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ආපනශාලා ලංසු ඉල්ලුම් පත්රය 

 

1. ආයතනයේනම  : ………………………………………………...........… 

2. ඉල්ලුම්කරුයේනම  :………………………………………………………… 

3. මුල්ලඅකුරුසමඟනමසහලිපිනය: ....................................................................................... 

4. ජාතිකහැදුනුම්පතඅංකය :………………………………………………...........… 

5. ව්යාපාරලියාපදංචිඅංකය: ………………………………………………………... 

6. දුරකථන අංක:      ස්ථාව්ර:  ....................................................................................... 

                              ජංගම:  ...................................................................................... 

7. විද්යුත් තැපැල්ල ලිපිනය: ....................................................................................... 

8. ආපනශාලව්සඳහාමාසිකව්යගවීමටඑකඟව්නකුලිය:.......................................................... 

       (අ)ඉලක්කයමන්:……………………………………………………………………..... 

 (ආ)අකුයරන්:............................................................................................................ 

යමයටයාකරඇතිලංසුයකාන්යේසිව්ලටයටත්ව්යටත්ව්නබව්ත්ආහාරද්රව්යනාමයල්ලඛනයහාආහාර
ද්රව්යව්ලමිලගණන්ද්යැක්යව්නයල්ලඛනයේසඳහන්මිලගණන්ව්ලටආහාරසැපයීමටඑකඟව්නබව්ත්ක්රිඩා

අමාතයාංශයස්ව්කසුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයේ“Sports Cafe”ආපනශාලාව්පව්ත්ව්ායගනයාමසඳහා
වූයකාන්රාත්ගිවිසුමටඑකඟව්නබව්ත්පහතඅත්සන්කරනමමඑකඟයව්මි. 

……………………………………………………පදංචි...................................................................

ව්නමමයමමලංසුව්ඉදරිපත්කරමි. 

යම් සමග යස්ව්ක සුභසාධක හා ක්රීඩා සංගමය යව්ත යගව්න ලද්ය රු. 1,000/=ක ආපසු යනායගව්න

තැන්පතුයේකුවිතාන්සියේමුල්ලපිටපතයම්සමගඅමුණාඇත. 

ඉදරිපත්ව්නඕනෑමලංසුලියවිල්ලලක්පිළිගැනීයම්යහෝප්රතික්යෂ්පකිරීයම්අයිතියක්රීඩාඅමාතයාංශයේ

යස්ව්කසුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයසතුව්නබව්ත්ද්යනිමි. 

දනය:................................      ..................................... 

         අයදුම්කරුයේඅත්සන 

         නිලමුද්රාව්තබන්න 
 

සාක්ිකරුයේඅත්සන:…………………………………………….. 

හැදුනුම්පත්අංකය       :…………………………………………...... 

නමසහලිපිනය         :………………………………………………………………………… 
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ක්රීඩා අමාත්ාංශයේ යසේවක සුභසාධක හා ක්රීඩා සංගමයේ “Sports Cafe” ආපන ශාලා 

පවත්වායගන යාම 
 

යපාදු ලංසු යකාන්යේසි 

1)ලංසුඅයදුම්කරුව්න්විසින්ලිඛිතඉල්ලීමක්මගින්ලංසුඅයදුම්පතලබාගතයුතුය. 

2)ලංසු ගාසේු 

ලංසු යපෝරම ලබාගැනීම සඳහා රු.1,000/-ක ආපසු යනායගව්න ගාස්තුව්ක්  “භාණ්ඩාගාරික, ක්රීඩා

අමාතයාංශයේ යස්ව්ක සුභසාධක හා ක්රීඩා සංගමය” යව්ත යගව්ා ලබාගත් කුවිතාන්සියක් සියුම

අයදුම්කරුව්න්විසින්ලංසුයල්ලඛනයසමඟඉදරිපත්කලයුතුය. 

3)ලංසු ආකෘති පත්ර නිකුත් කිරීම 

2022.10.07 දන සිට 2022.10.13 දන ද්යක්ව්ා සතියේ දනව්ල යප.ව්. 9.00 සිට ප.ව්. 3.00 ද්යක්ව්ා ක්රීඩා

අමාතයාංශයේගිණුම්අංශයයන්ලබාගතයුතුයි. 

4)ලංසු ආකෘති පත්රවල යවනසේ කිරීම 

අයදුම්කරුව්න්විසින්ආහාරඋපයල්ලඛණයේමිලගණන්ව්ලහැරලංසුයකාන්යේසිව්ලයව්නත්කිසිම

සංයශෝධනයක්,යව්නස්කිරිමක්යනාකළයුතුය.ආහාරඋපයල්ලඛණයේමිලගණන්ව්ලයව්නසක්කරඇති

තැන්ව්ලහාමකාඇතිතැන්ව්ලතමඅත්සනයයාද්යාසහතිකකළයුතුය. 

5)මිල ගණන් වල වලංගු කාල සීමාව 

ඉදරිපත්කරනුලබනමිලගණන්,යමමයකාන්රාත්තුව්ප්රද්යානයකලදනසිටව්සරකකාලසීමාව්ක්ද්යක්ව්ා

ව්ලංගුවියයුතුය.වියශ්ෂඅව්ස්ථාව්ලදීපමණක්මිලගණන්යව්නස්කිරිමටක්රීඩාඅමාතයාංශයේයස්ව්ක

සුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයේඅනුමැතියමතපමණක්සිදුකලහැකිය. 

