
 

 

                                                                                

 

                                                                              

 

ලංසු ලියවිලි 

 
 

ජාතික තරඟකාරී මිල ක්රමයය යතේ  

 

ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ 2016/2017 වර්ෂය සඳහා  

ජලජීවී වගා සංවර්ධන මධයසථාානවල කම්කරු යසේවාවන් පවත්වායගන යාම 

 

ලංසු අංක - NQ/DPC/2016/NCB/S/05  

 

 

 

 

ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව ා ා වංාධන   

අධිකාරිය 

 



 

ලංසු ආරා  ය ප්රව්පාාන  නන්ව වමය 

ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවීවි ා ා වංාධන   අධිකාරිේ  2016/2017 ාධනෂය වනහා 

 ජලවීවි ා ා වංාධන   මය යවථාා ාල ක්පකු  ේව ාාා්ව ාා ාාේ   යාමය වහහා 

ලංසු කනන වමය - ලසුඅංකය  NQ/DPC/2016/NCB/S/05 

ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ මධයසථාාන සඳහා කම්කරු යසේවාවන් 2016/2017 වර්ෂය සදහා 

 ව වධ යසේවා සමුපකාර සමිති, ග්රාම සංවර්ධන සමිති, යගො ව සං වධාන, පුද්ගලික ආයතන සහ පුද්ගලයන්යගන්  මුද්රා 

තබන ලද ලංසුපත් 2016.09.07 වන දින ප.ව.2.00 දක්වා භාරගනු ලැයේ. 

ේතොරතුු  

02 යමම ලංසු කැදවීම ජාතික තරගකාරි ලංසු කැඳවීමක් මගින් සිදු යකයරනු ඇත. 

03 යමම ලංසුවට අදාල ලංසු ආරධනාව, ලංසු යකොන්යද්සි හා ලංසු ආකෘතිය ලංසුකරුවන්ට උපයදසථ හා අදාළ 

යවනත්  වසථතර ඇතුලත් ලංසු කැඳවීයම් යේඛනය ආපසු යනොයගවනු ලබන ු .1,000/- ක  මුදලක් පහත 

සඳහන් ලිපිනයයහි පිහිටා ඇති ප්රධාන කාර්යාලයයන් 2016/08/16 සිට 2016/09/06 දක්වා කාර්යාල 

දිනයන්හි දී ප.ව. 3.00 දක්වා ලබාගත හැකිය. 

04 මුද්රා තබන ලද ලංසු පරිකා '' ලංසු අංක NQ/DPC/2016/NCB/S/05  '' යනුයවන් ලිපි කවරයේ වම්පස උඩ 

යකලවයර් සඳහන් කර ලියාපදිංචි තැපෑයලන් පහත සඳහන් ලිපිනයට 2016.09.07  දි  ා.ා.2.30ත යහෝ 

ඊට යපර ලැයබන යසේ එ වය යුතුය. එයසේ නැතිනම් ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ 

ප්රධාන කාර්යාලයේ යටන්ඩර් යප්ටියයේ බහාීමමට කටයුතු කළ යුතුය. නියමිත යේලාවන් පසුව ලැයබන 

ලංසුපත් ප්රතික්යෂේප කර ලංසුකරුවන් යවත  ආපසු භාරයදනු ලැයේ. 

05 ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා අවශ්ය කම්කරුවන් ප්රමායය පහත පරිදි යේ. 

06 ලංසු 2016.09.07 ේානි දි  ා.ා. 2.00ත වැසීයමන් අනතුරුව ඒ සමඟම  වවෘත කරනු ලැයේ.  ලංසු පත් 

         වවෘත කරන අවසථාායේ දී ලංසුකරුවන්ට යහෝ ඔවුන්යේ නියයෝවීතයින්ට ඒ සඳහා සහභාගී  වය 

හැකිය. 

වැඩි  වසථතර ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ සහකාර අධයක්ෂක (මානව සම්පත් 

සංවර්ධන)යගන් ලබාගත හැකිය. දුරකාන අංක. 011-2786495 යහෝ 011-2786496 ෆැක්සථ  0112786493 

 

 

     වභාාති, 

      ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවීවි ා ා  වංාධන   අධිකාරිය, 

අංක 41/1,  ා ාාධනලිේ්ප්වතු ාාර, ානලා ත බ තරමුල්ල. 

 



  

02. ලංසුකු ා්වත වායනු ලබ  උාේනවථ 

ලංසුකරුවන් මුදලින් කරනු ලබන සියලුම යගවීම් ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්රධාන 

කාර්යාලයට සිදු කළ යුතුය. 

 

03. ලංසු භාර  නනීමය/ ලංසු භාර  නනීේ්ප අාව්ව දි ය හා ේේලාා 

I. ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවීේ වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ ජලවී ව වගා සංවර්ධන මධයසථාානවල 

කම්කරු යසේවාවන් 2016/2017 වර්ෂයක කාලසීමාව තුළ කම්කරු යසේවාවන් පවත්වායගන 

යාම සදහා  ව වධ යසේවා සමුපකා ර සමිති, ග්රාම සංවර්ධන සමිති,  යගො ව සං වධාන, පුද්ගලික 

ආයතන හා පුද්ගලයන්යේන් මුද්රා තැ ල ලංසුපත් 2016.09.07 දින ප.ව. 2.00 දක්වා ප්රධාන 

කාර්යාලය යවත භාර ගනු ලැයේ. 

II. ඒ ඒ දිසථරික්කයේ නුපුණු ක කම්කරුවන්  සදහා යගවනු ලබන මුදල අදාල දිසථරික් යේකම් 

කාර්යාල වල මිල ගයන් කමිටුව   වසින් නියම කර ඇති උපරිම වැටුපට යටත්ව සිදු කළ යුතු 

යේ. 

III. රු.1,000/= ක ආපසු යනොයගවනු ලබන මුදලක් යගවීයමන් අනතුරුව යමම ලංසුවට අදාල 

ආකෘති හා යකොන්යද්සි ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්යාලයයන් ලංසු 

ආරාධනායවහි සදහන් අවසන් දිනට යපර ලබාගත හැකිය. 

IV. ලංසු පරිකාව පිටපත් යදකකින් යුතුව කවර තුළ බහා මුද්රා තබා මුේ පිටපත, යදවන පිටපත 

යනුයවන් මුේ පිටුයේ සඳහන් කර පිටපත් යදකම එක කවරයක බහා මුද්රා තබා ලංසු අංක 

NQ/DPC/2016/NCB/S/05 යනුයවන් ලිපි කවරයේ වම්පස උඩ යකළවයර් සඳහන් යකොට 

ලියාපදිංචි තැපෑයලන් යහෝ පැමිය 2016.09.07 දින ප.ව. 2.00 ට යපර ලැයබන යසේ පහත 

ලිපිනයට යයොමු කළ යුතුය. 

 ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය, 

යනො. 41/1, නව පාර්ලියම්න්තු පාර, 

පැලවත්ත, 

බත්තරමුේල 

 
නියමිත දින, නියමිත යේලාවට පසුව ලැයබන ලංසු ප්රතික්යෂේප කරනු ලැයේ. නියමිත යේලාවට ලංසු 

වැසීයමන් පසු ඒ සමගම ලංසු  වවෘත කිරිම කරනු ලැයේ. ලංසු  වවෘත කරන අවසථාායේදී ලංසුකරුවන් 

යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝවීතයින්ට පැමිය සිියය හැකිය. 

04. ලංසුා ාලංගු කාලය (Bid Validity Period) 

ලංසුව වලංගු කාලය ලංසු  වවෘත කරන දින සිට දින 91 ක්  වය යුතුය. 

 

05. ලංසු පරිකාවල මුේ පිටපත හා යදවන පිටපත පැහැදිලි යලස සම්පුර්ය කර ඉේලුම්කරු යහෝ 

බලයලත් නියයෝවීතයා  වසින් අත්සන් තැබිය යුතුය. කිසියම් සංයශ්ෝධනයක් යහෝ යවනසථ කිරිමක් 

සිදුකරන සෑම සථාානයකම යකිය අත්සන් යයදිය යුතුය. ලංසු පරිකාවල මුේ පිටපත හා යදවන පිටපත 

යවන යවනම කවරවල බහා මුේපිටපත, යදවන පිටපත යලස පැහැදිලිව සටහන් කර එම පිටපත් 

යදකම එක කවරයක බහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මිළ ගයන් අකුරින් හා ඉලක්කයමන් සටහන් කිරියම්දී 

සමාන ගයන් දැක් වය යුතුය. යම් යවනසක් ඇති අවසථාාවන්හිදි අකුරින් සදහන් කර ඇති මුදල 

නිවැරදි යලස පිළිගනු ලැයේ.   

