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අනු 

අංකය

ටෙන්ඩර් 

හදුනාගැනිටේ අංකය
විසත්රය ටේශිය/විටේශිය

මිගණන්පත් නිකුත් කරනු 

බන දිනයන්

ංසු ලැසිම හා විලෘත 

කරනු බන දිනය සහා 

ටේාල

ආපසු ටනොටගලන 

අයදුේපත් ගාසත්ු මුද රු:

1 යුසවේඅම/2023/1000 රෙදි සංග්රාමික කරෙ/විබ මාදිලිය 58”/60” සේශිය 30,000    මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 13,000.00                              

2 යුසවේඅම/2023/1001 රෙදි  රකොටන් ඩ්රිල් කළු 58”/60” සේශිය 12,500    මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 3,500.00                                

3 යුසවේඅම/2023/1002 රෙදි සර්ජ් ඉන්ඩිර ෝ නිල් 58”/60” සේශිය/විසේශිය 6,000     මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/03/17 2023/03/20 - සඳල 1100 4,000.00                                

4 යුසවේඅම/2023/1003 රෙදි සර්ජ් තද රකොල 58”/60” සේශිය/විසේශිය 1,500     මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/03/17 2023/03/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

5 යුසවේඅම/2023/1004 රෙදි සර්ජ් කාකි 58”/60” සේශිය/විසේශිය 1,000     මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/03/17 2023/03/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

6 යුසවේඅම/2023/1005 රෙදි ස්රෙඩ් රමරන් 58”/60” සේශිය/විසේශිය 1,200     මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/03/17 2023/03/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

7 යුසවේඅම/2023/1006 රෙදි සර්ජ් ස්කාර්ලට්  58”/60” සේශිය/විසේශිය 1,000     මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/03/17 2023/03/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

8 යුසවේඅම/2023/1007 කලිසම් සදහා භාවිතා කෙන ට්විල්  සුදු රෙදි 58" /60" සේශිය 11,500    මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

9 යුසවේඅම/2023/1008 රෙදි රිබ්-ස්රටොප් කළු ෙර්ණ කරෙ/විබ මාදිලිය 58" /60" සේශිය 25,000    මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 4,000.00                                

10 යුසවේඅම/2023/1009 රබ්ජ් කලර් ටී ෂර්ට් රෙදි සේශිය 4,910     මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,500.00                                

11 යුසවේඅම/2023/1010 කලිසම් සදහා භාවිතා කෙන රඳොලිරයස්ටර් සුදු රෙදි 58" /60" සේශිය 10,000    මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

12 යුසවේඅම/2023/1011 කලිසම් සදහා භාවිතා කෙන කළු රෙදි 58" /60" සේශිය 5,000     මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

13 යුසවේඅම/2023/1012 කමිස සදහා භාවිතා කෙන රඳොලිරයස්ටර් සුදු රෙදි 45" සේශිය 5,000     මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

14 යුසවේඅම/2023/1013 රෙදි රඳොලිරයස්ටර් තද රකොළ ඳාට 58”/60” සේශිය 2,500     මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

15 යුසවේඅම/2023/1014 සංග්රාමික රෙදි  කාන්තාෙ මාදිලිය බ්රිජ් කලර් සේශිය 17,000    මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 4,000.00                                

16 යුසවේඅම/2023/1015 සංග්රාමික බැනියම් සේශිය 36,100    ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 4,000.00                                

17 යුසවේඅම/2023/1016 ශාරීරික අභයාස ටී ෂර්ට්  සුදු  කාන්තා මාදිලිය සේශිය 6,000     ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,500.00                                

18 යුසවේඅම/2023/1017 රම්ස ්රඳොලිරයස්ටර් රකොටන් (රටරි) ෙට රෙෙලු ඳැහැති සේශිය 100,000  යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 12,500.00                              

19 යුසවේඅම/2023/1018 රම්ස ්රඳොලිරයස්ටර් රකොටන් (රටරි) සුදු ඳැහැති නිලධාරී මාදිලිය සේශිය 10,000    යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

20 යුසවේඅම/2023/1019 තුො නාන සුදු ඳා ට සේශිය 10,000    ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 3,500.00                                

21 යුසවේඅම/2023/1020 සුදුඳාට කමිස අත් දි සේශිය 750        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,000.00                                

22 යුසවේඅම/2023/1021 නිදන මළු සදහා භාවිතා කෙනු ලබන පීවීසී රකෝටඩ් රෙදි සේශිය 16,670    මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 4,000.00                                

23 යුසවේඅම/2023/1022 නිදන මළු සදහා භාවිතා කෙනු ලබන ෙට රෙෙළු ඳැහැති රෙදි සේශිය 17,640    මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 4,000.00                                

24 යුසවේඅම/2023/1023 (a) නිළ ලාංඡන තරු ෙන්ෙන් ඳැහැති සේශිය 10,000    ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

ප්රසේපාදන දැන්වීම ශ්රී ංකා යුේධ හමුදාල

ප්රමාණය

සැපයුේ සදහා නිෂ්පාදකයින්/සැපයුේකරුලන්/ආනයනකරුලන්/ටකොන්ත්රාත් කරුලන්ටගන් ංසු කැදවීම 

ශ්රී ංකා යුේධ හමුදාල - 2023 ලසර

2023 ලර්ය තු ශ්රී ංකළ යුේධ ශමුදළලට අයත් ඳශත වදශන් භළණ්ඩ මිෂදී ගෆනීම වදශළ සුදුසුකම්ත් ංසුකරුලන්සගන් මුද්රළ තෆබ ංසු වදශළ යුේධ ශමුදළ ප්රවම්ඳළදන කමිටු වභළඳති විසින් මිෂගණන් කෆදලනු ෆසේ .

අ.  සතෝරළගත් සකොන්ත්රළත්කරුලන් විසින් සියළුම භළණ්ඩ යුේධ ශමුදළ මලික යුසධොඳකරණ ගබඩළල රළගම සශෝ යුේධ ශමුදළ සරදිපිළි ගබඩළල සේයන්සගොඩ සලත ප්රලළශනය කර භළරදිය යුතුය .