6)ලංසු ඉදිරිපත් කල යුු අන්දම 

අයදුම්කරුව්න්විසින්අත්සන්කරනලද්යලංසුයේමුල්ලපිටපත“ක්රිඩා අමාත්ාංශ යසේවක සුභසාධක හා ක්රීඩා 

සංගමයේ “Sports Cafe” ආපන ශාලා පවත්වායගන යාම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම 2022/2023” 

යනුයව්න්ව්ම්පසඉහළයකළව්යේපැහැදලිව්සඳහන්කරසභාපති,ක්රිඩාඅමාතයාංශයස්ව්කසුභසාධකහා

ක්රීඩාසංගමය,ක්රීඩාහායයෞව්නකටයුතුඅමාතයාංශය,අංක09,පිලිප්ගුණව්ේධනමාව්ත,යකාළඹ07.යන

ලිපිනයට2022.10.14දනප.ව්.2.00ටයපරලියාපදංචිතැපෑයලන්යහෝඅතින්යගනවිත්භාරදයයුතුයි. 

 

7)මිල ගණන් සඳහන් කිරිම 

අයදුම්කරුව්න්විසින්ලංසුපරයටයාකරඇතිඋපයල්ලඛණයේසඳහන්කරඇතිසියළුමද්රව්යසඳහාමිල

ගණන්සඳහන්කලයුතුය. 
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8)ලංසු භාර ගැනීම හා විවෘත් කිරීම 

 

2022.10.14දනප.ව්.2.00ටලංසුභාරගැනීමඅව්සන්වූව්හාම2ව්නමහලකුඩාශ්රව්නාගාරයේදීලංසු

විව්ෘතකරනුඇත.ලංසුවිව්ෘතකරනයේලාව්ටඅයදුම්කරුටයහෝබලයලත්නියයෝජිතයයකුටපැමිණසිටිය

හැක. 

 

9)වාජ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරිම 
 
පව්තිනයව්ළද්යයපාලමිලගණන්හාසසඳනවිටපිළිගතයනාහැකිමිලගණන්ඉදරිපත්කරඇතිලංසුක්රිඩා

අමාතයාංශ යස්ව්ක සුභසාධක හා ක්රීඩා සංගමයේ විධායක කමිටුව් විසින් නම් කළ කමිටුව්ක් විසින්

ප්රතික්යෂ්පකිරිමට ඉඩඇත. එව්ැනි අව්ස්ථාව්ලදී ඉතිරිලංසු සලකා බැීමටක්රිඩා අමාතයාංශ යස්ව්ක

සුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයවිසින්නම්කළවිධායකකමිටුව්ටබලයඇත. 

 

11)ලංසු ඇගයීම් නිර්ණායක  
 

ලංසුඇගයීයම්දීපහතකරුණුයකයේසැලකිල්ලලක්ද්යක්ව්නුලැයේ. 

• ආහාරව්ලමිලගණන්(අමාතයාංශපරිශ්රයේකාේයයමණ්ඩලයහාබාහිරපුේගලයින්සඳහා) 

• ආපනශාලඅව්මමාසිකකුලියඅව්මයරු.40,000/=කි. 

• පළපුරුේද්යපිළිබඳසහතික 

• අංකගණිතමයව්ැරදසඳහාකරනුලබනගැලපීම් 

• ඉදරිපත්කරනුලබනලංසුව්ලඅංගසම්ූේණබව් 

• ලංසුවිව්ෘතකරනදනටමාස06ක්යනාඉක්මවූරුපියල්ලපන්ලකෂයක්(රු.500,000/=)යනාඅඩු

මුද්යලකටප්රායේශියයල්ලකම්විසින්යපාදු170ආකෘතියයන්නිකුත්කරනුලැබූව්ත්කම්සහතිකයක්

යහෝබැංකුයශ්ෂසනාථකිරීයම්ලිපියක්. 

• අව්මව්ශයයන්පසුගියආසන්නව්සර02කකාලයතුළරජයේයහෝරජයටඅනුබේිතආයතන

02ක ( එකිආයතනව්ල අව්මව්ශයයන්එක්ව්සරක්ව්ත්යස්ව්ාකාලය) යහෝ අඛණ්ඩව්එක්

ආයතනයකව්සර02ක්ආපනශාලාපව්ත්ව්ාතිබියයුතුය.(යස්ව්ාසහතිකඅමුණාඑවියයුතුය) 

• රජයේගිවිසුම්යකාන්යේසිකඩකරඅසාධුයල්ලඛනගතයනාවිතිබියයුතුය. 

ගරුසභාපති, 

ක්රිඩාඅමාතයාංශයස්ව්කසුභසාධකහාක්රීඩාසංගමය, 

ක්රීඩාහායයෞව්නකටයුතුඅමාතයාංශය 

අංක09,පිලිපිගුණව්ේධනමාව්ත, 

යකාළඹ07. 
 

..........................................මස.....................................දනඉහතසඳහන්ලංසුයකාන්යේසිව්ලටමම/අපි

එකඟයව්මි/යව්මු. 

දනය:………………………………….. 

නම/නම්:………………………………………………………………………… 

හැඳුනුම්පත්අංකය   :………………………………............................................…………… 
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ගිවිසුම 
 

ව්ේෂ2022...ක්වූ..........................................................දනයකාළඹදීඇතිකරගන්නාලද්යගිවිසුමඅනුව්

යකාළඹ 07, පිලිප් ගුණව්ේධන මාව්ත. අංක 09 සථ්ානයේ පිහිටා ඇති ක්රීඩා අමාතයාංශයේ යස්ව්ක

සුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයේගරුසභාපතිමින්මතුව්ට“ගරුසභාපති”යනුයව්න්හදුන්ව්නුලබනඑකීක්රීඩා

අමාතයාංශයේයස්ව්කසුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයේගරුසභාපතියහෝඔහුයේනිලඅනුප්රාත්තිකයයකු

පළමු පාර්ශවය යලසත්, 

 

මින් මතු ඉදරියට “යකාන්රාත්කරු” යලස හදුන්ව්නු ලබන

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

ද්යරන ස්ථානයේ පදංචි සහ........................................................................................හි තම ලියාපදංචි

ව්යාපාරිකස්ථානපිහිටාඇති...........................................................................නාමයයන්පව්ත්ව්ායගන

යන ව්යාපාරයේ හිමිකරු ව්න

.....................................................................(ජා.හැ.අ.....................................) 

