
 

 

 

 

 
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවදී ජනරජයේ ජාතික ප්රතිපත්තති හා ආර්ථික කටයුතු,නැවත පදංචි 

කිරීම් හා පුනරුත්තථාපන ,උතුරු පලාත්ත සංවර්ථධන,වෘත්තීය පුහුණු නිපුණතා සංවර්ථධන සහ යයෞවන 

කටයුතු අමාතයංශය. 

ජාතික තරුණ සසේවා සභාව - මහරගම 
භාණ්ඩ හා යසේවා සැපයීයම් හැඳින්ත්රීයම් අංකය : NYSC/SU/YP/MF/2019 

 
තරුණයා අභියයෝග වලට මුහුණ දය හැකි දරා ගැනීයම් ශක්තතිය වැඩිදයුණු වූ තරුණයයකු බවට පත්ත කිරීයම් 

අරමුණින්ත්ර ජාතික තරුණ යසේවා සභාව 2019.03.27 සිට 2019.03.31 දක්තවා යයාවුන්ත්රපුර ජාතික වැඩසටහන 

හම්බන්ත්රයතාට දී පැවැත්තීමට නියමිතය. 

යමම කඳවුයර්ථදී අවශය පහත යසේවා සැපයීම යවනුයවන්ත්ර යදපාර්ථතයම්න්ත්රතු ප්රසම්පාදන කමිටුව විසින්ත්ර මුද්රා තැබූ 

මිල ගණන්ත්ර කැඳවනු ලැයේ.ලංසු ඉදරිපත්ත කිරීයම් දී එක්ත එක්ත අයිතමය යවනුයවන්ත්ර යවන යවනම ලංසු ඉදරිපත්ත 

කළ යුතු අතර ලංසු සුරක්තෂණ ඇපකරද යවන යවනම ඉදරිපත්ත කළ යුතුය.ඔබ විසින්ත්ර ඉදරිපත්ත කළ යුතු ලංසු 

සුරක්තෂණ ඇපකරයේ වටිනාකම පහතින්ත්ර දක්තවා ඇත.      

කුලී පදනම මත ලබා ගන්නා භාණ්ඩ හා සසේවා 

අයිතම 

අංකය 
භාණ්ඩ හා සසේවා  ප්රමාණය අවශ්ය 

ප්රමාණය 
ලංසු 

සුරක්ෂණසේ 

වටිනාකම 

01. සනීපාරක්ෂක පද්ධති 

 වැසිකිළි 

අපද්රවය,අපජලය බැහැර කිරීම් යසේවා 

සමඟ සැපයිය යුතුය.වැසිකිළි යපෝච්චචි 
අප විසින්ත්ර ලබා යදනු ඇත. 

වැඩසටහන අවසානයේ දී සියළු ඉදකිරීම් 
යකාටසේ ඉවත්ත කිරීයම් වගකීම ඔබ විසින්ත්ර 
භාරගත යුතුය. 

 

3 x 4 

 

 

 

 

 

500 

 

(පිරිවිතර ලංසු 
යේඛණයේ 

දක්තවා ඇත.) 

 

 

75,000.00 

02.  සේනානය කරන සේථාන 

අපජලය බැහැර කිරීයම් පහසුකම් 
සහිතව සැකසිය යුතුය. 

වැඩසටහන අවසානයේ දී සියළු ඉදකිරීම් 
යකාටසේ ඉවත්ත කිරීයම් වගකීම ඔබ විසින්ත්ර 
භාරගත යුතුය. 

4 x 6 500 

 

 

(පිරිවිතර ලංසු 
යේඛණයේ 

දක්තවා ඇත.) 

 

 

 

75,000.00 

03. සඩෝම්සේ- 

බේබ - 01 , 13A යේනු- 01 , ෆෑන්ත්ර - 01 අඩි 10 x 
10ට සවිකළ යුතුය. 
පැති තුනක්ත සම්ූර්ථණයයන්ත්ර ආවරණය විය යුතු 
අතර එක්ත පැත්තතක්ත විවෘත කිරීමට හා ආවරණය 
කිරීමට හැකි විය යුතුය. 

 

20 x 40 

20 x20 
 

 

200 

300 

(පිරිවිතර ලංසු 
යේඛණයේ 

දක්තවා ඇත.) 