06 ලංසුකරුවන්  වසින් අවම වශ්යන් වසරක කාලයක් කම්කරු යසේවා සපයා ඇති බවට පළපුරුද්ද සනාා 

කිරිම සදහා පිලිගත හැකි ලියකිය වලි ඇත්නම් ලංසුවට අමුයා ඉදිරිපත් කල යුතුය. එය විේ  ෂ 

සුදුසුකමයක් ේලව වලකනු ලනේේ. 

07 යමම ලංසුව සදහා ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව ා ා වංාධන   අධිකාරිේ  ේව ාකයි්වත ේහෝ ඔහුේේ 

/ඇයේේ ලඟමය ඥාතී්වත ඉදිරිා  විය ේ ොහනකිය. 



 

08 යමම ප්රසම්පාදනයට අදාල රාජකාරි හා ඉටු කළ යුතු යසේවාවන් සහ සථාාන පරික්ෂා කර බැීමම 

මධයසථාාන භාර නිළධාරීන් මගින් සිදුකර ගත හැකිය. 

  

අනු 
අංකය 

මධයසථාානය අවශ්ය 
ප්රමායය 

සම්බන්ධීකරයය / දුරකාන අංකය 

1. උඩවලව කාප් මධයසථාානය 06 සථාානභාර නිලධාරී - 047 2233298 

2. උඩවලව වර්ධන මධයසථාානය 06 සථාානභාර නිලධාරී - 071 8870161 

3. දඹුේල මධයසථාානය 08 සථාානභාර නිලධාරී - 066 2284764 

4. කලාවැව මධයසථාානය 05 සථාානභාර නිලධාරී - 025 2264560 

5. නුවර එළිය මධයසථාානය 02 සථාානභාර නිලධාරී - 052 2222812 

6. රම්යබොඩගේල මධයසථාානය 04 සථාානභාර නිලධාරී - 037 2252048 

7. ගිනිගත්යහේන මධයසථාානය 06 සථාානභාර නිලධාරී - 051 2242249 

8. කහඳයමෝදර මධයසථාානය 08 සථාානභාර නිලධාරී - 047 4924288 

9. මඩකලපුව කාර්යාලය 01 ජලවීවී වගා  වදයාඥ - 077 8668536 /  
0779055087 

 

09 ලංසු සුරක්ෂණ වහතිකය (Bid Security) 

I. ලංසු භාරදීයම්දී නිසි පරිදි සම්පුර්ය කරන ලද අර්පන සමග පුවත්පත් දැන් වයමහි සඳහන් 

සියළු මධයසථාාන සඳහා කම්කරුවන් සපයන්යන් නම් රු.300,000/- ක මුදලක් සඳහා වු 

මුදලින් යහෝ බැංකු ඇපකරයක් (ශ්රී ලංකායේ පිළිගත් වාජ ජ බැංකුවකින් ලබාගත්) යහෝ එක් 

මධයසථාානයකට යහෝ මධයසථාාන කිහිපයකට කම්කරුවන් සපයන්යන් නම් පහත වගුයවහි 

සඳහන් පරිදි මුදලින් යහෝ බැංකු ඇපකරයක් මඟින් යගවා කු වතාන්සිය ලංසුපත් සමඟ 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය.   

 

අනු 
අංකය 

මධයසථාානය රු. 

1. උඩවලව කාප් මධයසථාානය 40,000.00 

2. උඩවලව වර්ධන මධයසථාානය 40,000.00 

3. දඹුේල මධයසථාානය 52,000.00 

4. කලාවැව මධයසථාානය 32,000.00 

5. නුවර එළිය මධයසථාානය 13,000.00 

6. රම්යබොඩගේල මධයසථාානය 26,000.00 

7. ගිනිගත්යහේන මධයසථාානය 40,000.00 

8. කහඳයමෝදර මධයසථාානය 52,000.00 

9. මඩකලපුව කාර්යාලය 6,500.00 

 

II. යකොන්ත්රාත්තුව ප්රදානය කරන දින සිට වැඩ කරන ලද දි  14 ක් තුළ අදාල කාර්ය සාධන 

සුරක්ෂයයක් (හැදින් වම අංක 12 ට අනුව) ඉදිරිපත් යනොකිරිම යහෝ අදාල යකොන්ත්රාත් 

ප්රදානය කුමන යහෝ යහේතුවක් මත ලංසුකරු  වසින් ප්රතික්යෂේප කිරිම යමම ලංසු ඇපකරය 

පවරා ගැනීමට යහේතු යේ. 

10 ලංසු ාත්රිකාාත අ්වතධන ත විය තුතු ලියකියවිලි 

    අ     ලංසු පරිකාව සහ මිළ ගයන් අඩංගු යේඛයය 
    ආ    ලංසු සුරක්ෂය සහතිකය  
 

 

 



 

 

11  ලංසු ඇ යීමය 

අ.) ලංසු ඇගයීම හා සැසදීම නිශ්ථචිත වශ්යයන් ලංසු යකොන්යද්සි වලට අනුකුල වන ලංසුපත් වලට 

පමයක් සීමා කරනු ලැයේ. ානට් බදු ේ ානුේ  ඒ වනහා ලියාාදිංච්  ව ඇති අයාලු්ව වනහා ාමයණි. 

ආ.) ලංසු ඇ යීේ්පදී ාහත කු ණු ේකේරහි න විේ  ෂ අා ා ය ේයොමු ානු ඇත.  

12  කාධනය වා   සුරක්ෂණය (Performance Security) 

යතෝරා ගනු ලබන ලංසුකරු  වසින් එක් එක් කම්කරුයවක් සදහා ේ ානු ලබ  මුනලි්ව 5%  ක්  

ා ේය්ව ඇප තැන්පත් කල යුතු අතර, එය මුදලින් යහෝ ශ්රී ලංකායේ ලියාපදිංචි වී ඇති පිළිගත් වාජ ජ 

බැංකුවකින් ලබාගත් බැංකු ඇපකරයක් මගින් තැන්පත් කල යුතුය. ඉන්පසු ගි වසුම් අත්සන් කරනු 

ලැයේ. බැංකු ඇපකරයක් ඉදිරිපත් කරන්යන් නම් ‘’සභාපති, ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන 

අධිකාරිය’’ නමින් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ගි වසුම් අත්සන් කරන දින සිට මයාව 13 ක් වලංගු  වය යුතුය. 

(ඇමු කම 2) 

 

13  යමකි යසේවාවන් අර්ධ වශ්යයන් යහෝ සම්පුර්ය වශ්යයන් එක් ලංසුකරුයවකුට යහෝ කිහිප යදයනකුට 

පිරිනැමීයම් අයිතිය ප්රසම්පාදන කමිටුව සතුය. තවද අත්හදා බැීමයම් පදනමක්  (Trial Basis ) මත 

මුලික වශ්යයන් එක් මසකට යනොවැඩි කාල පරිච්යේදයක් සදහා යමම යසේවාව පිරිනැමීයම් අයිතිය ද 

එම කාලපරිච්යේදය තුළ එකි යසේවාවන් පිළිබදව සෑහීමකට පත් වය යනොහැකි නම් එයසේ පිරිනමන ලද 

යකොන්ත්රාත්තුව ානය 48ක දැනුමිදීමකින් පසු අවසන් කිරියම්  අයිතිය ද ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා 

සංවර්ධන අධිකාරිය සතුය. එවැනි අවසථාාවකදී කාර්ය සාධන සුරක්ෂයය ද ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව 

වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සතු කරගනු ලැයේ. 

14 යමම ලංසුව සම්පුර්යයයන් යහෝ ඉන් යකොටසක් යහෝ ප්රතික්යෂේප කිරියම් අයිතිය ප්රසම්පාදන කමිටුව 

සතුවන අතර අඩුම මිල දැක්යවන ලංසුව පිළිගැනීමට ද ප්රසම්පාදන කමිටුව බැදී යනොමැත. වැරදි හා 

අසතය වු යතොරතුරු සහිත යහෝ අදාල ේකෝවේේසි ාලත අනුකුල ේ ොවු ලංසු ප්රතික්ේෂ ා කරනු ලැයේ. 

 

15  යමම ලංසුවට අදාල සියලු කරු ක සම්බන්ධව අවසාන තීරයය අදාල ප්රසම්පාදන කමිටුව සතුවනු 

ඇත.    