ආ.  සම් වදශළ උනන්දුලක් දක්ලන වෆඳයුම්කරුලන් ලෆඩකරන දිනලදී උසේ 1000 ඳෆසේ සිට වලව 1500 ඳෆය දක්ලළ අයිතමය ඉදිරිසයන් දක්ලළ ඇති දිනයන් තු ශ්රී ජයලර්ධනපුර යුේධ ශමුදළ මවහථළනසේ පිහිටි යුසධොඳකරණ සවේලළ 

අධයක්ක මණ්ඩය සලතින් (රථ ලළශන ගළල්කරනු බන වහථළනසේදි) ඒකී ංසු බළගත ශෆකි අතර එක් එක් සටන්ඩර් අංක සලනුසලන් දක්ලළ ඇති ආඳසු සනොසගලන අයදුම්ඳත් ගළවහතු ශ්රී ංකළ යුේධ ශමුදළසේ අධයක් මුදල් , යුේධ 

ශමුදළ මවහථළනය, ශ්රී ජයලර්ධනපුර සලත මුදලින් සගවිය යුතුය. අයදුම්කරුලන් විසින් නිසි ඳරිදි අත්වන් කරන ද ංසුල නි මුද්රළල තෆබීසමන් ඳසු ඉදිරිඳත් ක යුතුය . සටන්ඩර් අඩංගු ලියුම් කලරසේ ඉශෂ ලම් සකෂලසර්    2023 ලවර 

(භළණ්ඩ ලර්ග) වදශළ මි ඉදිරිඳත් කිරීම සටන්ඩර් අංකය (යුසවේඅම/2023/     )  දිනය වශ මිෂ ගණන් විලෘත කරනු බන සේළල වකුණු කෂ යුතුය.

රෙදිපිළි



නිළ ලාංඡන රම්ඡර් නිලය රිදි ඳැහැති 500        ගණනින්

නිල ලාංඡන තරු රිදි ඳැහැති 5,000     ගණනින්

නිල ලාංඡන තරු කලු ඳැහැති 1,400     ගණනින්

උෙහිස ්ලාංඡන \ ැමුණු\ රිදි ඳැහැති 900        යුලල්

නිල ලාංඡන කමාන්ර ෝ 500        ගණනින්

27 යුරසේඅම/2023/1026 (a) රබොත්තම් රඳොදු රසේො ෙන්ෙන් ඳැහැති ලුතිතන් කර්නල් නිළය සහ ඉන් ඳහල නිළයන් සදහා   රේශිය 100,000  ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 4,000.00                                

රබොත්තම් රඳොදු රසේො රිදි ඳැහැති ලුතිතන් කර්නල් නිළය සහ ඉන් ඳහල නිළයන් සදහා 25,000    ගණනින්

රබොත්තම් රඳොදු රසේො ස්කෲ ටයිප්  ලුතිතන් කර්නල් නිළය සහ ඉන් ඳහල නිළයන් සදහා 

ෙන්ෙන් ඳැහැති 2,000     
ගණනින්

රබොත්තම් රඳොදු රසේො ස්කෲ  ටයිප් ලුතිතන් කර්නල් නිළය සහ ඉන් ඳහල නිළයන් සදහා රීදි 

ඳැහැති 1,000     
ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය සන්නේධ බලකා රේ මාදිලිය 100        ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය ඉංඡිරන්රු රෙඡිරම්න්තු රේ මාදිලිය 300        ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය සංඥා රෙඡිරම්න්තු රේ මාදිලිය 100        ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය ඳාබල හමුදා මාදිලිය 1,280     ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය සිංහ රෙඡිරම්න්තු රේ මාදිලිය 200        ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය  ඡබා රෙඡිරම්න්තුරේ මාදිලිය 200        ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය විඡයබාහු ඳාබල රෙඡිරම්න්තුරේ මාදිලිය 175        ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය කමාන්ර ෝ රෙඡිරම්න්තුරේ මාදිලිය 65          ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය විරශේෂ බලකාරේ මාදිලිය 55          ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය යාන්ත්රික ඳාබල රෙඡිරම්න්තුරේ මාදිලිය 35          ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය සන්නේධ බුේධි බලකාරේ මාදිලිය 70          ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය රසේො බලකාරේ මාදිලිය 100        ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය වෙදය බලකාරේ මාදිලිය 100        ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ රමෝස්තෙය රඳොලිස ්රහේො බලකාරේ මාදිලිය 65          ගණනින්

සිෙස්ක උත්සෙ කාන්තා බලකාරේ මාදිලිය 140        ගණනින්

සිෙස්ක ලාංජන  ැමුණු පින් ටයිප් 500        ගණනින්

සිෙස්ක ලාංජන කෘෂිකර්ම හා ඳශූ සමිඳත් බලකා පින් ටයිප් 500        ගණනින්

කෙඳටි ලාංජන  ජබා පින් ටයිප් 1,000     යුලල්

කෙඳටි ලාංජන  ැමුණු සාමානය පින් ටයිප් නිලධාරි හා බළලත් නිලධාරි 150        යුලල්

කරඳටි ළංජන ඳළබ ශමුදළ නිධළරි පින් ටයිප් 100        යුලල්

කරඳටි ළංජන සිංශ සරජිසමන්තුල නිධළරි ශළ බෂත් නිධළරි පින් ටයිප් 150        යුලල්

කරඳටි ළංජන ඉන්ජිසන්රු සරජිසමන්තුල පින් ටයිප් 500        යුලල්

කරඳටි ළංජන ඳළබ ශමුදළ සවසුනි පින් ටයිප් 250        යුලල්

කරඳටි ළංජන සිංශ සරජිසමන්තුල සවසුනි පින් ටයිප් 500        යුලල්

කරඳටි ළංජන විජයබළ ඳළබ සරජිසමන්තුල පින් ටයිප් 250        යුලල්

බදඳටි නයිසොන් සකොෂ ඳෆශෆති අංක 4"4ඒ"6බි ඇදුම වදශළ 3,870     ගණනින්

බදඳටි නයිසොන් කලු  ඳෆශෆති අංක 4,4ඒ,6බි ඇදුම වදශළ 2,150     ගණනින්

35 යුරසේඅම/2023/1034 (a) ඇගියුට් රන්ලන් ඳෆශෆති සජනරළල් /බ්රිසේඩියර්ලරුන් ඳෂඳින ලම් උරහිව වශළ     රේශිය 150        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

