
 

ජාතික තරඟකාරී ලංසු ක්රමය   

ලංසු කැඳවීමය 

ශ්රී ලංකා රජාතා්ත්රික සමයාජදා ජ ජජරජ   ජාතික රතිත්තති  ර්ථිකක කයුතතු  ජැදත තිංංි  ිරරීමය හා 

පුජරු්තථාතජ  උතුරු තළා්ත සංද්ථධජ  දෘ්තතී  පුහුණු    ෞදජ කයුතතු අමයාතාංශ  

ජාතික තරුණ  සේදා සභාද 

ක්රීඩා භාණ්ඩ හා පුහුණු මයධසථථාජ සඳහා උතකරණ ිලලිං ැැීමමය හැඳි්තවී ේ අංක - 

(NYSC/SU/PTE/2019) 
 

මෙහි පහත සඳහන් ක්රීඩා භ ණභඩඩා  සහ පුහුණු ෙධ්යසථාභ  සඳහභ පපරණ  ිලදී  ැනීමෙ සඳහභ ජභතිර තරු  මසේවභ සණභව, 

අංර 65, හයිමදවල් පභණ, ෙහණැෙ මෙපභර්තමේන්තු ප්රසේපභෙ  රිලු  සණභපති ිසිනන් ීලල් තන  දෙ ිලද ැ න් රනඳවනු 

දනමේ. මෙෙ ිලද ැ න් දනභ ැනීමෙ 2019 අමැෝසථතු 06 දි  පසථවරු 2.00 ට අවසන් රණනු දනමේ.  

අනු 

අංක  

අයිතමය අංක  
භාණ්ඩ හා  සේදා විසථතර  රමයාණ  

ලංසු සුරක්ෂණ   

දටිජාකමය (රු) 

1. 

PE-C ක්රිර භ ණභඩඩා  ර භටද 

7500 207,500.00 
 සථටේප් මස භ 

 සනහනල්ලු පන්දු ක්රිර භ පිති 

 ක්රිර භ පන්දු 

2. 

PE-V මවොලිමනෝල් ර භටද 

5000 603,750.00  මවොලිමනෝල් ෙනල් 

 මවොලිමනෝල් 

3 PE- DC මඩා සථක්මටොප් පරිැ ර 72 66,888.00 

4. PE-LT දනප්මටොප් 17 20,399.00 

5. PE-P ප්රින්ටර්සථ 21 6,909.00 

6. PE-MMP ෙල්ටිමීඩියභ මප්රොමජක්ටර්සථ 04 5,944.00 

7. PE-UPS යූපීඑසථ 58 2,117.00 

8. PE-PM ඡභයභපිටපත් යන්ත්ර 18 
26,820.00 

9 
PE-GD පරිැ ර චිත්රර පභමෙභදභව සඳහභ 

අවශ්ය පුහුණු පපරණ  

ිනයළු 
ිසසථතණ 
දංසු 
මල්ඛ මේ 
අමු භ 
ඇත 

250,000.00 

10 
PE-ICTT මතොණතුරු හභ සන්නිමේෙ  

තභක්ෂ  ශිල්පී පභමෙභදභව සඳහභ 
අවශ්ය පුහුණු පපරණ  

250,000.00 

11. 
PE-HS මරොඩඩා  මෙෝසථතණ පභමෙභදභව 

සඳහභ අවශ්ය පුහුණු පපරණ  
50,000.00 

12. 
PE-BC රපදභව ය පභමෙභදභව සඳහභ 

අවශ්ය පුහුණු පපරණ  
50,000.00 

13. 
PE-OEF 

ලී නඩු හභ රභර්යභද පපරණ   
100,000.00 

14. 
PE-CN පරිැ ර ජභදරණ  පභමෙභදභව 

සඳහභ අවශ්ය පුහුණු පපරණ  
50,000.00 

 



2.  මේ සඳහභ සුදුසුරේ දත් දංසුරරුවන්ට අවශ්ය වනඩි ිසසථතණ සහරභණ අධ්යක්ෂ පප්රසේපභෙ   ජභතිර 

තරු  මසේවභ සණභව, අංර 65, හයිමදවල් පභණ, ෙහණැෙ ය  ලිපි යට මහෝ 011-2847563 ය  

දුණරා  අංරයට ිසෙීලමෙන් දනභ ැත හනර.  
1.   
3. මේ පිළිනඳව සුදුසුරේ ඇති  දංසුරරුවන් ිසිනන් ලිඛිත අයදුේපතක් ණභජරභරී දි වදී  ප්රසේපභෙ  