 

16  ගි වසුමට අත්සන් තැබීම 

 

i. ලංසුකරුයවකු යේ ලංසුවක් ප්රසම්පාදන කමිටුව පිළිගත්  වට එයසේ යතෝරා ගත් ලංසුකරු යවත 

ලංසු ප්රදාන ලිපියක් භාරයදනු ඇත. එකී ලිපිය නිකුත් කළ දින සිට දි  14 ක් ඇතුලත ඉහත 

අංක 12 සදහන් පරිදි කාර්ය සාධන ඇපකරයක් මුදලින් යහෝ ශ්රී ලංකායේ ලියාපදිංචි වී ඇති 

පිළිගත් වාජ ජ බැංකුව මඟින් බැංකු ඇපකරයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. කාර්ය සාධන 

සුරක්ෂයයක් ඉදිරිපත් කර අදාල යසේවාවන් සැපයීම සදහා ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා 

සංවර්ධන අධිකාරිය  ගි වසුමකට එළඹිය යුතුය. 

ii. ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සමග ගි වස ගනු ලබන යකොන්ත්රාත්තුව 

අනුව එම බැදිම් නිසියාකාරව හා  වශ්ථවාසදායී අන්දමින් ඉටුකරීමමට යතෝරාගත් ලංසුකරු 

අයපොයහොසත් වන්යන් නම් ඔණු  වසින් ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ 

එළයෙන ලද යකොන්ත්රාත් ගි වසුම අවලංගු කරනු ඇත. 

iii. යතෝරා ගත් ලංසුකරු  වසින් යයොදවනු ලබන කම්කරුවන්  පිලිබදව සියලුම වගකීම් ඔණු  වසින් 

දැරිය යුතු අතර කම්කරුවන් යේ පාලනය හා  වනය පවත්වායගන යාමද ඔණු  වසින්ම කළ 

යුතුය. ආචාරශීලි හා වි ය  රැක ේ ොා  ක්පකු ා්ව ේව ාේ  ේයන වමයත අාවර ේ ොේන  



අතර එානනි ක්පකු ා්ව ේව ාේ  ේ ොේයන වමයත ේතෝරා    ලංසුකු ා්ව ා  බලා  ත 

තුතුය. 

 

  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතයාංශ්ය 



 

කාර්යයේ සථවභාවය සහ ඉටු කළ යුතු කාර්යයන්,  

  ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය 
  ලංසු ආකෘතිය 
 සැ යු  යමම ලංසුවට අදාල සියලුම මිළ ගයන් ඉලක්කම්වලින් හා අකුරින් සටහන් කල යුතු අතර යවනසථ කිරිම් 

ඇයතොත් සම්පුර්ය අත්සන යයොදා සහතික කළ යුතුය ලංසු පත්රය පිටපත් යදකකින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය 

   
නිකුත් කරන නිලධාරියායේ අත්සන :- ……………………………………………… 

 සභාපති, 
යදපාර්තයම්න්තු ප්රසම්පාදන කමිටුව, 
ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරිය, 
41/1, පැලවත්ත, බත්තරමුේල. 

 ජලජීවී වගා සංවර්ධන මධයසථාානවල කම්කරු යසේවාවන්  පවත්වායගන යාම සදහා 
ලංසු කැද වම - 2016/2017 වර්ෂය 

ලංසු අංකය - NQ/DPC/2016/NCB/S/05 
 …………………..   මධයසථාානයේ, මධයසථාාන  රාජකාරි කටයුතු සඳහා කම්කරු යසේවාවන් 

පවත්වායගන යාම සඳහා  

 එකතු කළ අගය මත බද්ද සදහා ලියාපදිංචි අංකය         :- ……………………………………………… 
       ආපසු යගවනු ලබන රිසිියපත් අංකය/ බැංකු ඇපකර අංකය :- 

……………………………………………… 

අනු 
අංකය 

 මධයසථාානය කම්කරුවන් 
ගයන 

 දදනික වැටුප (දදනික වැටුප එක් කම්කරුයවකු 
සඳහා) 
 

ඉලක්කමින්  
රු . ශ්ත. 

මුළු වියනාකම (දදනික වැටුප x 
කම්කරුවන් ගයන) 

 උඩවලව කාප් මධයසථාානය 
 

06   

 උඩවලව වර්ධන මධයසථාානය 06 
 

  

 දඹුේල මධයසථාානය 08 
 

  

 කලාවැව මධයසථාානය 05 
 

  

 නුවර එළිය මධයසථාානය 02 
 

  

 රම්යබොඩගේල මධයසථාානය 04  
 

 

 ගිනිගත්යහේන මධයසථාානය 06  
 

 

 කහඳයමෝදර මධයසථාානය 08  
 

 

 මඩකලපුව කාර්යාලය 01  
 

 

 උා එකතුා - දනනික   
 

 

 ාාධනෂික ාටි ාකමය (දි  365 

ක් වහහා) 

 

   

 අනාල බදු ඇ  ්ප   
 

 

 මුළු එකතුා 

 

  
 

 



අ) මධයසථාානයේ යපොකුය ආශ්රීත එදියනදා ඉටු කළ යුතු සියළු කාර්යයන්, දැේ ඇඳීම, යපොකු ක වල 

මඩ ඉවත් කිරීම, මත්සයයින්ට ආහාර සැපයීම. 

ආ) මධයසථාාන අලංකාරව පවත්වා යගනයාම සඳහා අවශ්ය සියළු එළියපයහලි කිරීම්, පිරිසිදු කිරීම් 

ආදිය. 

ඇ) සථාානභාර නිලධාරී  වසින් අවශ්යතාවය මත පවරනු ලබන එදියනදා ඉටුකළ යුතුව ඇති 

මධයසථාානයේ නිෂථපාදන ක්රියාවලියට අදාල අයනකුත් සියළු කාර්යයන්. 

 

ලංසුකරුවන් ට උපයදසථ හි සදහන් පරිදි ලංසු  වවෘත කල දින සිට දින 91 ක් ලංසුව වලංගු යේ. 

ලංසුකරුවන්ට උපයදසථ හි අංක 9(1) යටයත් සදහන් පරිදි ලංසුව ප්රතිග්රහයය කලයහොත් දින 14 ක් 

ඇතුලත කාර්යසාධන සුරක්ෂයයක් ලබා යනොදීම යහෝ  ලංසුකරු  වසින් ලංසුව ප්රතික්යෂේප කිරිම මත 

ලංසු සුරක්ෂයය ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සතුවන බව දනිමි. 

යමම ලංසුව ප්රතිග්රහයය කලයහොත් ලංසුකරුවන්ට උපයදසථ අංක 12 යටයත් සදහන් පරිදි ගි වසුම 

අත්සන් කල දින සිට මාස 13 ක කාලයක් වලංගු වන පරිදි කාර්ය සාධන  සුරක්ෂයයක් ලබා යදමි. 

 වධිමත් ගි වසුම අත්සන් කරන යතක් ප්රතිග්රාහක ලිපිය ගි වසුමක් යසේ සලකනු ලැයේ. 

 

ඇගයීම් කරන ලද අවම මිළ ගයන් සහිතව ලංසුවට යහෝ යවනත් ලංසුවකට ප්රදානය කිරිමට ශ්රී ලංකා 

ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය බැඳී යනොමැති බව දනිමි. 

 

නම :- ………………………………………………………………………….  

ලිපිනය :- …………………………………………………………………………. 

දුරකතන අංකය :-………………………………  ජා හැ අං :-……………………… 

ලංසුකරුයේ අත්සන  :-……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලංසු ේකෝවේේසි 



(1)    ක්පකු  ේකෝවත්රා කු ත ානාේර  ා ම්්ප - ක්පකු ා්ව වනායීමය හා ේා   

කු ණු 

i. යසේවාවන් සදහා යයද වය යුත්යත් අවු 18-  40   අතර කාර්යක්ෂමව වැඩ කිරිමට සමත් යහපත් 

යසඛය තත්වයයන් යහබි ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් පමජ . 

 

ii. දදනික යසේවාවන් පවත්වායගන යාම සදහා ජලවී ව වගා සංවර්ධන මධයසථාාන මගින් එක් එක් 

දිනයන් සදහා ඉේලුම් කරනු ලබන කම්කරුවන් සංඛයාව සැපයීමට යතෝරා ගත් ලංසුකරු බැඳී සිියය 

යුතුය. යමකී සංඛයාව එක් දි යක් වනහා අඩු ානඩි කිරිේ්ප අයිතිය ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා 

සංවර්ධන අධිකාරිය සතුය. රජේ  නිාාඩු දි  ේහෝ උ වා දි ය්ව ේකේරහි විේ  ෂ ායක් 

යනොමැතිව ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ඉේලා සිියන කම්කරුවන් ගයන 

සැපයීමට ලංසුකරු බැදී සිියය යුතුය. 