36 යුරසේඅම/2023/1035 (a) ඇගියුට් රන් වශ රතු කර්නල්/ලුතිතන් කර්නල් ලරුන්සේ ලම් උරහිව වශළ රේශිය 250        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

ඇගියුට් රන් වශ රතු සජනරළල් ලරුන්සේ අධි වශයක ලරුන් ඳෂඳින ලම් උරහිව වශළ
80          

ගණනින්

ශළසහ ඇගියුට් රන්ලන් ඳෆශෆති අංක 2 ඒ බ්රිසේඩියලරුන් ශළ ඉශ නිෂයන් වදශළ 50          ගණනින්

සජොජර්ට් ඳෆචවහ කුඩළ තරු වහිත සම්ජර් සජනරළල් මළදිලිය 75          යුලල්

සජොජර්ට් ඳෆචවහ කුඩළ රන්ලන් ඳෆශෆති තරු වහිත සම්ජර් සජනරළල් මළදිලිය (ශ්රියුවලබ ) 15          යුලල්

සජොජර්ට් ඳෆචවහ මධයම සජනරළල් මළදිලිය 200        යුලල්

සජොජර්ට් ඳෆචවහ කුඩළ කර්නල් මළදිලිය (ශ්රියුවලබ) 30          යුලල්

සජොජර්ට් ඳෆචවහ කුඩළ කර්නල් මළදිලිය 950        යුලල්

සජොජර්ට් ඳෆචවහ මධයම කර්නල් ශළ බ්රිසේඩියර් මළදිලිය 1,000     යුලල්

40 යුරසේඅම/2023/1039 (a) සජොජර්ට් ඳෆචවහ විළ කර්නල් ශළ බ්රිසේඩියර් මළදිලිය රේශිය 1,000     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 3,500.00                                

41 යුරසේඅම/2023/1040 (a) වවහ සිල්ක් සමරුන් ඳෆශෆති කර්නල් ශළ බ්රිසේඩියර් මළදිලිය රේශිය 485        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,500.00                                

42 යුරසේඅම/2023/1041 (a) උෙහිස ්ඳලදනා ෙන් ඳැහැති ලුතිතන් කර්නල් සහ ඉන් ඳහල නිලධාරීන් සහා රේශිය 1,500     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,500.00                                

31 යුරසේඅම/2023/1030 (a) රේශිය

32

රේශිය

38 යුරසේඅම/2023/1037 (a) රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,000.00                                

37 යුරසේඅම/2023/1036 (a) 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

33 යුරසේඅම/2023/1032 (a) රේශිය

28 යුරසේඅම/2023/1027 (a) රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 3,500.00                                

26 යුරසේඅම/2023/1025 (a) රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

25 යුරසේඅම/2023/1024 (a) රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

29 යුරසේඅම/2023/1028 (a) රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 3,500.00                                

30 යුරසේඅම/2023/1029 (a) රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

යුරසේඅම/2023/1031 (a) රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

39 යුරසේඅම/2023/1038 (a) රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 3,500.00                                

34 යුරසේඅම/2023/1033 (a) රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                



43 යුරසේඅම/2023/1042 (b) අත් බෆේ කළන්තළ මළදිලිය කළු රේශිය 2,000     ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 3,500.00                                

44 යුරසේඅම/2023/1043 (b) රයිසල් ඳටි ටී 56 රේශිය 12,100    ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 3,500.00                                

45 යුරසේඅම/2023/1044 (b) බුට් ශයිසේ කළු රේශිය 25,000    යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 20,500.00                              

46 යුරසේඅම/2023/1045 (b) බුට් ශයිසේ කළු වන්නළශ වන්නේධ බෂකළ මළදිලිය රේශිය 1,000     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 3,500.00                                

47 යුරසේඅම/2023/1046 (b) බුට් ශයිසේ දුඹුරු කළෂතුලක්කු ශමුදළ මළදිලිය රේශිය 1,500     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 3,500.00                                

48 යුරසේඅම/2023/1047 (b) ක්රිඩළ වඳත්තු නිෂධළරි රේශිය 2,540     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 12,500.00                              

49 යුරසේඅම/2023/1048 (b) වඳත්තු කළු සදර් සරොේ අඳර් රේශිය 1,000     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 3,500.00                                

50 යුරසේඅම/2023/1049 (b) වඳත්තු කළු සප්ටන්ට් සදර් නිෂධළරි රේශිය 600        යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

51 යුරසේඅම/2023/1050 (b) බුට් සඩවට් රේශිය 2,000     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 3,500.00                                

52 යුරසේඅම/2023/1051 (b) බුට් වහටඩ් කළු  මළදිලිය රේශිය 1,000     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 3,500.00                                

53 යුරසේඅම/2023/1052 (b) බුට් වහටඩ් කළු වන්නළශ වන්නේධ බෂකළ මළදිලිය රේශිය 250        යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

54 යුරසේඅම/2023/1053 (b) බුට් ශයිසේ වහසලඩ් සකොෂ ගුලන් වංග්රළමික බකළ මළදිලිය රේශිය 1,000     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 3,500.00                                

55 යුරසේඅම/2023/1054 (b) බුට් ශයිසේ වහසලඩ් දුඹුරු කමළන්සඩෝ බකළ මළදිලිය රේශිය 1,000     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 3,500.00                                

56 යුරසේඅම/2023/1055 (b) බුට් ශයිසේ වහසලඩ් කළු විසේ බකළ මළදිලිය රේශිය 1,000     යුලල් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 3,500.00                                

57 යුරසේඅම/2023/1056 (b)
සබල්ට් සලබි සුදු (WE37) ශ්රියුසඳොසශේබ මළදිලිය (සරොවහ වහට්රෆප් සලේ ලයිට්, සජොයින්ට් වහට්රෆප් 

සලේ ලයිට්, පුචවහ සලේ ලයිට්, පිවහටල් සශොල්වහටර් සලේ විත් සන්යළඩ් ලයිට්)
රේශිය 500        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

