
ය ෝජනා කැඳවීමයි 

සමුපකාර යසේවා, අයෙවි සංවර්ධන සහ පාරිය ෝගික ආරක්ෂණ රාජය අමා්යාංශ  

සමුපකාර සංවර්ධන යෙපාර්්යේන්තුව  

ශ්රී ෙංකායව විවිධ යසේවා සමුපකාර සති ස සඳහා පරිකණක ජාෙක් විණුම්ේ කකක විසමම ((PPOOSS))   

ගිවිසුේ අංක : SMCMC/ADM/04/Co.Dev.PC/1 

සමූපකාර යෙපාර්්යේන්තුව යවනුයවන් අමා්ය ම්ඩලෙ  ප්කක  ්රසේපාෙන කතිුවව ශ්රී ෙංකායව 

විවිධ යසේවා සමුපකාර සති ස සඳහා විණුම්ේ කකක පද්ධ ස ක් නිර්මාණ  කිරීම, ස්ථාපි් කිරීම, 

ය ෝකයකරණ , ුහුණම් කිරීම,  පැවැරීම, ක්රි ා්කමක කිරීම, යසේවා සහ නල්කතු කිරීමසඳහා සුදුසුකේ 

ේක යව ඳ සමාකේවලින් ය ෝජනා කැඳවයි.  

ය ෝජි් විසමම විවිධ යසේවා සමුපකාර සති ස අයෙවිහල් 2000 ක් සඳහා වසර පහක කාෙ සීමාවක් 

යවනුයවන් ක්රි ා්කමක ක  තුතු .  ම ය ෝජනාවත ය් ක ක මනාකරණ , කනුයෙනු වාර්්ා කිරීම, 

සමුපකාර ආකෘ ස පත්ර ්රකාරව මාසික, කාර්තු සහ වාර්ෂික ගිම්ේ වාර්්ා කිරීම සහ ක මනාකරණ 

ය් රතුරු යසේවා පාෙක ුහවරුවක් ඇතුළුව විස්්ෘ් විණුම්ේ කකක මෘදුකාංක විසමමක් අන්්ර්ක් 

වි  තුතු .  

අවම වශය න් වසර 06 ක  සාමානය සහ වියශේෂි් අ්කෙැීමේ සිත් මෘදුකාංක විසමේ සප න්නන් හත 

ලිඛි් ඉල්ලීේ ලිපි ක් ඉදිරිප්ක කිරිම මගින් 2021 ඔක්ය්ෝේබර් 11 වනො සිත ඔක්ය්ෝබර් 25 ෙක්වා 

සාමානය වැලකරන දින න්ිත පැ  09.00 ්ක පැ  15.00්ක අ්ර ආපසු යන යකවනු ෙබන 

රු.15,000/- කාස්තුවක් යකවීම මගින් ඉංග්රීසි  ාෂායවන් සකස් කරන ෙෙ සේර්ර්ණ ය ෝජනා කැඳම්ේ 

යල්ඛන කට්තෙ  තිෙදී ක් හැකි . ය ෝජනා කැඳම්ේ ඉල්ලීයමිත ෙංසු කැඳවීයේ යල්ඛන, ඇකයීේ 

නිර්ණා ක, අවශය කරනු ෙබන යසේවා පිළිබෙ විස්්ර, අ සයර්ක වියශේෂාංක, ආකෘ ස පත්ර නිශ්චි්ව 

ෙක්වා ඇ්. ජා සක ්රසේපාෙන නිය ෝජි්ා ්න  විසින් නිණු්ක කරනු ෙැූ  රජය  ්රසේපාෙන 

මාර්යකෝපයද්ශ න්ිත ෙක්වා ඇ ස ්නි අදි යර් ලිතුේ කවර යෙයක් පරිපාටිය ිත ්්ක්කව සහ පිරිවැ  

පාෙක ය්ෝරාකැනීම ්රකාරව මෘදුකාංක විසමේ සප න්නා ය්ෝරා කනු ඇ්.  

වැඩිදුර විස්්ර දුරකථන අංක 011 2681186 යහෝ ජංකම දුරකථන 0777 412342 ඔස්යසේ යජයෂ්ඨ 
සහකාර යල්කේ  ේ. මුබාරක් මහ්ා අම්ා ෙබාක් හැකි . ක මහ්ායේ විෙු්ක ්ැපැල් ලිපින : 

mcs3sas@gmail.com යව.  

 

ස ාප ස  
අමා්ය ම්ඩලෙ  ප්කක  ්රසේපාෙන කතිුවව  
සමුපකාර යසේවා, අයෙවි සංවර්ධන සහ පාරිය ෝගික ආරක්ෂණ රාජය අමා්යාංශ  
8 වැනි මහෙ,  ච්.කිතු. ක ේබු යක ලනැගිල්ෙ, 
අංක 464 A, ටී.බී. ඡ ා මාව්, යක  ඹ 10. 
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