 

iii. යසේවාවන් සැපයීයම් දී කම්කරුවන් ට සිදුවන සියලු ආපදාවන් පිළිබද වගකීම යතෝරාගත් ලංසුකරු 

සතුවන අතර යසේවයට යයොදවනු ලබන සියලුම කම්කරුවන් කම්කරු ආඥා පයත යටයත් රක්ෂයය 

කළ යුතුය. යමම රක්ෂයය  ගි වසුයම් සම්පුර්ය කාලපරිච්යේදය සදහා වලංගු  වය යුතුය. එේමය්වමය 

ාධනෂ 1990 අංක 15 නරණ ක්පකු  ා්වදි ආඥා ාණත යතේ  ා  සියලුමය බනදී්පාලි්ව ශ්රී ලංකා 

ජාතික ජලිජිවි ා ා වංාධන   අධිකාරිය නිනහවථ ානු ඇත.  

 

iv. යතෝරා ගත් ලංසුකරු  වසින් යමම යකොන්ත්රාත්තුව යටයත් යසේවයේ යයොදවනු ලබන කම්කරුවන්ට 

අදාල නීති හා යරගුලාසි යටයත් සදහන් වන පඩිනඩි යසේවක අර්ා සාධක අරමුදයේ දායක මුදේ සහ 

යසේවා නියුක්ති  භාරකාර අරමුදයේ දායක මුදේ නිවාඩු සහ අයනකුත් වරප්රසාද ලබා දීමට බැදී සිියය 

යුතුය. යමකී කම්කරු නීති හා යරගුලාසි අනුව කටයුතු කිරිම පැහැර හැරියම් යහේතුයවන් කරනු ලැබිය 

හැකි ා්වදි ඉල්ලි්ප කිසිාක් ව්පබ්ව ේය්ව ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව ා ා වංාධන   අධිකාරිය කිසිදු 

ා ම්මයක් භාර නු ේ ොලනේේ. 

 

v. යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් ශ්රී ලංකාව තුළ බලපැවැත්යවන සියලු බදු නීති රීති යටයත් වූ සියලු යගවීම් 

නියමිත පරිදි යග වය යුතු අතර ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය  වසින් 

යකොන්ත්රාත්කරු යවනුයවන් යද්ශිය ආදායම් යදපාර්තයම්න්තුව යවත සෘජුව යග වය යුතු සියලු බදු 

මුදේ අවකරයය කිරිමට එකග  වය යුතුය. 

 

vi. යසේවයට යයොදවනු ලබන කම්කරුවන්යගන් අධිකාරියට යම් අලාභයක් සිදු වූයේ නම් සිදුවන අලාභය 

ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරිය  වසින්  ණ ය ේකොත ේකෝවත්රා කු ේ ්ව අයකර 

 නනීමයත කතතුතු කරනු ලනේේ. 

 

vii. ග කයදනුකරුවන් යගන්  මුදේ ඉේීමම යහෝ ලබා ගැනීම සම්පුර්යයයන්ම තහනම් වන අතර එවැනි 

ඉේීමමක් යහෝ ලබා ගැනීමක් සනාත වුවයහොත් ලංසුකරුවන්ට උපයදසථ 16 (iii) හි සදහන් පරිදි 

කටයුතු කිරිමට යකොන්ත්රාත්කරු බැදී සිිය. 

 

viii. යසේවයට යයොදවනු ලබන සියලුම කම්කරුවන්ට යතෝරාගත් ලංසුකරු  වසින් ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව 

වගා සංවර්ධන අධිකාරිය  වසින් ානඩ බිමයත  ඇතුලු වමය  වනහා ජායාරෑා වහිත හනදුනු්පා  නිකු  කළ 

තුතුය. ේ්ප හනදුනු්පා  ේකෝවත්රා තුා ආර්පභ කළ දි  සිත අාව්ව ා  ේතක්  එම් ක්පකු ා්ව 

නිසියාකාරා භාවිතා කර  බාත ේකෝවත්රා කු  විසි්ව ා  බලා  ත තුතුය හනදුනු්පා  ේ ොමයනති 

කිසිේාකු ානඩ බිමයත ඇතුලු වමයත අාවර ේනනු ේ ොලනේේ. හනදුනු්පා  ේකෝවත්රා කු  ේේ වියනමි්ව 

ලබා  ත තුතුය. 

 



ix. ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිතාරිය  වසින් නිකුත් කරනු ලබන උපයදසථ පරිදි සහ නීතිරිති 

වලට එකගව නියම කරනු ලබන යසේවාවන් සදහා කම්කරුවන් යයද වය යුතුය. 
 

x. නියමිත කාලය තුළ දී ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරිය  වසින් ඉේලුම් කරන ලද 

කම්කරුවන් සංඛයාව යනොසැපයීම යහේතුයවන් අදාල කාර්යයන් අඩාල වුවයහොත් එම කාර්ය නිම කර 

ගැනීමට යන අතිේධනක පිරිානය වහ නියමිත පිරිානේය්ව 10% ක අධිභාරයක් වමය  

ේකෝවත්රා කු ේ ්ව අයකර  නු ලනේේ. 
 

xi. දදනික කම්කරුවන් සැපයීයම් දී ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරිය  වසින් ඉේලා 

සිියනු ලබන කම්කරුවන් අවශ්ය පරිදි යනොසැපයීයම්දී වැඩ යනොකරන එක් කම්කරු දිනක් සදහා වැඩ 

කරන ලද කම්කරු දිනකට සමාන මුදලක් දඩයක් යලස යකොන්ත්රාත්කරුයගන් අයකර ගනු ලැයේ. 
 

xii. යසේවයේ යයොදවනු ලබන කම්කරුවන් යේ යනොසැලකිේයලන් ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන 

අධිකාරියේ බඩු භාහිරාදියට අලාභයක්/හානියක් යහෝ නැතිවීමක් සිදුවුවයහොත් ඒාාේ  ේාළනේාොළ 

ාටි ාකමයත 25% අධිභාරයක් වමය  ේකෝවත්රා කු  ේ ්ව අයකර  නු ලනේේ. 
 

xiii. කම්කරු යසේවාවන් නිසි පරිදි සිදු කරන බව අධික්ෂණය කිරිමයත ේකෝවත්රා කු  විසි්ව අධීක්ෂණ 

නිල ාරී්ව ා  කළ තුතුය. 
 

xiv. යකොන්ත්රාත්කරු යහෝ යකොන්ත්රාත්කරු යවනුයවන් සමාගම සමග සම්බන්ධිකරය කටයුතු කිරිමට 

යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් පත්කරනු ලබන නියයෝවීතයා යහෝ නියයෝවීතයින් ශ්රී ලංකා දඩ ඩ නීති සංග්රහය 

යටයත් අපරාධයක් යහෝ ශ්රී ලංකා තුළ බලපැවැත්යවන යවනත් කුමන යහෝ නීතියක් යටයත් වූ වරදක් 

යවනුයවන් වරදකරු වී දඬුවම් යනොලැ ල අයයකු  වය යුතුය. එම නියයෝවීතයා යහෝ නියයෝවීතයින් පත් 

කිරියම් දී  ශ්රී  ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 
 

xv. ජලජීවී වගා සංවර්ධන මධයසථාානවල අදාල කම්කරු රාජකාරි සියේල සිදුකිරිමට සපයනු ලබන 

කම්කරුවන්යේ වගකීම යේ. 
 

xvi. කම්කරුවන් යේ යසේවා ආරම්භය ආහාර  වයේකය සහ යසේවා නිමාව දිවා මුරය සදහා පහත පරිදි වන 

අතර එහි වැඩ කරන කාලය තුළ දී යසේවයයහි යනොයයදවීම සහ යසේවයට වාර්තා යනොකිරිම ඉහත අංක 

x යටයත් සදහන් පරිදි අදාල කාර්යයන් අඩාල වුවක් යලස සලකා ක්රියා කරනු ලැයේ.   
 

දිාා ානඩ මුරය   

යසේවා ආරම්භය  යප.ව. 7.30 

යසේවා නිමාව  ප.ව.   4.30 

 

(2)   ක්පකු  ේව ාාා්ව වනහා බිල්ා  පිය වමය 

එක් එක් මාසය තුළ යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් සපයනු ලබන කම්කරු යසේවාවන් සදහා ඉදිරිපත් කරන 

බිල්ා  අනාල ජලජිවි ා ා වංාධන   මය යවථාා ාල වථාා  භාර නිල ාරී විසි්ව වහතික කර වහකාර 

අ යක්ෂ(මයා ා ව්පා ) ේාත එ වේමය්ව ාසුා ේ  ව්ප කරනු ඇත. යමම බිේපත් ඊලග මාසය තුළදී 

යගවීමට  ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවී ව වගා සංවර්ධන අධිකාරිය එකග යේ.  අත්තිකාරම් යහෝ උත්සව 

යවනුයවන් වාර්ෂිකව කිසිදු මුදේ යගවීමක් සිදු කරනු යනොලැයේ. 