අනු 

අංකය

ටෙන්ඩර් 

හදුනාගැනිටේ අංකය
විසත්රය ටේශිය/විටේශිය

මිගණන්පත් නිකුත් කරනු 

බන දිනයන්

ංසු ලැසිම හා විලෘත 

කරනු බන දිනය සහා 

ටේාල

ආපසු ටනොටගලන 

අයදුේපත් ගාසත්ු මුද රු:

58 යුසවේඅම/2023/2000 කෙර්ස ්අවුටර් 205 ආර් 16 සේශිය 88          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,500.00                                

59 යුසවේඅම/2023/2001 කෙර්ස ්අවුටර් 205/60 ආර් 16 සේශිය 129        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,500.00                                

60 යුසවේඅම/2023/2002 කෙර්ස ්අවුටර් 215 ආර් 15 සේශිය 116        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

61 යුසවේඅම/2023/2003 කෙර්ස ්අවුටර් 215/75 ආර් 15 සේශිය 81          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,500.00                                

62 යුසවේඅම/2023/2004 කෙර්ස ්අවුටර් 285/75 ආර් 16 සේශිය 25          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

63 යුසවේඅම/2023/2005 කෙර්ස ්අවුටර් 750 ආර් 16 (14/16 පිආර්) සේශිය 76          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

64 යුසවේඅම/2023/2006 කෙර්ස ්අවුටර් 750 x 16 (12/14 පිආර්) සේශිය 287        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 3,500.00                                

65 යුසවේඅම/2023/2007 කෙර්ස ්අවුටර් 31 x 10.5 ආර් 15 සේශිය 51          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

66 යුසවේඅම/2023/2008 කෙර්ස ්අවුටර් 265/70 ආර් 16 සේශිය 44          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

67 යුසවේඅම/2023/2009 කෙර්ස ්අවුටර් 235/85 ආර් 16 සේශිය 79          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

68 යුසවේඅම/2023/2010 කෙර්ස ්අවුටර් 255/70 ආර් 15 සේශිය 44          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

69 යුසවේඅම/2023/2011 කෙර්ස ්අවුටර් 900 x 20  (14 පිආර් හයි රේ ටයිප්) සේශිය 150        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 3,500.00                                

70 යුසවේඅම/2023/2012 කෙර්ස ්අවුටර් 900 x 20 (16 පිආර්) සේශිය 199        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 4,000.00                                

71 යුසවේඅම/2023/2013 කෙර්ස ්අවුටර් 1000 x 20 (16 පිආර් රිබ් ටයිප්) සේශිය 123        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 3,500.00                                

72 යුසවේඅම/2023/2014 කෙර්ස ්අවුටර් 1000 x 20 (16 පිආර් ලග් ටයිප්) සේශිය 105        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 3,500.00                                

73 යුසවේඅම/2023/2015 කෙර්ස ්අවුටර් 600 x 16 (8 පිආර්) සේශිය 125        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,500.00                                

74 යුසවේඅම/2023/2016 ටියුබි ඉනර් 900 x 20 සේශිය 249        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,000.00                                

75 යුසවේඅම/2023/2017 බැටරි රෙොල්ට් 12 ඇම්පියර් 90 (සැහැල්ලු ොහන/ට්රැක්ටර් සදහා )  (රසමි රම්න්රටනන්ස ්ෆ්ර)ී සේශිය 270        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 3,500.00                                

76 යුසවේඅම/2023/2018 බැටරි රෙොල්ට් 12 ඇම්පියර් 200  (රසමි රම්න්රටනන්ස ්ෆ්ර)ී සේශිය 167        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 3,500.00                                

77 යුසවේඅම/2023/2019 බැටරි රෙොල්ට් 12 ඇම්පියර් 100  (රසමි රම්න්රටනන්ස ්ෆ්ර)ී සේශිය 108        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,500.00                                

78 යුසවේඅම/2023/2020 බැටරි රෙොල්ට් 12 ඇම්පියර් 150 (රසමි රම්න්රටනන්ස ්ෆ්ර)ී සේශිය 178        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 3,500.00                                

79 යුසවේඅම/2023/2021 බැටරි රෙොල්ට් 12 ඇම්පියර් 120 (රසමි රම්න්රටනන්ස ්ෆ්ර)ී සේශිය 259        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 3,500.00                                

80 යුසවේඅම/2023/2022 බැටරි රෙොල්ට් 12 ඇම්පියර් 55 (රසමි රම්න්රටනන්ස ්ෆ්ර)ී සේශිය 30          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 1,000.00                                

81 යුසවේඅම/2023/2023 බැටරි රෙොල්ට් 12 ඇම්පියර් 90 (එල්)  (රසමි රම්න්රටනන්ස ්ෆ්ර)ී සේශිය 130        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 1,500.00                                

82 යුසවේඅම/2023/2024 බැටරි රෙොල්ට් 12 ඇම්පියර් 70  (රසමි රම්න්රටනන්ස ්ෆ්ර)ී සේශිය 96          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 1,000.00                                

83 යුසවේඅම/2023/2025 කලර්වහ අවුටර් 825 x 20 (14 පිආර්) සේශිය 19          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/28 2023/03/01 - සඳල 1100 1,000.00                                

84 යුසවේඅම/2023/2026 කලර්වහ අවුටර් 750 x 16 (08 පිආර්) සේශිය 40          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/28 2023/03/01 - සඳල 1100 1,000.00                                

කලර් අවුෙර් / ටියුබි ඉනර් /බැෙරි

ප්රමාණය

ලිපි ද්රලය



අනු 

අංකය

ටෙන්ඩර් 

හදුනාගැනිටේ අංකය
විසත්රය ටේශිය/විටේශිය

මිගණන්පත් නිකුත් කරනු 

බන දිනයන්

ංසු ලැසිම හා විලෘත 

කරනු බන දිනය සහා 

ටේාල

ආපසු ටනොටගලන 

අයදුේපත් ගාසත්ු මුද රු:

85 යුසවේඅම/2023/3000 කඩදළසි ජළයළ පිටඳත් A4 80 Gsm (සකොෂ 500 ඳෆකට්) සේශිය 15,000    ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 12,500.00                              

86 යුසවේඅම/2023/3001 කඩදළසි ජළයළ පිටඳත් A3 80 Gsm (සකොෂ 500 ඳෆකට්) සේශිය 12,500    ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 13,000.00                              