යනමින්මතුව්ට“යකාන්රත්කරු”යනුයව්න්හදුන්ව්නුලබනඅයසහඔහුයේඅනුප්රාත්තිකයන්යදවන 

පාර්ශවය යලසත්, 

 

එකියනකාසමඟබැඳීපහතසඳහන්යකාන්යේසිසහගිවිසිලිමතඇතිකරගනුලබනගිවිසුමයි. 
 
සෑමපුේගලයයකුටමතනිතනිව්“පාේශව්”යලසත්ඒකාබේධව්“පාේශව්”යලසත්සලකයි. 
 

එයමන්ම,යකාන්රාත්කරුආහාරසැපයීයම්ව්යාපාරකරයගනයනහවුල්ලකාරීත්ව්යක්ව්නඅතරශ්රීලංකා

ක්රීඩාඅමාතයාංශයේයස්ව්කසුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයේ ‘Sports Cafe”ආපනශාලාව්ක්රියාත්මකකිරීයම්

පළපුරුේද්යසහහැකියාව්පව්තිනඅතරයමතැන්සිටසඳහන්කරඇතිපරිදනියමනයන්හායකාන්යේසි

අනුව්අව්ශයපරිදආයතනයටසියයස්ව්ාව්න්සැපයීමටයකාන්රාත්කරුඑකඟයේ. 

 

එකීගිවිසුයම්යකාන්යේසිසහනියාමනයන්කව්යේද්යයත්; 

 

1. ගිවිසුම් කාල සීමාව  

 

1.1.යමමගිවිසුමව්ේෂxxxxxxxxxxxදනසිටක්රියාත්මකයේ. 

1.2.යමමගිවිසුයම්කාලසීමාව්ව්ේෂඑක(01)ක්ව්නඅතරඑයව්ේෂxxxxxxxxxxxව්නදනසිට

ව්ේෂ xxxxxxxxxxxව්නදනද්යක්ව්ාකාලසීමායේ. 

 

2. ගිවිසුම්කරුයේ අයිතින් සහ යුුකම් 

 

2.1.යමහි සඳහන් කර ඇති පරිද යකාන්රාත් යල්ලඛන ව්ල ද්යක්ව්ා ඇති යකාන්යේසි ව්ලට

යකාන්රාත්කරුයටත්වියයුතුය. 

2.2.මින් මතුව්ට “ආහාර සැපයුම් යස්ව්ා” යලස ප්රණීත ආහාර පාන, සහ යව්නත් යස්ව්ාව්න්

යකාන්රාත්කරුවිසින්පළමුපාේශව්යයව්තසැපයියයුතුය. 

2.3.යකාන්රාත්කරු ආහාර පාන අනුමත මිල ගණන් යටයත් අමාතයාංශ පරිශ්රයේ කාේය

මණ්ඩලයටඅයලවිකරයුතුඅතරඑකීඅනුමතමිලගණන්ආපනශාලාව්තුළප්රද්යේශනයකළ

යුතුය. 

 

2.4.යමකිමිලසහගාස්තුයකාන්රාත්කරුවිසින්ඉහළයනාද්යැමියයුතුඅතරයමකීමිලගණන්

යව්නස්කිරිමටඅව්ශයඅව්ස්ථාව්ලදීක්රිඩාඅමාතයාංශයස්ව්කසුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයේ

සභාපතියේඅනුමැතියලබාගතයුතුය. 
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2.5.යකාන්රාත්කරු විසින් ආහාර සැපයීයම් යස්ව්ා පව්ත්ව්ායගන යාම සඳහා අව්ශය සියුම

බලපර,අව්සරසහඅනුමතකිරීම්ලබායගනතිබියයුතුව්නඅතරපළාත්පාලනආයතනයේ

ව්යව්ස්ථාව්න්ටසහනීතියරගුලාසිව්ලටයටත්ව්ආපනශාලාව්පව්ත්ව්ායගනයායුතුයි. 

 

2.6.යකාන්රාත්කරුවිසින්ක්රීඩාහායයෞව්නකටයුතුඅමාතයාංශයේආහාරපානයස්ව්ාසිදුකිරිම

සඳහාඅද්යාලසහඅව්ශයසියුමනීති,යරගුලාසිසහයකාන්යේසිව්ලටඅනුකූලවියයුතුය. 
 

2.7.ඉහත2.5ව්ගන්තියයටයත්ද්යැක්යව්නබලපරලබාගැනීමටඅයපායහාසත්වීමසහයව්නත්

කිසිදු නීතියක්, යරගුලාසි ව්ලට අනුකූලව් කටයුතු කිරිමට අයපායහාසත් වීම යහ්තුයව්න්

ඇතිවියහැකිව්ගකීම්පිරිව්ැය, වියද්යම්, අලාභය,හානියයහෝහිමිකම්පෑමට එයරහිව්පළමු

පාේශව්යටව්න්දයගවියයුතුය. 
 

2.8.පළමුපාේශව්යේලිඛිතඅනුමැතියකින්යතාරව්ආපනශාලව්තුළයහෝඉන්පිටතකිසිදුයව්ළඳ

ද්යැන්වීමක්යහෝසංයක්තපුව්රුව්ක්යකාන්රාත්කරුවිසින්යනාතැබියයුතුය. 
 

2.9.1980අංක26ද්යරනආහාරපනතසහඑහිසංයශෝධනයහාඒයටයත්පනව්ාඇතියරගුලාසි

අනුව්ආපනශාලව්තුළආහාරසැපයීයයුතුඅතරආහාරපිසීමසඳහායයාද්යාගනුලබනඅමුද්රව්ය,

එළව්ළු, මස්, මාළු, පළතුරුනිසියසෞඛයාරක්ිතක්රමයේද්ය අනුගමනයකරමින්ගබඩාකළ

යුතුය. 

