ලංසු සදහා ආරාධනයයි
අධ්යාපන,තොරකතුතුරු කා්ෂණ සහ සංස්කෘතික
කටයුතු අමාකයාංශය
සබුගමුව පන,ළාත් සභාව
සබරගමුව පළාතේ පාසල් සදහා ලීබඩු උපකරණ සැපයිම හා
තබදාහැරීම
සබුගමුව පන,ළාරත් පන,ාසල්වල පිහිටි වෘත්තීය මාර්රගෝපන,රේශ උපන,රේශත මධ්යස්ාාත
හා ක්රියාකාුක ක කාමු සදහා අවශය ලීබඩු උපන,කුණ සැපන,යිම සදහා අධ්යාපන,තොරකතුතුරු
කා්ෂණ සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාකයංශරප රස කපන,ාදත කිටුවර සභාපන,ති ිසින්
සුදුසුක ක ලත් ලංසු කරුව්රග් ිටළ ගණ් කැදවනු ලැරේ.

අයිකම
රප
අංකය
01.
02.
03.
04.

ිසස්කුය

රමාණය

ශිෂය ුටුව
ශිෂය ර කස
ගුරු ුටුව
ගුරු ර කස

480
480
28
28

ලංසු සුු්ෂණ
ඇපන,කුය (ශ්රි ලංකා රු.
)
43,200
57,600
5,000
6,000

(ඉහත උපකරණ පරිගණක විදයාගාරවල වාවිතා කරන උපකරණවලට සමාන
විය යුතුය.)
I.රගතිසත් භාුදිය යුතු දිතය:- රකත්ත්රාත් රදාතය කුත ලද දිත ිනට දිත 45 ් ඇතුලක.
II. ජාතික කුගකාරි ලංසු කැදිසර ක (NCB) රස කපන,ාදත ්රමය යටරත් පන,ැවැත්ර .
III.එ් ලංසු කරුරවකුට කම්ට කැමති පන,රිදි එ් අයිකමයකට රහෝ ඊට වැඩි ගණතකට
ලංසු ඉදිරිපන,ත් කළ හැක.
02. ර ක පිළිබද උත්දුව් ද්වත ලංසු කරුව්ට සබුගමුව පන,ළාත් අධ්යාපන,ත
රකතුතුරු කා්ෂණ සහ
සංස්කෘතික කටයුතු අමාකයංශය රවති් වැඩිදුු
ිසස්කු ලබාගක හැකි අකු ( දුුකකත අංක 045 - 2222542 ) 2021/09/29 සිට
2021/10/18 ද්වා සතිරප වැඩ කුත දිතවල රපන,.ව 9.00 ිනට පන,.ව 3.00 ද්වා ලංසු ලිපි
රල්ඛත ගාස්තු ුහිකව පන,රි්ෂාකු බැලිය හැකිය.

03. 2021/09/29 දින සිට 2021/10/18 දිත ද්වා රපන,.ව 9.00 ිනට පන,.ව 3.00 ද්වා පන,හක
ලිපිතය රවක ලිඛික ඉල්ලිම් කු රු.1500.00 ක ආපන,සු රතතරගවත ගාස්තුව් මුදලි්
රගිසරම් පන,සු ලංසු රල්ඛත කට්ටල ලබා ගක හැක.
04.මුද්රා කබත ලද ලංසු අනුපිටපන,ක් සහිකව 2021/10/21 දිත රපන,.ව 11.00 ට රහෝ ඊට රපන,ු
පන,හක ලිපිතයට ලියාපන,දංචි කැපන,ෑරල් එිසමට රහෝ රමම අමාකයංශරප රධ්ාත
ගණකාධිකාරි කාමුය ඉදිරිපිට කබා ඇති රට්ඩර් රපන,ට්ටියට බහාලිම මගි් ිනදු කල
හැක.රමාද ිස ලැරබත ලංසු රති්රපපන, කුනු ලැරේ.ලංසු ඉදිපන,ත් කුත කවුරප ව කපන,ස
ඉහල රකළවරර් “ලීබඩු උපන,කුණ සැපන,යිම හා රබදාහැරීම සදහා ලංසු - GEMP 2021” රලස
සදහ් කළ යුතුය. ලංසු ිසවෘක කිරිම ලංසු පන,ත් භාු ගැනිම අවසාත වු වහාම ිනදු කුනු
ලබත අකු එම අවස්ාාවට ලංසු කරුට රහෝ ඔහුරේ බලය ලත් නිරයෝජිකරයකුට සහභාගි
ිසය හැක. (ලංසු කරුරේ නිරයෝජිකරයකු ලංසු ිසවෘකය සදහා සහභාගි ව්ර් ත ක ඒ
සදහා ලිපිය් ඉදිරිපන,ත් කිරිම අනිවාර්ය ර )
ලංසු එිසය යුතු ලිපිතයතල්කම්,
අධයාපන තතතරතුරු තාෂණෂණ සහ සංකෘකික ක කටයුතු අමාතයංශය,
සබරගමුව පළාේ සවාව,
නවනගරය,
රේනපුර.
06. ිනයළුම ලංසු 2022/01/19 දිත ද්වා වලංගු ිසය යුතුය.
07. ලංසුව සමග රමහි පන,ළමු රේදරප සදහ් වටිතාකමට “රල්ක කොඅධ්යාපන,ත රකතුතුරු
කා්ෂණ සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාකයංශයොසබුගමුව පන,ළාත් සභාවො තව තගුය ො
ුත්තුටු” තිට් ශ්රි ලංකා මහ බැංකුර ලියාපන,දිංචි වාණිජ බැංකුවකි් ලබාගත් ලංසු
බැදු කකුය් ඉදිරිපන,ත් කළ යුතුය.එහි ලංසු කැදිසර ක තම “පන,ාසල් ලීබඩු උපන,කුණ
සැපන,යිම සදහා ලංසු සුු්ෂණ මුදල-2021 GEMP” රලස සදහ් ිසය යුතු අකුොඑය ලංසු
ලිපි රල්ඛත සමග අමුණා ඇති ආකෘතියට අනුකූලව ඉදිරිපන,ත් කළ යුතුය. ලංසු
සුු්ෂණය 2022/02/16
දිත ද්වා වලංගු ිසය යුතුය.ය ක ලංසු කරුරවකු ලංසු
බැදු කකුය රවනුවට අදාල මුදල අමාකයංශයට කැ්පන,ත් කිරිමට අරේ්ෂා කු්ර්
ත ක නියිටක මුදල අමාකයංශරප රල්ක කරේ තිට් ඉහක සදහ් කාුණය සදහ් කු
මුදලි් රගවා ලදුපන,රත් මුල් පිටපන,ක ඉදිරිපන,ත් කිරිරම් ිනදු කළ හැක.

08.රමම ලංසු කැදිසම ස කබ්ධ්රය් පන,ැත තගිත ඕතෑම කාුණය් ස කබ්ධ්රය් අවස්
තිුණය රස කපන,ාදත කිටුවර සභාපන,ති සතුර .

එච්.ඩී.ිනිනුො
සභාපන,තිො
අමාකයංශ රස කපන,ාදත කිටුවවො
අධ්යාපන,ත රකතුතුරු කා්ෂණ සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාකයංශයො
සබුගමුව පන,ළාත් සභාවො
තව තගුය - ුත්තුටුො
2021/09/28
දුුකකත -045-2222542