87 යුසවේඅම/2023/3002 රක්ස ්කෙර් 230 මිමි x 350 මිමි සේශිය 100,000  ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

88 යුසවේඅම/2023/3003  ම් රබෝතල් මි.ලි 750 සේශිය 10,000    ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

ස්රටප්ලර් මැෂින් රනො 10 සේශිය 1,000     ගණනින්

ස්රටප්ලර් කටු රනො 10 (කටු 1000 ඳැකට්) සේශිය 25,000    ගණනින්

90 යුසවේඅම/2023/3005 කාබන් රකොළ තනි ඳැත්ත නිල්  13" x 8 1/2" (රකොළ 100 ඳැකට්) සේශිය 2,000     ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

ස්රටප්ලර් මැෂින් රනො 369 සේශිය 1,000     ගණනින්

ස්රටප්ලර් කටු රනො 369 (කටු 1000 ඳැකට්) සේශිය 15,000    ගණනින්

92 යුසවේඅම/2023/3007 ක දාසි ඳරිඝණක 132 15 x 11 රකොලම් තනි පිටඳත් (රකොළ 1000 ඳැකට්) සේශිය 1,000     ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

93 යුසවේඅම/2023/3008 රටෝනර් රටොෂිබා ඊ ස්ටුඩිරයෝ 2809 A (ටි 2309 පි) සේශිය 300        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

94 යුසවේඅම/2023/3009 රිබන් කාට්රිජ් එප්සන් එල්කියු 2090 සේශිය 1,000     ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

95 යුසවේඅම/2023/3010 රටෝනර් කැරනොන් එන්පිජි 51 IR 2525 ජායස්ථ පිටඳත් යන්ත්ර සදහා සේශිය 300        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 3,500.00                                

96 යුසවේඅම/2023/3011 රටෝනර් රටොෂිබා ඊ ස්ටුඩිරයෝ 4518 A (ටි 5018 පී) සේශිය 150        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,500.00                                

97 යුසවේඅම/2023/3012 රටෝනර් රටොෂිබා ටී - 2323 පි සේශිය 300        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,500.00                                

98 යුසවේඅම/2023/3013 රටොනර් රලක්ස්මාර්ක් බි 2236 සේශිය 50          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

99 යුසවේඅම/2023/3014 රටොනර් කැරනොන් එන්පිජි 26 (කැරනොන් IR 3245 ජායාස්ථ පිටඳත් යන්ත්ර සදහා) සේශිය 75          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

අනු 

අංකය

ටෙන්ඩර් 

හදුනාගැනිටේ අංකය
විසත්රය ටේශිය/විටේශිය

මිගණන්පත් නිකුත් කරනු 

බන දිනයන්

ංසු ලැසිම හා විලෘත 

කරනු බන දිනය සහා 

ටේාල

ආපසු ටනොටගලන 

අයදුේපත් ගාසත්ු මුද රු:

100 යුසවේඅම/2023/4000 සයිල් කබඩ් ළච්චු 04 ලළසන් සේශිය 75 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 3,500.00                                

101 යුසවේඅම/2023/4001 සම්ව ලිපිකරු ලී සේශිය 150 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,500.00                                

102 යුසවේඅම/2023/4002 පුටු සජයහඨ නිධළරි සේශිය 75 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

103 යුසවේඅම/2023/4003 සම්ව සජයහඨ නිධළරි 5'x3' සේශිය 50 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

104 යුසවේඅම/2023/4004 සම්ව කණිහඨ නිධළරි 4½' x 2½' සේශිය 100 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

105 යුසවේඅම/2023/4005 සන් සඳඩවහටල් සේශිය 100 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

106 යුසවේඅම/2023/4006 පුටු කණිහඨ නිධළරි සේශිය 100 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

107 යුසවේඅම/2023/4007 පුටු ලිපිකරු ලී සේශිය 150 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

108 යුසවේඅම/2023/4008 පුටු ඳරිඝණක අත් වහිත සේශිය 100 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

109 යුසවේඅම/2023/4009 සම්ව ඳරිඝණක සේශිය 100 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

110 යුසවේඅම/2023/4010 අල්මළරි ලළසන් සදොර 2 (ලිපිසගොණු) සේශිය 50 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,500.00                                

111 යුසවේඅම/2023/4011 පුටු සේණ ළළ ලී සේශිය 100 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

112 යුසවේඅම/2023/4012 අමුත්තන් වදශළ පුටු සේශිය 100 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                89
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ප්රමාණය

යුසවේඅම/2023/3006 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යා උපකරණ

ලිපි ද්රලය

ප්රමාණය

යුසවේඅම/2023/3004



අනු 

අංකය

ටෙන්ඩර් 

හදුනාගැනිටේ අංකය
විසත්රය ටේශිය/විටේශිය

මිගණන්පත් නිකුත් කරනු 

බන දිනයන්

ංසු ලැසිම හා විලෘත 

කරනු බන දිනය සහා 

ටේාල

ආපසු ටනොටගලන 

අයදුේපත් ගාසත්ු මුද රු:

113 යුසවේඅම/2023/4500 ශීතකරණ ඝණ අඩි 8 සේශිය 30 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/17 2023/02/20 සඳල  1100 1,500.00                                

114 යුසවේඅම/2023/4501 අධි ශීතකරණ ඝණ අඩි 20 සේශිය 10 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/17 2023/02/20 සඳල  1100 1,500.00                                

115 යුසවේඅම/2023/4502 ඩිජිටල් තිරය වහිත සේදිකළ තරළදි (කි : ග්ර 300) සේශිය 10 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/17 2023/02/20 සඳල  1100 1,000.00                                

116 යුසවේඅම/2023/4503 ඩිජිටල් තිරය වහිත සම්ව තරළදි (කි: ග්ර 15) සේශිය 100 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/17 2023/02/20 සඳල  1100 1,000.00                                

117 යුසවේඅම/2023/4504 විදුලි ඳළන් උදුන් ( ධළරිතළලය ඳළන් 100 - 120) සේශිය 25 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/17 2023/02/20 සඳල  1100 4,000.00                                

118 යුසවේඅම/2023/4505 ගවහ රයිවහ වහටීමර්  ( කි : ග්ර 50 ) සේශිය 25 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/17 2023/02/20 සඳල  1100 4,000.00                                