 

(3)  මයතේේන වහ ආරවුල් ේේු ්ප කිරිමය 

 මත යේද යහෝ ආරාවුේ පැය නැගුන  වටක 1995 අංක 11 දරන ආරාවුේ යේරුම්කාර පනත ප්රකාර 

කටයුතු කිරිමට ගි වසුමට එලයෙන පාර්ශ්වකරුවන් එකඟ යේ.   

 

  

(4) ේකෝවත්රා තුා අ්ව ේකේ කුත ානාරිමය 

 යමම යකොන්ත්රාත්තුව සම්පුර්යයයන් යහෝ ඉන් යකොටසක් යවනයම් යකයනකුට පැවරීමට 

යකොන්ත්රාත්කරුට අයිතිවාසිකමක් යනොමැත.  



 

(5) ගිවිසුමය අාව්ව කිරිමය 

යම් සමග ඇති ගි වසුයම් අන්තර්ගත යකොන්යද්සිවලින් කිසිවක් යහෝ සියේල යහෝ උේලංඝයය කරනු 

ලබන්යන් නම් කිසිම පුර්ව දැනුම් දීමකින් යතොරව යමම ගි වසුම අවලංගු කිරියම් අයිතිය අධිකාරියට 

ඇති අතර කිසිම යහේතුවක් යනොදක්වා කුමන කරුයක් නිසා යහෝ ගි වසුම අවසන් කිරියම් තම අදහසථ 

යකොන්ත්රාත්කරු යවත සති යදකකට යපර දන්වා යැවීයමන් යමකී ගි වසුම අවසාන කිරිමට අධිකාරියට 

හැකිය. යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් මයාව තු කත  (3) ේාර අධිකාරියත ලිඛිතා න්වාා යන වේමය්ව 

අ තුු ා ේමයම් ගිවිසුමය අාව්ව කිරිමයත ේකෝවත්රා කු ත හනකියාා ඇත. 
 

යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් ඉහත (i)  වගන්තියේ ප්රකාර දැනුම්දීමක් යනොමැතිවීයම් යහේතුයවන් අධිකාරියට 

දරන්නට වූ යම් පාඩුවක් සම්බන්ධයයන් යකොන්ත්රාත්කරු වගකිව යුතු ය. යමවැනි අවසථාාවක දී 

අධිකාරිය තබා ඇති ලංසුකරුවන්ට උපයදසථ හි 12 යේදයේ සදහන් කාර්ය සාධන සුරක්ෂයයේ 

වියනාකම හිමි කරගැනීමට අධිකාරියට අයිතිය ලැයබන අතර යම් හිඟ මුදේ යහෝ සම්පුර්ය මුදලම 

අයකර ගැනීම පිජ ස යකොන්ත්රාත්කරුට  වරුද්ධව නඩු පැවරියම් අයිතිය ද අධිකාරිය සතු යේ. 

 

(6) ේා   කු ණු  

ලංසුයේ සඳහන් මිළ ගයන් යකොන්ත්රාත්තුවට අදාල වන සම්පුර්ය කාලපරිච්යේදය සදහාම වලංගු  වය 

යුතුය. එම කාලය තුළ දී කුමන යහේතුවක් නිසාවත් එකී මිළ ගයන් වැඩි කිරීමට ඉේීමමක් යනොකළ 

යුතු අතර කුමන යහේතුවක් නිසාවත් එවැනි ඉේීමම් අනුමත කරනු යනොලැයේ. යමම යකොන්යද්සි 

සම්බන්ධයයන් කම්කරුවන් දැනුවත් කිරීම යකොන්ත්රාත්කරු යේ වගකීම යේ. 
 

ඉහතින් දැක්යවන ලංසු යකොන්යද්සි වලට අමතරව ලංසුකරුවන්  වසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන යවනත් 

යකොන්යද්සි කිසිවක් ප්රසම්පාදන කමිටුව  වසින් පිලිගනු යනොලැයේ. 
 

යමම යසේවාවන් සම්බන්ධයයන් වැඩිදුර  වසථතර අවශ්ය යවයතොත් ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවීවී වගා 

සංවර්ධන අධිකාරියේ සහකාර අධයක්ෂ (මානව සම්පත් සංවර්ධන) මගින් ලබා ගත හැකිය. 

 

 

 

 

………………………………….. 

නිකුත් කරන නිලධාරියායේ අත්සන, 

ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත සදහන් ලංසු යකොන්යද්සි යහොදින් කියවා බලා එම යකොන්යද්සි වලට අනුකූලව කටයුතු කිරිමට 

එකගත්වය පල කරමින් යමම ලංසුව ඉදිරිපත් කරමි. 
 



නම  : - 

……………………………………………………………………………………………  

ලිපිනය : - 

…………………………………………………………………………………………… 

සමිතියේ යහෝ සමාගයම් ලියාපදිංචි කළ අංකය සහ නිළ මුද්රාව 

         

   ….…………………………… 

ලංසුකරුයේ අත්සන    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගිවිසුමය 
ගි වසුම් අංකය :-  
 



වර්ෂ යදදහසථ දහසයක් වූ …………..මස …………යවනි දින ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්රික ජනරජයේ, ශ්රී 

ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය, අංක 41/1, නව පාර්ලියම්න්තු පාර, පැලවත්ත, 

බත්තරමුේල දරය සථාානයේ ප්රධාන කාර්යාලය පිහිටුවා ඇති 1998 අංක 53 දරය ශ්රී ලංකා ජාතික 

ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරි පයත යටයත් සථාාපිත ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන 

අධිකාරිය (යමහි මින් ඉදිරියට) ඇතැම් අවසථාාවල දී අධිකාරිය යනුයවන් හදුන්වනු ලබන එකී පද 

සම්බන්ධයට එකී ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය,  එහි අනුප්රාප්තිකයින් හා පැවරුම් 

ලාභීන් ද අදහසථ යේ. එක් පාර්ශ්වයකට ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සහ 

………………………………………………………. ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්රික සමාජවාදී 

ජනරජයේ  ……………………………………………………… යමහි මින් ඉදිරියට ඇතැම් 

අවසථාාවන්හිදී යකොන්ත්රාත්කරු වශ්යයන් හදුන්වනු ලබන 

…………………………………………………………………………………………………

…..යපොේමක්කාර අද්මිනිසථත්රාකාර හා පැවරුම් ලාභින් ද ඇතුලත් යේ. අනිත් පාර්ශ්වයට බැඳී සකසථ 

යකොට අධිකාරියට එළෙ ගන්නා ලද ගි වසුම් පත්රයේ  වග නම්, එකී යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් 

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

සිට........................................... වර්ෂය දක්වා කම්කරු යසේවාවන් පවත්වායගන යාම සදහා 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………………

…..               අධිකාරියට යකොන්ත්රාත්කරු වශ්යයන් පත් කරන යලස ඉේලිම් කර ඇති යහයින් ද 

යයාෝක්ත අධිකාරිය සතු 

………………………………………………………………………………………………..               

ජලවී ව වගා සංවර්ධන මධයසථාාන තුළ කම්කරු යසේවා යකොන්ත්රාත්කරු වශ්යයන් යමහි පහත සදහන් 

අනුයද්ශ් හා යකොන්යද්සි වලට යටත්ව පත් කිරිමට අධිකාරිය එකගත්වය පළකර ඇති යහයින් ද, 

යමම ගි වසුම පහත සදහන් අයුරින් සාක්ෂිවත් කරයි. 
 

1. යමහි මින් ඉදිරියට ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සතු උඩවලව ජලජීවී 

වගා සංවර්ධන මධයසථාාන තුළ කම්කරු යසේවා සඳහා යකොන්ත්රාත්කරු වශ්යයන් අධිකාරිය 

 වසින් යයාෝක්ත යකොන්ත්රාත්කරු පත් කරන්නට යයදුනා ඇත. 
 

2. ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය  වසින් ඉේලුම් කරනු ලබන ප්රමායය අනුව 

කම්කරුවන් සැපයීමට යකොන්ත්රාත්කරු බැඳී සිියන අතර, එම සංඛයාව එක් එක් දින 

යවනුයවන් අඩු කිරියම් යහෝ වැඩි කිරියම් අයිතිය ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන 

අධිකාරිය සතු යේ. 
 

3. කම්කරු යසේවා සම්බන්ධ ගාසථතු යමයට යාකර ඇති උප යේඛනයයන් දක්වා ඇති ආකාරයට 

 වය යුතු අතර, යමම ගි වසුම ක්රියාත්මකව පවත්නා කාලය සදහා එය වලංගු යේ. 