අංශ්ය මවත ඉදිරිපත් රණ ආපසු ම ොමැව  රු.1000.00 ර තනන්පත් මුෙදක්  (එක් අයිතෙයක් 

සඳහභ රු.1000.00කි  සණප් මවත මැවීමෙන් 2019 ජූලි 18 දි  ිනට 2019 අමැෝසථතු 05 දි  

ෙක්වභ මපණවරු 10.00 ිනට පසථවරු 2.30 අතණ රභද ීලෙභව තුදී  දංසු මල්ඛ  දනභ ැත හනර. 
 

4. ීලල් තන  දෙ දංසු මල්ඛ  පහත සඳහන් ලිපි යට ලියභපදිංචි තනපෑමදන් දනබීෙට 

සදසථවන්මන්  ේ අෙභද දි  ප.ව.2.00ට ප්රාෙ මහෝ එදි ට මපණ දනබීෙට සනදනසථිසය ුතතු අතණ, 

ප්රසේපභෙ  අංශ්මේ තනභ ඇති  ප්රසේපභෙ  මප භටියට නහභදන්මන්  ේ 2019  අමැෝසථතු 06  දි  

පසථවරු 2.00 ට මපණ ිනදුරද ුතතුය. ප්රෙභෙ වී දනමන  දංසුපත් ප්රතික්මෂේප රණනු දනමේ. ඒ 

අවසථාභමේෙ දංසු ිසවෘත රණ  නනිසන්, ඔනට මහෝ ඔමේ නිමයෝජිතමයකුට සහණභගී වීෙට 

ආණභධ් භ රණිල. 
 

5. 2019 මෙසනේනර් 16  දි  ෙක්වභ වදංගු ව  පරිදි පිළිැත් නනංකුවකින් දනභ ැත් දංසු සුණක්ෂ  

ඇපරණයක් මහෝ ජභතිර තරු  මසේවභ සණභමේ සණප් මවත මුෙල් මැවීමෙන් පසු දනමන  මුෙල් 

මැවීමේ කුිසතභන්ිනයක් දංසු මල්ඛ  වද මුල් පිටපත සෙැ ඉදිරිපත් රද ුතතුය. 
 
 

6. කිිනෙ මහේතුවක් ම ොෙක්වභ දංසු මල්ඛ  සේපර් මයන් මහෝ මරොටසක් මහෝ පිළි ැනීමෙ මහෝ 

ප්රතික්මෂේප කිරීෙ ජභතිර තරු  මසේවභ සණභව සතුය. 
 

7. ිනයළුෙ ක්රීඩා භ ණභඩඩා , පුහුණු ෙධ්යසථාභ  සඳහභ අවශ්ය පපරණ , ඇ වුෙ දනභ මෙ  දි මේ 

ිනට සති මෙරක් ඇතුළත ජභතිර තරු  මසේවභ සණභමේ ප්රධ්භ  ැනඩා භව මවත ණභණ දිය ුතතුය. 
 
 

8. දංසු ඉදිරිපත් කිරීමේී  අනු අංර 01 හභ 02 සඳහභ පෙ ක් නියනඳි ඉදිරිපත් රද ුතතුය. නියනඳි 

ඉදිරිපත් ම ොකිරීෙ දංසු ප්රතික්මශ්ේප කිරීෙට මහේතු මේ.  
 

9. පර්ව දංසු සභරච්ඡභව 2019 ජුලි 30 දි  මපණවරු 10.00 ජභතිර තරු  මසේවභ සණභමේ 

ශ්රව භැභණමේී  පනවනත්මේ. 
 
 

10. අයිතෙමයන් අයිතෙයට දංසු මව  මව ෙ ඉදිරිපත් රද ුතතුය. 
 

11.  මුල් පිටපත හභ අනු පිටපත වශ්මයන් පිටපත් මෙරක් මව  මව ෙ ීලල් තනභ, එෙ රවණ මෙරෙ 

එරෙ රවණයර නහභ ීලල් තනභ, දංසු නහභද  රවණමේ වේපස ඉහද මරදවමර් අයිතෙ අංරය 

හභ අයිතෙමේ  ෙ සඳහන් රද ුතතු අතණ, වේපස පහළ මරළවමර් ආයත මේ  ෙ සහ ලිපි ය 

සඳහන් රද ුතතුය. 
 

 

 

සණභපති, 
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