119 යුසවේඅම/2023/4506 ඉසක්ට්රික් සේකරි සඩක් අලන් (තෆටි 6 - ඳළන් 120) සේශිය 12 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/21 2023/02/22 සඳල  1100 3,500.00                                

120 යුසවේඅම/2023/6401 ලර්ණ රඳලළහිනි යන්ත්ර අගල් 55 ( ඇන්ටනළ වමග ) සේශිය 08 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/21 2023/02/22 සඳල  1100 1,000.00                                

121 යුසවේඅම/2023/6402 ලර්ණ රඳලළහිනි යන්ත්ර අගල් 43 ( ඇන්ටනළ වමග ) සේශිය 30 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/21 2023/02/22 සඳල  1100 1,500.00                                

122 යුසවේඅම/2023/4516 මල්ටිමීඩියළ සප්රොසජක්ටර් සෝන්ේ සත්රෝ (තිරය වමග) සේශිය 60 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/21 2023/02/22 සඳල  1100 3,500.00                                

123 යුසවේඅම/2023/4517 වහටිල් කෆමරළ සේශිය 40 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/21 2023/02/22 සඳල  1100 3,500.00                                

124 යුසවේඅම/2023/4518 විඩිසයෝ කෆමරළ (කම්සකෝඩර්) සේශිය 12 ගණනින් 2023/01/18  සිට  2023/02/21 2023/02/22 සඳල  1100 1,000.00                                

අනු 

අංකය

ටෙන්ඩර් 

හදුනාගැනිටේ අංකය
විසත්රය ටේශිය/විටේශිය

මිගණන්පත් නිකුත් කරනු 

බන දිනයන්

ංසු ලැසිම හා විලෘත 

කරනු බන දිනය සහා 

ටේාල

ආපසු ටනොටගලන 

අයදුේපත් ගාසත්ු මුද රු:

125 යුසවේඅම/2023/6000 සමට්ට සසොම් ඩබල් සල්යර්   6' x 3' x 4"  සේශිය 300        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

126 යුසවේඅම/2023/6001 සමට්ට සසොම් ඩබල් සල්යර්  6' x 2 1/2' x 4"  සේශිය 1,000     ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,500.00                                

127 යුසවේඅම/2023/6002 සකොට්ට පුළුන් සේශිය 10,000    ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,500.00                                

ඇද ඇතිරිලි තනි ඉරි වහිත සකොට්ට උර 02 වමග 500        ගණනින්

ඇද ඇතිරිලි ේවිත්ල ඉරි වහිත සකොට්ට උර 02 වමග 250        ගණනින්

129 යුසවේඅම/2023/6004 ටලල් රැක් ලළසන් සේශිය 200        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

130 යුසවේඅම/2023/6005 වීදුරු ලතුර සබොන (මි:ලි 300) සේශිය 7,500     ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

131 යුසවේඅම/2023/6006 කල්සේරම් ඇලුමිනියම් පියන වහිත 36" X 18" සේශිය 100        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

132 යුසවේඅම/2023/6007 කල්සේරම් ඇලුමිනියම් පියන වහිත 24" X 12" සේශිය 200        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

133 යුසවේඅම/2023/6008 කල්සේරම් ඇලුමිනියම් පියන වහිත 20" X 10" සේශිය 200        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

134 යුසවේඅම/2023/6009 ගවහලිප් උදුන් 04 සේශිය 100        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

සත් සකෝප්ඳ පීරිසි වමග සඳෝසිසල්න් (සුදු) 3,000     ගණනින්

සකෝපි සකෝප්ඳ පීරිසි වමග සඳෝසිසල්න් (සුදු) 750        ගණනින්

136 යුසවේඅම/2023/6011 පිගන් රළත්රී ආශළර සඳෝසිසල්න් (සුදු) සේශිය 5,000     ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,500.00                                

ගරුප්පු අතුරුඳව ම සනොබෆසදන ලළසන් 18/10 2,000     ගණනින්

ගරුප්පු මළළු ම සනොබෆසදන ලළසන් 8/10 2,000     ගණනින්

ශෆදි සුප් ම සනොබෆසදන ලළසන් 18/10 1,000     ගණනින්

ශෆදි සකෝපි ම සනොබෆසදන ලළසන් 18/10 800        ගණනින්

පිහි ඳළන් කඳන ම සනොබෆසදන ලළසන් 18/10 750        ගණනින්

පිහි බටර් ම සනොබෆසදන ලළසන් 18/10 1,000     ගණනින්

පිහි අතුරුඳව  ම සනොබෆසදන ලළසන් 18/10 1,500     ගණනින්

පිහි මළළු ම සනොබෆසදන ලළසන් 18/10 1,000     ගණනින්

පිහි සම්ව/මවහ ම සනොබෆසදන ලළසන් 18/10 1,500     ගණනින්

135

137

බැ/ක්ක භාණ්ඩ

ප්රමාණය

යුරසේඅම/2023/6003 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

මුධන භාණ්ඩ (විේHqත්/විදුලි උපකරණ හා යන්ටත්රෝපකරණ)

128

යුරසේඅම/2023/6010 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

යුරසේඅම/2023/6012 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100                                  1,500.00 

ප්රමාණය



කප් අතුරුඳව සඳොසිසල්න් (සුදු) 2,000     ගණනින්

දීසි බටර් පියන වහිත සඳොසිසල්න් (සුදු) 1,000     ගණනින්

දීසි කරි සඳොසිසල්න් (සුදු) 9" 1,500     ගණනින්

දීසි බත් සබදන සඳොසිසල්න් (සුදු) 16" 500        ගණනින්

සකෝප්ඳ අත සවෝදන සඳොසිසල්න් (සුදු) 750        ගණනින්

ලතුර සජෝේගු සඳොසිසල්න් (සුදු) ලී :1.5 1,000     ගණනින්

පිගන් ඳෆති සඳොසිසල්න් (සුදු) 2,500     ගණනින්

පිගන් ටළට් සඳොසිසල්න් (සුදු) 2,500     ගණනින්

ඩිගෆන්ටර් වීදුරු  මි : ලි 750 100        ගණනින්

විදුරු රෆන්ඩි 500        ගණනින්

සගොේට් ලතර සබොන 750        ගණනින්

වීදුරු විවහකි 750        ගණනින්

විදුරු ලයින් (රතු) 750        ගණනින්

විදුරු ලයින් (සුදු) 750        ගණනින්

විදුරු ලයින් (සඳෝට්) 500        ගණනින්

වීදුරු ෆමිසප්න් 500        ගණනින්

බියර් වීදුරු 500        ගණනින්

140 යුසවේඅම/2023/6015 පුටු කන් කම කන (ලළසන්) සේශිය 400        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,000.00                                