අනු 
අංකය 

අයිතමය ඒකකය  දින සිට වන දින දක්වා 
කම්කරු යසේවාවන් 
පවත්වායගන යාම සදහා මිල 
ගයන් (එකතු කළ අගය මත 
බද්ධ රහිතව) 

ඉලක්කමින් 
රු . ශ්ත. 

අකුරින් 
රු . ශ්ත. 

I මධයසථාාන රාජකාරි කටයුතු  උඩවලව කාප් මධයසථාානය   

  උඩවලව වර්ධන මධයසථාානය   

  දඹුේල මධයසථාානය   

  කලාවැව මධයසථාානය   

  නුවර එළිය මධයසථාානය   

  රම්යබොඩගේල මධයසථාානය   

  ගිනිගත්යහේන මධයසථාානය   

  කහඳයමෝදර මධයසථාානය   

  මඩකලපුව කාර්යාලය   

  උා එකතුා   

  අනාල බඳු ඇ  ්ප   

  මුළු එකතුා   

     

     

 

 

04. යසේවාවන් සදහා යයද වය යුත්යත් වයස අවු 18 ත් 40 ත් අතර වු කාර්යක්ෂමව වැඩ කිරිමට 

සමත් යහපත් යසඛය තත්ත්වයයන් යහබි ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් පමජ . 
 

05. යයොදවනු ලබන කම්කරුවන් පිළිබද සියලුම වගකීම් හා බැඳීම් යකොන්ත්රාත්කරු සතුවන අතර, 

කම්කරුවන් යේ පාලනය හා  වනය පවත්වායගන යාමද යකොන්ත්රාත්කරු යේ වගකීම යේ. 
 

06. කම්කරුවන් ට සිදුවන සියලුම ආපදාවන් පිළිබඳව පුර්ය වගකීම යකොන්ත්රාත්කරු යවත 

පැවයරන අතර යයොදවනු ලබන සියලුම කම්කරුවන් වන්දි ආඥා පනත යටයත් රක්ෂයය 

කිරීමට යකොන්ත්රාත්කරු එකඟ යේ. එයමන්ම කම්කරු වන්දි ආඥා පයත යටයත් සියලුම 

බැඳීම් වලට යකොන්ත්රාත්කරු යටත් වන අතර කුමන යහෝ කිසියම් ආකාරයක යහෝ බැඳීමකින් 

අධිකාරිය වගකීයමන් නිදහසථ යේ. යසේවයේ යයොදවනු ලබන කම්කරුවන් හට ආරක්ෂාකාරී 

ක්රම උපායන් භා වතා කරවීම යකොන්ත්රාත්කරුයේ වගකීම යේ. 

 

07. යයොදවනු ලබන කම්කරුවන්ට යසේවක අර්ා සාධක අරමුදේ පයත යටයත් යග වය යුතු දායක 

මුදේ හා යසේවක භාරකාර අරමුදල යටයත් යග වය යුතු දායක දැනට බලපවත්නා කම්කරු නීති 

හා යරගුලාසි යටයත් යමම යසේවකයන් ට අදාල වන්නා වු නිවාඩු හා අයනකුත් යසේවා වරප්රසාද 

ලබා දීමට ද යකොන්ත්රාත්කරු එකඟ වන අතර ඒ හා සම්බන්ධ කවර යහෝ බැඳීමකින් අධිකාරිය 

නිදහසථ යේ. 

 



08. යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් ශ්රී ලංකාව තුළ බලපැවැත්යවන සියලු බදු නීති රීති යටයත් වූ සියලු 

යගවීම් නියමිත පරිදි යග වය යුතු වන අතර ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය 

 වසින් යකොන්ත්රාත්කරු යවනුයවන් යද්ශිය ආදායම් යදපාර්තයම්න්තුව යවත සෘජුව යග වය යුතු 

සියලු බදු මුදේ අවකරනය කිරීමට එකඟ  වය යුතුය. 

 

09. කම්කරුවන්  වසින්  සිදුකරනු ලබන අලාභ ශ්ථ රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය  

 වසින් ගයනය යකොට යකොන්ත්රාත්කරු යගන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැයේ. 

 

10. පාරියතෝෂිකයක් යහෝ යවනයම් තුටු පඩුරක් ඉේීමම යහෝ භාර ගැනීම වරදක් වන අතර එයසේ 

යනොවීමට වග බලා ගැනීමට යකොන්ත්රාත්කරු බැඳී සිිය. 

 

11. සෑම අවසථාාවකදීම ඉේලුම් කරන කම්කරුවන් සංඛයාව සැපයීමට යකොන්ත්රාත්කරු බැඳී 

සිියන අතර, රජයේ නිවාඩු දිනයන් යහෝ උත්සව දිනයන් වැනි දිනයක් යකොන්ත්රාත්කරු එම 

වගකීයමන් නිදහසථවීමට යයොදා ගත යනොහැකිය. 

 

12. යයොදවනු ලබන කම්කරුවන්ට අධිකාරියේ ගබඩාවට ඇතුේවීම සදහා ජායාරූප සහිත 

හැදුනුම්පත් යකොන්ත්රාත්කරු යේ  වයදමින් ලබාදිය යුතුය. 

 

13. යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් එපරිදි ක්රියාත්මක කිරියම් ඇපකරයක් වශ්යයන් රු.………………. 

ක මුදලක් (රුපියේ ………………………………………….) කාර්ය සාධනය සුරක්ෂයය 

යලස අධිකාරිය යවත ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, එම ඇප මුදල යකොන්ත්රාත්තුව ඒ ආකාරයටම 

ඉටු යනොකිරියම් යහේතුව මත මුලුමනින්ම යහෝ ඉන් යකොටසක් යහෝ අයකර ගැනීමට 

අධිකාරියට බලය ඇත. සතුටුදායක යලස යකොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරියමන් පසු යවනත් 

බැඳීම් යනොමැතිනම් යමම කාර්ය සාධන සුරක්ෂයය නිදහසථ කිරීමට සමාගම එකඟ යේ. 

(ලංසුකරුවන් ට උපයදසථ හි 12 වන යේදයේ සදහන් පරිදි)   

 

14. දදනික කම්කරුවන් (සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන් ඇතුලුව) සැපයීයම්දී ජලජීවී වගා 

සංවර්ධන මධයසථාානය  වසින් ඉේලා සිියනු ලබන කම්කරුවන් අවශ්ය පරිදි යනොසැපයීයම්දී 

වැඩ යනොකරන එක් කම්කරු දිනක් සදහා වැඩ කරන ලද කම්කරු දිනකට සමාන මුදලක් 

දඩයක් යලස යකොන්ත්රාත්කරුයගන් අයකර ගනු ලැයේ. 

 

15.  කම්කරුවන්යේ යසේවා ආරම්භය,  ආහාර  වයේකය, යසේවා නිමාව සහ දිවා මුරය සඳහා පහත 

පරිදි  වය යුතු අතර එහි වැඩ කරන කාලය තුල දී යසේවයයහි යනොයයදවීම සහ යසේවයට වාර්තා 



යනොකිරීම ඉහත අංක 11 යටයත් සඳහන් පරිදි අදාල කාර්යයන්ට බාධාවක් යලස සලකා ක්රියා 

කරනු  ලැයේ. 

 

දිාා ානඩ මුරය   

යසේවා ආරම්භය  යප.ව. 7.30 

යසේවා නිමාව  ප.ව.   4.30 

 

16. එක් එක් මාසය අවසානයේ දී යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් සපයන ලද කම්කරු යසේවාවන් 

සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරන ලද බිේපත් අදාල ජලජීවී වගා සංවර්ධන මධයසථාානයේ 

සථාාන භාර නිලධාරි  වසින් සහතික කර ප්රධාන කාර්යාලය යවත එවීයමන් පසු යගවීම් සිදු 

කරනු ලැයේ. 

 

17. යසේවයේ යයොදවනු ලබන කම්කරුවන් යේ යම් ක්රියාවක් ෑනෑකමකින් යහෝ 

යනොසැලකිේයලන් අධිකාරියේ බඩුභාහිරාදිය නැතිවීමක් යහෝ ඒවාට යම් අලාභයක් යහෝ 

හානියක් සිදුවුවයහොත්  ඒවායේ යවළදයපොල වියනාකම 25% අධිභාරයක් සමග යගවීමට 

යකොන්ත්රාත්කරු  එකඟ යේ. 