 

2.10. ආහාරමිලදීගන්නන්හටපැහැදලිව්යතෝරාගතහැකිපරිදයසෞඛයාරක්ිතව්ප්රද්යේශනය

කරතැබියයුතුඅතරප්රධානආහාරයේල්ල“ බුය ්”ක්රමයටයහෝඉල්ලුම්කරනආකාරයඅනුව්

ලබාදීයම්ක්රමයටනිකුත්කළයුතුයි. 

 

2.11. සපයනලබනආහාරව්ලරසයසහයපෝෂණගුණයඉහළතත්ත්ව්යකපැව්තියයුතුඅතර

(වියශ්ෂයයන්පිසිනලද්යආහාර,මස්,මාළු,බිත්තර,කිරිමිශ්රආහාර)උපරිමපැයහතර(04)ක්

ඇතුළතඅයලවියඅව්සන්කළයුතුය. 
 

2.12. ආපනශාලාව්තුළමත්පැන්,දුම්ව්ැටිසහබුලත්විටවිකීණිමසපුරාතහනම්යේ. 
 

2.13. ආපනශාලාව්යප.ව්.6.00සිටප.ව්.6.00ද්යක්ව්ාවිව්ෘතව්තැබියයුතුයි. 
 

2.14. ක්රීඩාහායයෞව්නකටයුතුඅමාතයාංශයේනීතිහායරගුලාසිඅනුව්එහිපාලනඅිකාරිය

විසින්නම්කළයපයද්යසකආරක්ිතව්ආව්රණයකරනලද්යබඳුන්ව්ලමුළුතැන්යගයිඇතුු

සියුකසලසහඅපද්රව්යයකාන්රාත්කරුවිසින්එකතුකලයුතුඅතරනියමිතපරිදඑකීකුණු

කසලබැහැරකිරිමටඅව්ශයපියව්රගතයුතුඅතරඑකීනම්කරනලද්යප්රයේශව්ලපිරිසිදුකම

සඳහා යකාන්රාත්කරු ව්ගකිය යුතු අතර සියුම අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් යරගුලාසි ව්ලට

අනුකූලවියයුතුය. 

 

2.15. යකාන්රාත්කරුවිසින්ආහාරපිළියයලකිරිමටයයාද්යාගන්නාස්ථානයේසහආපනශාලාව්

ඇතුලතසෑමසනීපාරක්ෂකත්ත්තව්යසෑමවිටමඉහළමමට්ටමකින්පව්ාත්ව්ායගනයායුතු

අතර යකාන්රාත්කරු සෑම විටම ගබඩා සථ්ානය, උපකරණ, යස්දුම් ප්රයේශය සහ

යස්ව්කයින්යේ නව්ාතැන් හා ව්ැසිකිළි සියල්ලල පිරිසිදුව් තබා ගත යුතුය. එයමන් ම

යකාන්රාත්කරුභාවිතාකරනසියුමප්රයේශකෘමිහාපළියබෝධව්ලින්යතාරබව්ටසහතික

කළයුතුඅතරආහාරපානසහනම්කරනලද්යස්ථානසනීපාරක්ෂකබව්ටයකාන්රාත්කරු

විසින් සහතික කළ යුතු ව්න අතර ආහාර සැපයීයම් යස්ව්ාව්න්ට අද්යාළ ව්යව්ස්ථාපිත

අව්ශයතාව්යන්ටඅනුකූලවියයුතුයි. 
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3. ආපන ශාලායේ යසේවකයින්  

 

3.1.යකාන්රාත්කරුවිසින්ප්රමාණව්ත්යස්ව්කසංඛයාව්ක්ආපනශාලායේආහාරසකස්කිරියම්

සහපිළිගැන්වීයම්කටයුතුසහායයාද්යාගතයුතුඅතරඑමයස්ව්කයින්සුදුසුපරිදඅද්යාළව්න

කම්කරුනීතියරගුලාසිව්ලටඅනුව්පරිපාලනයකළයුතුය. 

 

3.2.එකීයස්ව්කයින්ආහාරපිළියයළකිරීමහාපිළිගැන්වීමසම්බන්ධයයන්විිමත්පුහුණුව්ක්ලබා

ඇතිබව්ටයකාන්රාත්කරුවිසින්සහතිකකළයුතුය. 

 

3.3.සෑමව්සරකටමව්රක්රජයේපිළිගත්වව්ද්යයව්රයයක්මගින්යකාන්රාත්කරුවිසින්යස්ව්යේ

යයාද්යව්ාඇතිසියුමකාේයමණ්ඩලයවව්ද්යයපරීක්ෂණයටලක්කරනබව්ටයකාන්රාත්කරු

සහතික විය යුතු අතර යබෝ ව්න යරෝගව්ලින් යනායපයලන යසෞඛය සම්පන්න නියරෝගී

පුේගලයින්පමණක්ආපනශාලාව්තුළයස්ව්යේයයාද්යව්ාඇතිබව්ටයකාන්රාත්කරුසහතික

වියයුතුයි. 

 

3.4.යකාන්රාත්කරු විසින් ආපනශාලායේ ආහාර පිළියයල කිරීයම් සහ පිළිගැන්වීයම් කාේය

මණ්ඩලයටඅමතරව්පිරිසිදුකිරියම්කාේයයසද්යහාප්රමාණව්ත්ව්නපරිදඅමතරව්යස්ව්කයින්

යයාද්යාගතයුතුය. 

 

3.5.ආපනශාලායේ යස්ව්ය සද්යහා යයාද්යා ගනු ලබන යස්ව්කයින් පිළිබද්ය සියු විස්තර

යකාන්රාත්කරුවිසින්ක්රීඩාහායයෞව්නකටයුතුඅමාතයාංශයේයජයෂ්ඨසහකාරයල්ලකම්

(පාලන)යව්තලබාදීඅද්යාලඅනුමැතියලබාගතයුතුයි. 