141 යුසවේඅම/2023/6016 පුටු ප්ළවහටික් අත් රහිත සේශිය 3,000     ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,500.00                                

142 යුසවේඅම/2023/6017 පුටු ලෆරන්ඩළ (දෆල) සේශිය 200        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,000.00                                

143 යුසවේඅම/2023/6018 සම්ව සසෝමිකළ සටොප් 6' X 3' සේශිය 75          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,000.00                                

144 යුසවේඅම/2023/6019 අල්මළරි ලළසන් කන්නළඩි වමග සේශිය 50          ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/23 2023/02/24 - සඳල 1100 1,000.00                                

කුනු කඩ පියන වහිත සරෝද වමග ලී : 90 (රතු) 100        ගණනින්

කුනු කඩ පියන වහිත සරෝද වමග ලී : 90 (නිල්) 100        ගණනින්

කුනු කඩ පියන වහිත සරෝද වමග ලී : 90 (සකො) 100        ගණනින්

කුනු කඩ පියන වහිත සරෝද වමග ලී : 90 (කශ) 100        ගණනින්

146 යුසවේඅම/2023/6021 අයිවහ සඳට්ටි (සයිබර්) සේශිය 437        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 3,500.00                                

147 යුසවේඅම/2023/6351 කන්සිට්නළ ලයර් සරෝල් (කි:ග්රම් 14.5) සේශිය 150        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 1,500.00                                

148 යුසවේඅම/2023/6352 කටු කම්බි සරෝල්  (කි:ග්රම් 25) සේශිය 630        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 3,500.00                                

149 යුසවේඅම/2023/6426 ඇක්ටිේ වහපීකර් සිවහටම් (සවල්සහ ඳලර්ඩ්) සේශිය 120        ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 1,500.00                                

අනු 

අංකය

ටෙන්ඩර් 

හදුනාගැනිටේ අංකය
විසත්රය ටේශිය/විටේශිය

මිගණන්පත් නිකුත් කරනු 

බන දිනයන්

ංසු ලැසිම හා විලෘත 

කරනු බන දිනය සහා 

ටේාල

ආපසු ටනොටගලන 

අයදුේපත් ගාසත්ු මුද රු:

සඩක්ෂින් ඇන්ගල් අඩි 10 600 ගණනින්

සකෝනර් ප්සල්ට් 1800 ගණනින්

නට් ඇන්ඩ් සබෝල්ට් 5400 ගණනින්

151 යුසවේඅම/2023/9001 ෂිට් සහයිවුඩ් 72" x 29" x 12 මිමි සේශිය 500 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

152 යුසවේඅම/2023/9002 ඔයිල් රයිසහල් එච්සි 22 සේශිය 1040 ලීටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - සඳල 1100 1,000.00                                

හිවහ ගවහ සිලින්ඩරය කි:ග්රම් 12.5 එල්පි ගවහ වදශළ 50 ගණනින්

හිවහ ගවහ සිලින්ඩර කි:ග්රම් 37.5  එල්පි ගවහ වදශළ 80 ගණනින්

ඉබි යතුරු පිත්ත 1 1/2" 150 ගණනින්

ඉබි යතුරු පිත්ත 2 1/2" 250 ගණනින්
ඉබි යතුරු පිත්ත 2" 300 ගණනින්

155 යුසවේඅම/2023/9005 බෂ ක්ති ඉතුරුම් ළම්පු සලො 7 පින් ටයිප් එල්ඊඩි සේශිය 3600 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

156 යුසවේඅම/2023/9006 බෂ ක්ති ඉතුරුම් ළම්පු සලො 9 පින් ටයිප් එල්ඊඩි සේශිය 5300 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

157 යුසවේඅම/2023/9007 බෂ ක්ති ඉතුරුම් ළම්පු සලො 12 පින් ටයිප් එල්ඊඩි සේශිය 2600 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,500.00                                

138

ර ොදු භාණ්ඩ

ප්රමළණය

යුරසේඅම/2023/9000 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - රඳෙ 1100                                  1,000.00 

139

145

150

153

154 යුරසේඅම/2023/9004 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/16

යුරසේඅම/2023/6013 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100                                  3,500.00 

යුරසේඅම/2023/9003 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/16 2023/02/17 - රඳෙ 1100                                  1,000.00 

යුරසේඅම/2023/6020 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/24 2023/02/27 - සඳල 1100 3,500.00                                

යුරසේඅම/2023/6014 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100                                  1,000.00 

2023/02/17 - රඳෙ 1100                                  1,000.00 



ගිණි නිවිසම් උඳකරණ CO 2 මළදිලිය (කි:ග්රම් 2-3) 80 ගණනින්

ගිණි නිවිසම් උඳකරණ සඳන මළදිලිය (ලිටර් 09) 80 ගණනින්

ගිණි නිවිසම් උඳකරණ ඳවුඩර් මළදිලිය (කි:ග්රම් 4-5) 80 ගණනින්

ගිණි නිවිසම් උඳකරණ ජ මළදිලිය (ලිටර් 09) 80 ගණනින්

159 යුසවේඅම/2023/9009 72" ඳෂ කෆන්ලවහ සරදි සකොෂ ඳළට කඩළරම් වශළ සේශිය 500 මිටර් 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100 1,000.00                                

160 යුසවේඅම/2023/9010 සහෆන්ට් මිටර් 10  සරෝල් සේශිය 500 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

161 යුසවේඅම/2023/9011 තළසඳෝලියන් සකොෂඳළට  මි 50 සරෝල් ඳෂ අඩි 8 සේශිය 50 ගණනින් 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