 

18. යකොන්ත්රාත්කරු යහෝ යකොන්ත්රාත්කරු යවනුයවන් අධිකාරිය සමග සම්බන්ධිකරය කටයුතු 

කිරිමට යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් පත් කරනු ලබන නියයෝවීතයා යහෝ නියයෝවීතයින් ශ්රී ලංකා 

දඩ ඩ නීති සංග්රහය යටයත් අපරාධයක් යහෝ ශ්රී ලංකාව තුළ බලපැවැත්යවන යවනත් කුමන 

යහෝ නීතියක් යටයත් වූ වරදක් යවනුයවන් වරදකරු වී දඩුවම් යනොලැබූ අයයකු  වය යුතුය. 

එම නියයෝවීතයා යහෝ නියයෝවීතයින් පත් කිරියම්දී ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන 

අධිකාරියේ පුර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 

 

19. යමකී ගි වසුයම් වලංගු කාලසීමාව ............... සිට ................ දක්වා  වය යුතුය. එතකුදු වුවත් 

තත්කාලයේ පාර්ශ්වකරුවන්  වසින් අයනයෝනය වශ්යයන් එකඟ වන්නා වු අනුයද්ශ් හා 

යකොන්යද්සි මත ඉහත සදහන් කාලසීමාවට අමතරව කාලසීමාවකට දීර්ඝ කිරිම පිජ ස 

අධිකාරියට පමයක් සීමා වූ මනාපය අධිකාරිය  වසින් ක්රියාත්මක කළ හැකිය. 

 

20. යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් යමකී ගි වසුයම් අන්තර්ගත යකොන්යද්සි වලින් කිසිවක් යහෝ සියේල 

යහෝ උේලංඝයය කරනු ලබන්යන් නම් කිසිම පුර්ව දැනුම් දීමකින් යතොරව යමකී ගි වසුම 

අවලංගු කිරීයම් අයිතිය අධිකාරියට ඇති අතර කිසිම යහේතුවක් යනොදක්වා කුමන කරුයක් 

නිසා යහෝ ගි වසුම අවසන් කිරීයම් තම අදහසථ යකොන්ත්රාත්කරු යවත සති යදකකට යපර දන්වා 

යැවීයමන් යමකී ගි වසුම අවසාන කිරීමට අධිකාරියට හැකිය. යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් මාස 



තුනකට (03) යපර අධිකාරියට ලිඛිතව දන්වා යැවීයමන් අනතුරුව යමකී ගි වසුම අවසන් 

කිරිමට යකොන්ත්රාත්කරුට හැකියාව ඇත. 

 

21. යකොන්ත්රාත්කරු  වසින් ඉහත කී 20 වගන්තියේ ප්රකාර දැනුම්දීමක් යනොමැති වීයම් යහේතුයවන් 

අධිකාරියට දරන්නට වූ යම් පාඩුවක් සම්බන්ධයයන් යකොන්ත්රාත්කරු වගකිව යුතු ය. යමවැනි 

අවසථාාවක දී සමාගයම් තබා ඇති ලංසුකරුවන්ට උපයදසථ හි 12 වන යේදයේ සදහන් කාර්ය 

සාධන සුරක්ෂයයේ වියනාකම හිමිකර ගැනීමට අධිකාරියට අයිතිය ලැයබන අතර යම් හිඟ 

මුදලක් යහෝ සම්පුර්ය මුදලම අයකර ගැනීම පිජ ස යකොන්ත්රාත්කරුට  වරැද්ධව නඩු පැවරියම් 

අයිතිය ද අධිකාරිය සතු යේ. 

 

22. කලින් කලට පාර්ශ්වකරුවන්  වසින් අයනයෝනය වශ්යයන් එකඟවන්නා වු ලිඛිත වූ අනුයද්ශ් 

යකොන්යද්සි හා සංයශ්ෝධන වලට යමකී ගි වසුම යටත් යේ. 

 

23. යමකී ගි වසුයම්  වධි වධාන වලට අනුව දිය යුතු දැනුම්දීම් අධිකාරිය යවනුයවන් වූ  වට අදාල 

මධයසථාානයේ සථාාන භාර නිලධාරී යවත භාරදීයමන් යහෝ අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්යාලයට 

ලියාපදිංචි තැපෑයලන් යැවීයමන් ද යකොන්ත්රාත්කරු යවනුයවන් වු  වට යමකී ගි වසුයම් සදහන් 

ලිපිනයට දන්වා යැවීයමන් යහෝ යකොන්ත්රාත්කරුට යහෝ ඔණුයේ යසේවකයන් ට භාරදියමන් ද 

නිසි යලස භාරයදන ලද්දක් යසේ සැලයක්. 

 

24. ලංසුයේ සදහන් මිළ ගයන් කුමන යහේතුවක් නිසාවත් වැඩි කිරිමට ඉේීමමක් යනොකල යුතු 

අතර කුමන යහේතුවක් නිසාවත් එවැනි ඉේීමම් අනුමත කරනු යනොලැයේ. යමම යකොන්යද්සි 

සම්බන්ධයයන් කම්කරුවන් දැනුවත් කිරිම යකොන්ත්රාත්කරුයේ වගකීම යේ. 

 

25. යමකී ගි වසුම ක්රියාත්මක කරන සථාානය වන්යන් යකොළෙ දිසථරික්කයේය. 

 

26. යමකී ගි වසුයම් පාලන භාෂාව වන්යන් සිංහල භාෂාවයි. 

 

27. යමකී ගි වසුයම් සෑම වගන්තියක්ම අයනකුත් අදාල වගන්ති සමග සසඳා කිය වය යුතුය. 

 
 

28. යමහි පහත සදහන් ලියිකිය වලි ගි වසුමට අන්තර්ගත ලියකිය වලි යසේ සැලකිය යුතුය. 

i. පුවත්පත් දැන්වීම් 

ii. යටන්ඩර් ප්රදාන ලිපිය 

iii. ලංසු යකොන්යද්සි 

iv. ඉදිරිපත් කරන ලද අර්පනය 

v. කාර්යසාධන සුරක්ෂයය 

vi. යකොන්ත්රාත්තුව භාරගත් බවට ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපිය යහෝ සටහන 
 

29.  මයතේේන ආරාවුල් ේේු ්ප කිරිමය 



i. මතයේද යහෝ ආරාවුේ පැනනැඟුන  වටක 1998 අංක II දරන ආරාවුේ යේරුම්කාර 

පනත ප්රකාර කටයුතු කිරීමට ගි වසුමට එළයෙන යකොන්ත්රාත්කරු එකඟ වය යුතුය. 

ii. ආරාවුේ යේරුම් කරන සථාානය යකොළෙ  වය යුතුය. 
 

 

30. ේකෝවත්රා තුා අ්ව ේකේ කුත ානාරීමය 

යමම යකොන්ත්රාත්තුව සම්පුර්යයයන් යහෝ ඉන් යකොටසක් යවනයම් යකයනකුට පැවරීමට 

යකොන්ත්රාත්කරුට අයිතිවාසිකමක් යනොමැත ඊට සාක්ෂි වශ්යයන් එකී අධිකාරිය එහි යපොදු 

මුද්රාව ද එකී 

යකොන්ත්රාත්කරු.………………………………………………………………………      

යේ මුද්රාව / අත්සන මුේ ගි වසුම් පත්රයට යමම වාසගම් හා දිනය දරය තවත් ලිය වේලක් වර්ෂ 

2016 ක් වූ ………  වන දින අංක 41/1, නව පාර්ලියම්න්තු පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුේල දී 

තබන්නට යයදුයා ඇත. 

 

ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ යපොදු මුද්රාව 

 

 

………………………………………………………………………...    සභාපති 

  ……………………………………………………………………….  අධයක්ෂ මඩ ඩල 

සාමාවීක 

යකොන්ත්රාත්කරු ............................................................................................................................ 

වන ………………………………………………………………………………….                  

 මුද්රාව සහ අත්සන 
 

 

යන අය ඉදිරිපිට දී තබන්නට යයදුන බව සාක්ෂිවත් කරයි. 
 

………………………………………… ………………………
 …………………….   

(නම)     (ජා හැ අං)    (අත්සන) 
 
………………………………………… ………………………
 …………………….   

(නම)     (ජා හැ අං)    (අත්සන) 

 

 

 

 



ලංසු සුරක්ෂණ වහතිකය 
 

යමම බැංකු සුරක්ෂය සහතිකය වරහන් තුළ දැක්යවන උපයදසථ අනුකූලව පුරවන්න. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… නිකුත් කරන 

බැංකුයේ නම සහ ශ්රී ලංකා ජාතික ජලවීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ ලිපිනය 

 

ප්රතිලාභියා  සභාපති 

ශ්රි ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය   

අංක 41/1, නව පාර්ලියම්න්තු පාර, 

පැලවත්ත, බත්තරමුේල. 
 