 

3.6.යකාන්රාත්කරුවිසින්සෑමවිටමසනීපාරක්ෂකහාපිරිසිදුහිස්ආව්රණඇතුළුසුදුසුනිලඇඳුම්

තම කාේයය මණ්ඩලයට සැපයිය යුතු ව්න අතර සියුම යස්ව්කයින් සිය රාජකාරි කාල

යේලාව්න්ඇතුළතනියමිතනිලඇඳුමපැළද්යසිටියයුතුයි. 

 
 

3.7.යමමගිවිසුමටඅනුකූලව්ක්රීඩාහායයෞව්නකටයුතුඅමාතයාංශපරිශ්රයේයකාන්රාත්කරුවිසින්

යස්ව්යේයයාද්යව්ාඇතිසියුමයස්ව්කයින්ව්රින්ව්රක්රීඩාහායයෞව්නකටයුතුඅමාතයාංශය

විසින්පනව්ාඇතිසියුමආරක්ෂකසහසනීපාරක්ෂකයරගුලාසිව්ලටඅනුකූලව්නබව්ට

යකාන්රාත්කරුසහතිකවියයුතුය. 

 

4. ඇප ත්ැන්පු හා මාසික කුලිය 

 

4.1...................................................ව්නදනඅත්සන්තබනලද්යගිවිසුයම්ප්රකාරව්ආපනශාලායේ

ප්රයයෝජනයසඳහාභාරදීඇතිභාණ්ඩහාඋපකරණයගාඩනැගිලිආරක්ෂාව්,ඉදරිකුීයගවීම

තහවුරුකිරිම යව්නුයව්න්රු.100,000/-ක මුද්යල්ල තැන්පතුව්ක් ක්රීඩා අමාතයාංශයේ යස්ව්ක

සුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයේගරුභාණ්ඩාගාරිකයව්තලබාදීරිසිට්පතක්ලබාගතයුතුය.ඒ

අනුව් යකාන්රාත්කරු විසින් පළමු පාේශව්ය යව්ත ලබා දී ඇති රුපියල්ල ලක්ෂක

(රු.100,0000/-)බැංකුතැන්පතුව්ආරක්ෂකතැන්පතුව්ක්යලසගිවිසුයම්ව්ේෂයකකාලයව්න

xxxxxxxxxxxx දනද්යක්ව්ාව්ලංගුයේ. 

 

4.2.ඉහත 4.1 ව්ගන්තියයහිසඳහන්ආරක්ෂකතැන්පතුව්ආපනශාලායේයම්හානිූරණයකට

අයකරගැනීමටමුද්යලක්යනාමැතිනම්ගිවිසුම්කාලගත අව්සානයේ යහෝ ගිවිසුම් අව්සන්

කිරියමන්මාස (01)ක්ඇතුළතපළමුපාේශව්යවිසින්යපාීරහිතව්ආරක්ෂකතැන්පතුව්

යකාන්රාත්කරුයව්තයගවියයුතුය. 
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4.3.යකාන්රාත්කරුවිසින්සෑමමසකම15ව්නදනටප්රථමක්රීඩාඅමාතයාංශයේයස්ව්කසුභසාධක

හාක්රීඩාසංගමයේභාණ්ඩාගාරිකයව්තආපනශාලායේමාසිකකුලියයලසරුපියල්ලහතලිස්

ද්යහසක්(රු.40,000.00)කමුද්යල්ලයගව්ාලදුපතක්ලබාගතයුතුය. 
 

5. ආපන ශාලායේ නඩත්ුව 

 

5.1.පළමුපාේශව්යවිසින්ආපනශාලායේප්රයයෝජනයසඳහායකාන්රාත්කරුයව්තභාණ්ඩලබා

යද්යනඅතරඑකීභාණ්ඩගිවිසුමඅව්සානයේනිසිපරිදනැව්තභාරදයයුතුය.යමකීභාණ්ඩ

නැතීවිමයහෝඅලාභහානීසිදුවීමමතඑමභාණ්ඩයේව්ේතමානයව්ළඳයපාළව්ටිනාකමහා

25%කරජයේගාස්තුව්ඉහත4.1ව්ගන්තියේද්යැක්යව්නආරක්ෂකතැන්පතුයව්න්අයකරනු

ලබයි. 
 

5.2.ආපනශාලායේආහාරපිළියයලකිරිමහාඑමආහාරව්ලප්රමිතියඋසස්තත්ව්යේපැව්තියයුතු

අතර පළමු පාේශව්ය විසින්නම්කරන ලද්යනිලධාරින්යගන් සමන්විතකමිටුව්කට ඕනෑම

අව්ස්ථාව්කආහාරව්ලප්රමිතියහාපවිරතාව්යපරීක්ෂාකිරීමටයකාන්රාත්කරුඅව්සරදයයුතු

ව්නඅතරයසෞඛයයස්ව්ානිලධාරින්යේසහමහජනයසෞඛයපරික්ෂකවිසින්ආහාරපානව්ල

යසෞඛය ප්රමිතියට ආද්යළ බව්ට ව්රින් ව්ර පරීක්ෂාව්ටල ලක් කරයහාත් ඒ සඳහා අව්ශය

සහයයෝගයලබාදයයුතුය. 
 

5.3.ඉහත 5.2 ව්ගන්තියේ සඳහන් කමිටුයේ නිේයේශ ව්ාර යද්යක (02) කට ව්ැඩි අව්ස්ථා ව්ලදී

ක්රියාත්මකකිරිමටයකාන්රාත්කරුඅයපායහාසත්වූව්යහාත්ආයතනයේයස්ව්කසුභසාධක

හාක්රීඩාසංගමයවිසින්යමමයකාන්රාත්තුව්අව්සන්කරනුලබයි. 
 
 

6. සාමාන 

 

6.1.පළමු පාේශව්යේ ූේව් ලිඛිත අව්සරයකින් යතාරව් ආපන ශාලා යගාඩනැගිල්ලයල්ල කිසිදු

ව්ුහාත්මකයව්නස්කිරීමක්යකාන්රාත්කරුවිසින්යනාකළයුතුය. 
 