 

 

105,000.00 

 

අසනකුත් සකාන්සද්සි- 

01. කාර්ථයාල දන වල 2019.02.01 සිට 2019.02.15 දන දක්තවා යප.ව.9.30 සිට ප.ව.2.30 දක්තවා ලංසු ලියකියවිලි 

ලබා ගත හැකි අතර එක්ත එක්ත අයිතමය සඳහා යවන යවනම අයිතම සඳහා රු.5000.00ක්ත ආපසු යනායගවනු 

 ජාතික තරඟකාරී ලංසු ක්රමය  



 

 

 

 

 
ලබන තැම්පත්ත මුදලක්ත ජාතික තරුණ යසේවා සභායේ සරේ යවත මුදලින්ත්ර යගවු පසු ලැයබන ලදුපත ප්රසම්පාදන 

අංශය යවත ඉදරිපත්ත කිරීයමන්ත්ර ලංසු ලියකියවිලි ලබා ගත හැක. 

02. ලංසුපත්ත භාර දීයම් දී අයඳුම් කරනු ලබන අයිතම සඳහා යවන යවනම මිල ගණන්ත්ර දැක්තවිය යතුය.තවද මුේ 

පිටපත හා අනු පිටපත වශයයන්ත්ර පිටපත්ත යදකක්ත යවන යවනම සීේ තබා එම කවර යදකම එකම කවරයක බහා 

සීේ තබා ලංසු බහාලන කවරයේ වම්පස ඉහල යකළවයර්ථ අයිතම අංකය හා සපයනු ලබන භාණ්ඩයේ නම 

සඳහන්ත්ර කළ යුතු අතර වම්පස පහළ යකළවයර්ථ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය සඳහන්ත්ර කළ යුතුය. 

 

04. කිසිඳු යහේතුවක්ත යනාදක්තවා ලංසු යේඛණ සම්ූර්ථණයයන්ත්ර යහෝ යකාටසක්ත යහෝ පිළිගැනීම යහෝ ප්රතික්තයෂේප 

කිරීම ජාතික තරුණ යසේවා සභාව සතුය. 

05. ූර්ථව ලංසු සාකච්චඡාව 2019.02.14 දන යප.ව.10.30ට මහරගම ජාතික තරුණ යසේවා සභා පරීශ්රයේ දී 

පැවැත්තවන අතර ඒ සඳහා ඔබ යහෝ ඔබයේ නියයෝජිතයයකු සහභාගී කළ හැක. 

 6. කුලී පදනම මත ලබා ගන්ත්රනා යමම භාණ්ඩ හම්බන්ත්රයතාට යයාවුන්ත්රපුර පරිශ්රය යවත යගනවිත්ත සවි කිරීමට 

කටයුතු කළ යුතු අතර ඉදකිරීම් 2019.03.20 දන ප.ව.2.00ට ප්රථම නිම කළ යුතුය. 

 7. 2019.07.21 දන දක්තවා වලංගු වන පරිද ලංසු සුරක්තෂණ ඇපකරයක්ත පිළිගත්ත බැංකුවකින්ත්ර ලබා ගත යුතු අතර 

ලංසු යේඛණ මුේ පිටපත සමඟ අදාල ලංසු සුරක්තෂණ ඇපකරය ඉදරිපත්ත කළ යුතුය.  

8. මුද්රා තබන ලද ලංසු යේඛණ පහත සඳහන්ත්ර ලිපිනයට ලියාපදංචි තැපෑයලන්ත්ර යහෝ එම ලිපිනයයහි තබා ඇති 

ප්රසම්පාදන යපට්ටටියට යහෝ 2019.02.21 දන යප.ව.10.30ට ප්රථම ලැබිය යුතුය.ප්රමාද ී ලැයබන ලංසු පත්ත 

ප්රතික්තයෂේප කරනු ලැයේ.ඒ අවසේථායේම ලංසු විවෘත කරන බැවින්ත්ර ඔබට යහෝ ඔයේ නියයෝජිතයයකුට සහභාගී 

ීමට ආරාධනා කරමි. 

 

සභාපති, 

යදපාර්ථතයම්න්ත්රතු ප්රසම්පාදන කමිටුව, 

ජාතික තරුණ යසේවා සභාව, 

65, හයියලවේ පාර, 

මහරගම. 

2019.01. 

 

වැඩි විසේතර සඳහා – 011-2847563 

 