ගිනි නිලන උඳකරණ Co2 මළදිලිය කි:ග්රම් 25 සට්රොලි මළදිලිය 12 ගණනින්

ගිනි නිලන උඳකරණ Co2 මළදිලිය කි:ග්රම් 50 සට්රොලි මළදිලිය 6 ගණනින්

ගිනි නිවිසම් උඳකරණ ඳවුඩර් මළදිලිය කි:ග්රම් 25 සට්රොලි මළදිලිය 12 ගණනින්

ගිනි නිවිසම් උඳකරණ ඳවුඩර් මළදිලිය කි:ග්රම් 50 සට්රොලි මළදිලිය 6 ගණනින්

ගිනි නිවිසම් උඳකරණ ජ මළදිලිය ලිටර් 50 සට්රොලි මළදිලිය 12 ගණනින්

ගිනි නිවිසම් උඳකරණ ජ මළදිලිය ලිටර් 100 සට්රොලි මළදිලිය 6 ගණනින්

ගිනි නිවිසම් උඳකරණ සඳණ මළදිලිය ලිටර් 50 සට්රොලි මළදිලිය 12 ගණනින්

ගිනි නිවිසම් උඳකරණ සඳණ  මළදිලිය ලිටර් 100 සට්රොලි මළදිලිය 6 ගණනින්

2 ංසු තෆබීම දක්ලළ ඇති ඳරිදි ජළතයන්තර ශළ ජළතික තරගකළරී ංසු තෆබීසම් ක්රියළ ඳටිඳළටිය ශරශළ සිදුසකසර් .

3

වභළඳති 

සදඳළර්තසම්න්තු ප්රවම්ඳළදන කමිටුල

යුසධොඳකරණ මළවහටර් සජනරළල් ළඛළල

යුශ කදවුර, සවලින්සකෝ සගොඩනෆගිල්, සනො: 167/30

අවිවහවළසේල් ඳළර

ඔරුසගොඩලත්ත

4 ංසු ඉදිරිඳත් කිරීම වදශළ වෆඳයුම්කරුලන් ඳශත වදශන් සුදුසුකම් වපුරළලිය යුතුය. කළර්මික ඇගයීම් අලවහථළසේදී අදළෂ සුදුසුකම් වකළ බනු ෆසේ.

අ.    මය ශෆකියළල.

ආ.   වතුටුදළයක බදු සගවීසම් ලළර්ථළල

ඇ.   ප්රමළණලත් නිහඳළදන ශෆකියළල

ඈ.   ප්රමළණලත් ගබඩළ ඳශසුකම්

ඉ.    ප්රමළණලත් කළර්යමණ්ඩ නිධළරීන් ශළ කළර්යළ ඳශසුකම්

ඊ.    ප්රමළණලත් ප්රලළශන ඳශසුකම්

උ.    ලයළඳළර ලියළඳදිංචි කිරීසම් පිටඳතක් සශෝ ඳසුගිය ලවර තුනක සමසශයුම්ලළර්ථළල වමග වංවහථළ වශතිකයක්

5

6 අවම්පර්ණ ශළ අලය සල්ඛණ වළක්ෂි වමග සනොමෆති ංසු සල්ඛණ ප්රතික්සේඳ කරනු ෆසේ. සදඳළර්තසම්න්තු ප්රවම්ඳළදන කමිටු වභළඳති ශට ඕනම ංසුලක් පිළිගෆනීමට සශෝ ප්රතික්සේඳ කිරීමටත් මිෂදීගනු බන

ප්රමළණයන් තීරණය කිරීමටත් අයිතියක් ඇත.

7 ගිවිසුම් අත්වන් කිරීම වදශළ සතෝරළගත් ංසුකරුලන් ශට ලියළඳදිංච් තෆඳසන් දෆනුම්සදනු ෆසේ .

8 විසේශීය වෆඳයුම්කරුලන් වදශළ ණයලර ලිපි මගින්ද සේශීය වෆඳයුම්කරුලන් වදශළ සප්ණඳත් මගින්ද සගවීම් සිදුකරනු බයි .

9

යුේධ ශමුදළධිඳති 

ශ්රී ංකළ යුේධ ශමුදළ මවහථළනය

ශ්රී ජයලරධනපුර

සකොෂඹ

උනන්දුලක් දක්ලන ංසුකරුලන්ශට අලෆසි ලෆඩි විවහතර බළගෆනීම වදශළ දුරකථන අංක සරදිපිළි 011 2987531, බෆරැක්ක 011 2987534, ලිපි ද්රලය/සඳොදු භළණ්ඩ/යළන්ත්රික ප්රලළශන අමතර සකොටවහ / කළර්යළ උඳකරණ        011 

2987532 අං භළර නිධළරීන් සලතින් බළගත ශෆකිය.

165

158

162

163

164 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100

යුරසේඅම/2023/9015 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

මුද්රළ තබන ද ංසු පිටඳත් සදකක් ලියළඳදිංචි තෆඳසන් ඳශත වදශන් ලිපිනයට සශෝ එම ලිපිනසේ ඇති සටන්ඩර් සඳට්ටියට ංසු ලෆසීසම් කළය අලවන් වීමට සඳර තෆම්ඳත් කෂ ශෆකිය . අදළෂ භළරගෆනීම් කළය අලවන් ව ලශළම ංසු 

විලෘත ලන අතර ප්රමළද ංසු ප්රතික්සේඳ සකසර්. ජළතික ශෆදුනුම්ඳත ශළ සවේලළ වහථළනසේ ලිපියක් වමග ංසුකරුට සශෝ ඔහුසේ නිසයෝජිතසයකු ශට ංසු විලෘත කිරීම වදශළ වශභළගිවිය ශෆකිය .

සේශිය ආදළයම් බදු සදඳළර්තසම්න්තුසේ ලෆට් බදු වදශළ ලියළඳදිංචි වි ඇති ංසුකරුලන් මි කෆදවිසම් නිසේදනය වමග ලෆට් බදු වදශළ ලියළඳදිංචි වි ඇති වශතිකය ඉදිරිඳත්ක යුතුය .

1,000.00                                

යුරසේඅම/2023/9008 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/17 2023/02/20 - සඳල 1100                                  1,500.00 

යුරසේඅම/2023/9012 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100                                  1,500.00 

යුරසේඅම/2023/9013 රේශිය 2023/01/18 සිට 2023/02/21 2023/02/22 - සඳල 1100 1,000.00                                

යුරසේඅම/2023/9014