 

7. ගිවිසුමට ආදාළ නීති 
 

7.1.පාේශව්කරුයව්කු විසින් යමහි සද්යහන් යකාන්යේසි අනුව් කටයුතු කිරිමට අයපායහාසත්

වූව්යහාත්අයනක්පාේශව්යවිසින්ඔහුටඒසම්බන්ධයයන්ව්ැඩකරනදනවිසිඑක(21)ක්

ඇතුළතලිඛිතව්ද්යැන්වීමක්කළයුතුඅතරඅයපායහාසත්වූපාේශව්යවිසින්එකීද්යැන්වීමලැබුනු

දනසිටදනහත(07)ක්ඇතුළතඑකීව්රද්යනිව්ැරදකරගැනීමටකටයුතුකළයුතුය. 
 

7.2.යමමගිවිසුමශ්රීලංකාප්රජාතාන්ිකසමාජව්ාදීජනරජයේව්ලංගුනීතිමඟින්බැඳීපව්තී. 
 

 

8. සම්ූර්ණ ගිවිසුම  

 

යමමගිවිසුමමඟින්පාේශව්කරුව්න්අතරව්නසම්ූේණගිවිසුමසංසථ්ාපනයව්නඅතරමීටයපර

පාේශව්කරුව්න්අතර  යමමකරුණුසම්බන්ධයයන්ඇතිකරගන්නාලද්යලිඛිතසහ/ යහෝ ව්ාචික

ඇයතාත්ඒසියුමගිවිසුම්සහයකාන්යේසියමමගිවිසුමමඟින්අව්ලංගුයේ. 

 

9. සේවාභාවික වසන 

පාේශව්කරුව්න්යේසාධාරණපාලනයයන්යතාරයුේධ,ගිනි,කලයකෝලහල,සිවිල්ලඅරගලය,සුළිසුළං,

ගංව්තුර, නායයාම්, ව්ේජන, ව්සංගත,  යේව් ක්රියා, රාජයතාන්ිකක්රියා ඇතුළු පාේශව්කරුව්න්යේ

පාලනයටඔේයබන්වූක්රියාකාරකම්යහ්තුයව්න්සිදුවියහැකිඅලාභයන්යහෝගිවිසුමනියමයන්කඩවීම

සම්බන්ධයයන්කිසිදුපාේශව්යක්ව්ගකීමටයනාබැයඳ.් 
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10. හානිපුරණය 

යකාන්රාත්කරුයහෝඔහුයේයස්ව්කයන්සිදුකරනුලබනනීතිහායරගුලාසිකඩවීමක්,යමමගිවිසුයම්

සඳහන්යකාන්යේසිසහනියමයන්ටඅනුකූලව්කටයුතුයනාකීරීමන්යහෝපැහැරහැරීමක්යනාදීකිසිදු

ක්රියාව්ක් සම්බන්ධයයන් ඇතිවිය හැකි ව්ගකීමක් , ව්න්ද ඉල්ලීමක්, ද්යඩයක්, වියද්යමක්, හානියක්,

වනතිකගාස්තුව්ක්සහ/යහෝවියද්යමක්ඇතුළුකිසිදුව්ගකීමක්  පිළිබඳව්පළමුපාේශව්යව්ගකීමට

යනාබැයඳනබව්ටයද්යපාේශව්යමඑකඟයේ. 

 

11. දැන්වීම 

පාේශව්කරුව්න්ටයව්නුලබනද්යැන්වීමඑකීඑක්එක්පාේශව්යයව්තලියාපදංචිතැපැලමඟින්සහ/යහෝ

පුේගලිකව්අතින්සහ/යහෝවිද්යුත්තැපැල්ල(Email)මඟින්යමහිඉහතින්සඳහන්කරනලද්යලිපිනයට

භාරදීයමන්නිසිපරිදභාරදුන්බව්ටසලකනුලබයි. 

 

12. ගිවිසුම් අවසන් කිරීම 

 

12.1. ඕනෑම පාේශව්කරුයව්කු විසින් අයනක් පාේශව්ය යව්ත දන තිහ (30) ක ූේව් ලිඛිත

ද්යැන්වීමමඟින්යමමගිවිසුමඅව්සන්කරනුලැබියහැකිය. 

 

12.2. යකාන්රාත්කරුපළමුපාේශව්යේයගෞරව්යටහානිව්නඅයුරින්ක්රියාකරතිබුයහාත්ඒ

සම්බන්ධව්විිමත්විමේශනයකින්අනතුරුව්පළමුපාේශව්යවිසින්කරනුලබනලිඛිතූේව්

ද්යැනුම්දීමකින්ගිවිසුමඅව්ලංගුකරනුලබයි. 

 

12.3. යමමගිවිසුමඅව්ලංගුකිරියමන්අනතුරුව්වූව්ද්යපාේශව්යන්යව්තලැබියයුතුව්න්ද,අලාභ,

හානිූරණයකිරීමසම්බන්ධයයන්ව්නව්ගකීමසහඅයිතිව්ාසිකම්අව්සන්යනායේ. 

 

 

එයට සාක්ි පිණිස ක්රීඩා අමාතයාංශ යස්ව්ක සුභසාධක හා ක්රීඩා සංගමය යව්නුයව්න් එහි ගරු

සභාපති....................................................ත්.......................................................යව්නුයව්න් එහි

හිමිකරු.................................................ව්න මම / අපි යමයටත් යමහි ඉහත සඳහන් දන යකාළඔ දී

අත්සන්තැබුයව්මි. 

 

ක්රීඩාඅමාතයාංශ 

යස්ව්කසුභසාධකහාක්රීඩාසංගමයේගරුසභාපති 

.....................................යේඅත්සන 

 

 

............................හිනිලමුද්රාව්සහඑහි 

හිමිකරු..............................යේඅත්සන 

 

 

සාක්ි

මීටසාක්ිකාරයන්ව්නඅපයමහිඅත්සන්  

කළඅයයහාඳාකාරව්මහඳුරනබව්ද්යඒ 1. 