දිනය     ………………………… (නිකුත් කරන බැංකුව දුන් 

දිනය) 

ලංසු සුරක්ෂය සහතිකයේ අංකය  ………………………… (නිකුත් කරන බැංකුව දුන් 

අංකය) 

 

යමහි මින් මතුවට ලංසුකරු වශ්යයන් හදුන්වනු ලබන ………………………………………… 
 වසින්     (නිකුත් කිරියම් බැංකුව  වසින්  ලංසුකරු/බද්ධ වයාපාරයක් නම් සියලු නීතයානුකූල හවුේ කරුවන් 
යේ නාම යේඛයයක්) 
 

දින දරය ලංසු සදහා          ………………………………………….. (යමහි මින් මතුවට ලංසු 

ආරාධනය                        (දිනය)    යනුයවන් හදුන්වනු ලබන) 

 

අංක ………………………………………  යනුයවන් ක්රියාත්මක කිරිම NAQDA අධිකාරියේ 

කම්කරු යසේවා සැපයීම් සදහා වන ජලජීවී වගා සංවර්ධන මධයසථාානවලට කම්කරු යසේවාවන් 

පවත්වායගන යාම නැමැති යකොන්ත්රාත්තුවට අදාල ලංසුව ඔබ යවත ඉදිරිපත් කර ඇති බව අප යවත 

දැනුම් දී ඇත. ඔබ  වසින් අප යවත පනවා ඇති යකොන්යද්සි වලට ලංසු සුරක්ෂයයක් සෑම ලංසුවක් 

සදහාම තිබිය යුතු බව අපි දනිමු. 
 

ලංසුකරැයේ ඉේීමම පරිදි අපි    ………………………………………     (නිකුත් කරන බැංකුයේ 

නම) 

 

ලංසුකරු  වසින් පහත සදහන් යකොන්යද්සි පැහැර හැරීම් යහේතු යකොට යගන ලංසුයේ යකොන්යද්සි 

කඩකර ඇති බවට ඔබ  වසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිඛිත ප්රකාශ්යක් ද සහිතව යයොමු කරනු ලබන 

ඔබයේ ප්රාම ලිඛිත එන්තරවාසිය අප යවත ලැ ල ක  වගස රු…………………………..    (රුපියේ) 



………………………………………..  ප්රමායයක් අඩු කිරීමකින් යතොරව එක්ව යගවීමට මුදේ 

ප් රමායයකට යනොවැඩි මුදලක් ( …………………………………………….)  එකග වන්යනමු. 

එකී පැහැර හැරිම් වනුයේ, 

(අ) නිශ්ථචිත ලංසු වලංගු කාලය තුළ ලංසුව ඉේලා අසථකර ගැනීම. 

(ආ) ලංසු කැදවීයම් ආරාධනායවහි අඩංගු යමහි මින් මතුවට ලංසුකරුවනට සපයනු ලබන උපයදසථ 

යනුයවන් හැදින්යවන  ලංසුකරුවන්ට උපයදසථ අනුකූලව වැරදි නිවැරදි කිරිම යනොපිළිගැනීම 

යහෝ  

(ඇ) ලංසු වලංගු කාලය තුල ලංසුකරු  වසින් ලංසුව පිළියගන ඇති බවට දැනුම් යදනු ලැබීයමන් 

පසුව 

(i) අවශ්ය යේ නම් යකොන්ත්රාත්තු ආකෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට අයපොයහොසත් වීම යහෝ 

ප්රතික්යෂේප කිරිම යහෝ 

(ii) ලංසුකරුවන්ට උපයදසථ අනුකුලව කාර්යය සාධන සුරක්ෂයය සැපයීමට 

අයපොයහොසත් වීම යහෝ ප්රතික්යෂේප කිරිමය. 

 

යමම සුරක්ෂයය 

(අ) ලංසුකරු ජයග්රාහී ලංසුකරු යේ නම් යකොන්ත්රාත්තුයේ අත්සන් තබන ලද යකොන්ත්රාත් 

ලංසුකරු   වසින් අත්සන් කර ලංසුකරු  වසින් ඔබට නිකුත් කර ඇති කාර්යය සාධන 

සුරක්ෂය පත්රයේ පිටපත් අප යවත ලැබීයමන් පසු යහෝ 

(ආ) ලංසුකරු ජයග්රාහී ලංසුකරු යනොවන්යන් නම්, 

 (i) ලංසුකරු ජයග්රාහී ලංසුකරු යනොවන බවට ලංසුකරුට ඔබ යවන දැන් වයම් පිටපත අප යවත 

ලැ ල ක පසු එනමින් යපරට යයයදන අවසථාායේ අවලංගු වනු ඇත. 

 

නැතයහොත් (දිනය සදහන් කරන්න) ……………………………………   දින දක්වා යමම 

සුරක්ෂයය බලාත්මකව පවතිනු ඇත. 

 

පසුකාීමන ව යමම සුරක්ෂයය යටයත් යගවීම් සඳහා කරන ලිඛිත ඉේීමමක් දිනට 

……………………….    යපර යමම කාර්යාලය යවත ලැබිය යුතුය. 

 

 

……………………………………………. 

අධිකාරය ල  නිේයෝජිත අ ව්ව/ නිේයෝජිතයි්ව ේේ අ ව   

 

 

 



 

කාධනය වා   සුරක්ෂණය 
…………………………………………………………………………. නිකුත් කරන බැංකුයේ 

නම  

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………… නිකුත් කරන ශ්ාඛායේ (කාර්යාලයේ 

ලිපිනය) 
 

ප්රතිලාභියා      සභාපති 
ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
අංක 41/1, නව පාර්ලියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත, 
බත්තරමුේල. 

 
දිනය      …………………………………………… 
කාර්ය සාධන සුරක්ෂයයේ අංකය  …………………………………………… 
 

 
යමහි මින් මතුවට යකොන්ත්රාත්කරු වශ්යයන් හඳුන්වනු ලබන  

………………………………………… 

 (සැපයුම්කරුයේ නම/ සැපයුම්කරුයේ යකොන්ත්රාත් අංකය) …………………………………                   

දරය දිනැති  ……………………    යමහි මින් මතුවට  යකොන්ත්රාත්තුයේ කම්කරු යසේවාව සැපයීම 

සදහා  යකොන්ත්රාත්තුව යනුයවන් හදුන්වනු ලබන ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ 

ජලජීවී වගා සංවර්ධන මධයසථාාන සදහා කම්කරු යසේවාවන් පවත්වායගන යාම සදහා වු 

යකොන්ත්රාත්තුවට ඔබ ඇතුලත් වූ බව අපට දැනුම් දී ඇත. 
 

 

තවදුරටත් අපි යකොන්ත්රාත්තුයේ යකොන්යද්සිවලට අනුකුලව කාර්ය සාධන සුරක්ෂයයක් අවශ්ය 

යකොන්ත්රාත්තුවක් බව දනිමු. 

 

යකොන්ත්රාත්කරුයේ ඉේලිම පරිදි අපි  …………………………………… (නිකුත් කරන බැංකුයේ 

නම) යකොන්ත්රාත්තුයේ යකොන්යද්සි අනුකුලව යකොන්ත්රාත්කරු බැඳීම් උේලංඝයය කර ඇති බවට ඔබ 

යවතින් ලැයබන ලිඛිත ප්රකාශ්ය සහිත ප්රාම ලිඛිත ඉේීමම අප යවත ලැ ල ක පසු ඔබයේ ඉේීමම 

සනාා කිරීමට කරු ක ඉදිරිපත් කිරීයම් යහෝ ඔබයේ ඉේීමමට යහේතු සාධක දැක්වීමට යහෝ එහි 

නිර්දිෂථඨ මුදල සනාා කිරීමට යහෝ සඳහා අවශ්යතාවයයන් යතොරව එහි සඳහන් 

රු……………………………………………. 

(රුපියේ) ………………………  ඔබට යගවීමට අපි භාර ගතිමු. .................... මුදේ ප්රමායය 

යනොඉක්මවන ෑනෑම වයවහාරික මුදේ වල පරවර්තිත  මුදල යග වය යුතු මුදේ වර්ගයකින් සහ එම 

මුදල යකොන්ත්රාත් වියනාකම  වය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 



 

යමම සුරක්ෂනය අවම වශ්යයන් ................................. දිනට  අවසන් වනු ඇති අතර 

……………………………………  (සම්පුර්ය කිරීමට නියමිත දියනන් ඔේබට මසක කාලයක් 

සදහන් කරන්න)  යගවීමි සඳහා කරනු ලබන ෑනෑම ඉේීමමක් එදිනට යහෝ එදිනට යපර යමම 

කාර්යාලයට ලැබිය යුතුය. 

 

 
 
 
 
……………………... 
 
   අත්සන/අත්සන්  


