ මම එකඟ කවමි.
36) ඕනෑම ලංසුව ස ප්රති සකෂේප කිරීකම් හලය ජාතික ගමනාගමන කකොමිෂන් සභා කසේවක සුභසාධක සංගමය
ස ව කේ.
37) කකොන්ත්රාත් ලිපිකේ ඇති ඕනෑම වගන්තියක අර්ථය සම්හන්ධකයන් කසේවය ප සෂකේ තීරණය අවසාන
කලස ක්රියාත්මක සිය තු වය.
38) කමහි පහත කවන්කර තිකහන කකොෙකසහි ලංසුකරුකේ අත්සන තහා කමම කපෝරමය සමඟ ආපසු එසිය
තු වන්.
39) ඉහත සඳහන් ලංසු කකොන්කගලසි කියවා හැලුකවමි. ඒ කකොන්කගලසි අනුව කෙතු ව කිරීමෙ මම එකඟ කවමි.

සිකශේෂකයන් සැලකිය තු වය
40) ආහාර ඉවීම සඳහා ආයතනය ඇ වළත පහසුකම් කනොමැත. ආහාර පිටින් පිස රැකගන ආ තු වය.

41) අපද්රවය දිනපතා හැහැර කළ තු වය.
කමහි ද් සවා ඇති සියලු කතොර වරු සතය හවත්, නිවැරදි හවත් කමන්න් ප්රකාශ කරමි.

..............................................
දිනය
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ලංසුකරුකේ අත්සන