යද්යපක්ෂයේනියමනම්රක්ෂාව්ල්ලසහ 

පදංචිස්ථානත්නිසියාකාරව්ද්යන්නාබව්ද්ය 2. 

යමයින්සහතිකකරප්රකාශකරමු. 
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ආපන ශාලා මිල ගණන් දැක්වවිය යුු උපයල්ලඛන 
 

අංක විසේත්රය මුළු බර 

ග්රෑමි 

අමාත්ාංශයේ නිලධාරින් බාහිර පුේගලයන් සඳහා  

ඒකක මිල 

රු.ශත් 

මිල 

අකුයරන් 

ඒකක මිල 

     රු.ශත් 

මිලඅකුයරන් 

1 කෑම පිඟානට යහෝ පාර්සලයකට 

අසුරන ලද 

 

අ) එළවළු කෑම එකක මිල 

 
සම්බාසහලින්පිසූබත්ග්රෑම්225ක්, 

එළව්ළු03ක්සමඟමැල්ලුමක්යහෝ

සලාද්යයක් 

(අව්මබරග්රෑමි400කටයනාඅඩුවිය

යුතුය) 
 

 
 
 

400 

    

2 ආ)මාළු කෑම එකක මිල 
 
සම්බාසහලින්පිසූබත්ග්රෑම්250ක්, 

ග්රෑම්50ක්බරින්යුත්මාළුසහිත

යහාේද්යක් 

එළව්ළු02ක්සමඟමැල්ලුමක්යහෝ

සලාද්යයක් 

(අව්මබරග්රෑමි400කටයනාඅඩුවිය

යුතුය) 
 

 
 
 

400 

    

3 ඇ)මසේ කෑම එකක මිල 

 
සම්බාසහලින්පිසූබත්ග්රෑම්250ක්, 

ග්රෑම්50ක්බරින්යුත්මස්සහිත

යහාේද්යක් 

එළව්ළු02ක්සමඟමැල්ලුමක්යහෝ

සලාද්යයක් 

(අව්මබරග්රෑමි400කටයනාඅඩුවිය

යුතුය) 
 

 
 
 
400 

    

4 ඈ)බිත්ත්ර (ත්ම්බන ලද) යහෝ ඔම්ලට් 

කෑම එකක මිල 

 
සම්බාසහලින්පිසූබත්ග්රෑම්250ක්, 

තම්බනලද්යබිත්තරයක්යහෝඔම්ලට්

එකක් 

එළව්ළු02ක්සමඟමැල්ලුමක්යහෝ

සලාද්යයක් 

(අව්මබරග්රෑමි400කටයනාඅඩුවිය

යුතුය) 
 

 
 
 
 
400 

    

 
 

අයදුම්කරුයේනම:-  ………………………………………………………………………………. 

 

අත්සන:-…………………………………… 
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අංක විසේත්රය මුළු බර 

ග්රෑමි 

අමාත්ාංශයේ නිලධාරින් බාහිර පුේගලයන් සඳහා 

ඒකක මිල 

රු.ශත් 

මිල 

අකුයරන් 

ඒකක මිල 

රු.ශත් 

මිලඅකුයරන් 

5 ඉ)කරවල කෑම එකක මිල 
 
සම්බාසහලින්පිසූබත්ග්රෑම්225ක්, 

ග්රෑම්25කටයනාඅඩුඉස්තරම්

ව්ේගයේකරව්ලව්යාංජනයක්

(කට්ටා,යතෝරා,පරා) 

එළව්ළු02ක්සමඟමැල්ලුමක්යහෝ

සලාද්යයක් 

(අව්මබරග්රෑමි400කටයනාඅඩුවිය

යුතුය) 

 

 
 
 
400 

    

6 හාල්ලපිටිඉඳිආප්ප10ක්යපාල්ල
සම්යබෝලයහෝයපාල්ලමැල්ලුම්සමඟ 

135     

7 තිරිඟුපිටිඉඳිආප්ප10ක්යපාල්ල
සම්යබෝලයහෝයපාල්ලමැල්ලුම්සමඟ 

135     

8 පිට්ටුකෑල්ලලක්කිරියහාදීසමඟ 70     

9 කිරිබත්කෑල්ලලක්කට්ටසම්බල්ල
සමඟ 

70     

10 තම්බනලද්යමුංඇටපීරිසියක්(කට්ට
සම්යබෝලහායපාල්ලසම්යබෝල 

160     

11 තම්බනලද්යකඩලපීරිසියක්(කට්ට
සම්යබෝලහායපාල්ලසමග) 

160     

12 තම්බනලද්යමඤය්ඤාක්කා/බතල
පීරිසියක්(කට්ටසම්යබෝලහායපාල්ල
සමඟ) 

160     

13 එළව්ළුසමඟයතම්පරාදුකල
නූඩ්ලල්ලස්පීරිසියක් 

175     

14 පාන්බාගයක් 225     

15 යරෝස්පාන්යගඩියක් 112     

16 පරිප්පුපීරිසියක්(මයිසූේ) 50     

17 මාළුපීරිසියක්(40gමාළුකෑල්ලලක්
සමඟ) 

50     

18 අලපීරිසියක් 50     

19 මස්පීරිසියක්(40gකුකුල්ලමස්
කෑල්ලලක්සමඟ) 

50     

20 තම්බනලද්යබිත්තරයක් 40-50     

21 බිත්තරයරාටියක් 115     

22 එළව්ළුයරාටියක් 90     

23 ඔම්ලට්/බුල්ලසායිඑකක් 40     

24 මස්/මාළුයරාටියක් 90     

25 යපාල්ලයරාටියක් 70     

26 යතෝසඑකක් 50     

 
 
 
 

අයදුම්කරුයේනම:-  ………………………………………………………………………………. 

 

අත්සන:-…………………………………… 
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අංක විසේත්රය මුළු බර 

ග්රෑමි 

අමාත්ාංශයේ නිලධාරින් බාහිර පුේගලයන් සඳහා 

ඒකක මිල 

රු.ශත් 

මිල 

අකුයරන් 

ඒකක මිල 

රු.ශත් 

මිලඅකුයරන් 

         යකටි කෑම 

27 පරිප්පුව්යඩ්ලඑකක් 40     

28 උළුදුව්යඩ්ලඑකක් 60     

29 චයිනිස්යරෝල්ලස්එකක් 90     

30 මාළුපාන්එකක් 100     

31 බිත්තරපාන්එකක් 90     

32 ඔම්ලටබනිස්එකක් 90     

33 කිඹුලාබනිස්එකක් 75     

34 ප්යල්ලන්බනිස්එකක් 55     

35 ක්රීම්බනිස්එකක් 65     

36 සීනිබනිස්එකක් 75     

37 ඩබල්ලබනිස්එකක් 130     

38 ජෑම්බනිස්එකක් 100     

39 ස්පන්්එකක් 50     

40 ව්න්ඩුයක්ක්කෑල්ලලක් 50     

41 යක්ක්කෑල්ලලක්(බටේ) 45     

42 සයමෝසාඑකක් 50     

43 මාළු/මස්කට්ලට්එකක් 50     

44 මාළු/මස්පැටිස්එකක් 50     

45 ලැව්රියාඑකක් 70     

46 සීනිසම්බල්ලපිරිසියක් 40     

47 පැණිආප්ප 40     

48 සුදුආප්ප 40     

49 ව්ැලිතලප 70     

50 තලකැරලි      

51 පෑන්යක්ක් 70     

52 හැලපඑකක් 60     

53 සැන්ඩ්ලවි් 75     

54       

 පාන වර්ග      

55 කහටයත්එකක්(ප්යල්ලන්ටි)      

56 කිරියත්එකක්      

57 යකෝපිඑකක්      

58 කිරියකෝපිඑකක්      

59 යනස්කැය ්යකෝප්ප01      

60 යනස්ටීයකෝප්ප01      

61 කිරිපැකට්(මි.ලි.180)      

62 යකාළකැඳ වීදුරු01ක්     

63 සුප් යකෝප්ප
01ක් 

    

64 නැවුම්පළතුරුබීම වීදුරු01ක්     

65 පැෂන් වීදුරු01ක්     

66 යද්යහි වීදුරු01ක්     

67 ගස්ලබු වීදුරු01ක්     

68 දවුල්ල වීදුරු01ක්     

69 අලිගැටයප්ර වීදුරු01ක්     

 

 

අයදුම්කරුයේනම:-  ………………………………………………………………………………. 

 
 

අත්සන:-…………………………………… 
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අංක විසේත්රය මුළු බර 

ග්රෑමි 

අමාත්ාංශයේ නිලධාරින් බාහිර පුේගලයන් සඳහා 

ඒකක මිල 

රු.ශත් 

මිල 

අකුයරන් 

ඒකක මිල 

රු.ශත් 

මිලඅකුයරන් 

 පළුරු/ අුරුපස      

70 ඇඹුල්ලයකයසල්ලයගඩියක්      

71 පුව්ාු/යකෝීකුට්ටුයගඩියක්      

72 ආනමාළු/ඇම්බුන්යගඩියක්      

73 අයිස්ක්රීම්(මි.ලි.80)      

74 යයෝගට්(මි.ලි.80)      

 

 

වියශේෂ උත්සව සදහා ආහාර වල මිල 

වියශ්ෂඋත්සව්අව්ස්ථාව්ලදීලබාගැනීමසඳහාපහතසද්යහන්ආහාරව්ලමිලද්යන්ව්න්න. 

අංක විස්තරය එකකමිල 

රු ශත 

01 කීරිසම්බාෆ්රයිඩ්ලරයිස්එකක්(එළව්ළුද්යමනලද්ය)   

02 කීරිසම්බාෆ්රයිඩ්ලරයිස්එකක්(බිත්තරද්යමනලද්ය)   

03 කීරිසම්බාෆ්රයිඩ්ලරයිස්එකක්(මස්යහෝමාළුද්යමන
ලද්ය) 

  

04 ග්රෑම්70ක්බරකිරිබත්කෑලිඑකක්   

05 ග්රෑම්30ක්බරයකාණ්ඩකැවුම්එකක්   
06 යකාකිස්එකක්   

07 යකෝලිකුට්ටු   

08 යත්යකෝප්පයක්(ප්යල්ලන්ටි)   
09 යත්යකෝප්පයක්(කිතුල්ලහකුරුකැබැල්ලලක්සමඟ)   

10 යබලිමල්ලයකාප්පයක්එකක්(හකුරුසමඟ)   

11 ුණුමිරිස්   
12 හැලපඑකක්   

13 යපාල්ලයරාටී02ක්මැද්යටුණුමිරිස්යයාද්යා   

14 යනස්කැය ්යකෝප්ප01   

15 යනස්ටීයකෝප්ප01   
 

 

අයදුම්කරුයේනම:-  ………………………………………………………………………………. 

 

අත්සන:-………………………………… 

අංක ෆයිඩ් රයිසේ සදහා මිල ගණන් 

(කෑම පිඟානකට පාර්සලයකට 

අසුරන ලද)  

මුළු බර  

ග්රෑමි 

අමාත්ාංශයේ නිලධාරින් සදහා බාහිර පුේගලයින් සදහා 

ඒකක මිල 

රු.ශත් 

මිල අකුයරන් ඒකක මිල 

රු.ශත් 

මිල අකුයරන් 

01 කීරිසම්බාෆ්රයිඩ්ලරයිස්(එළව්ළු
ද්යමනලද්ය) 

400     

02 කීරිසම්බාෆ්රයිඩ්ලරයිස්(බිත්තර
ද්යමනලද්ය) 

400     

03 කීරිසම්බාෆ්රයිඩ්ලරයිස්(මස්යහෝ
මාළුසමඟඑළව්ළුද්යමනලද්ය) 

400     


