
දැන්වීමයි 
ශ්රීව ලංකා හ ලංබදම ම ලංිකා හය  

2019 වර්ෂයේ ප්රබයෝජනයෝ  ත  යය ැකි  ාණ්ඩ  ප්රබසිද්ධ  යව්දය්ධසිදෝ 
 

2019 ලංවර්ෂයේ ලංභහණ්ඩ ලංසමීක්ෂණණ්ඩක  ලංවිසින් ලංනම් ලං රන ලංකද ලංප්රමය ජනන   ලංත  ලංයන බැි  ලංභහණ්ඩ ලං2020-
07-28 ලංදින ලංයෙ.ව. ලං10.00 ලං  ලංයේරහයදණි , තන්යනජරුව ලංපිහිටි ලංයසේවහ ලංසාස ්රණ ලංිභාහස ලංත  න  ලංපිපසෙස ලංශ්රීව ලං
කා හ ලං බදම ම ලං ිකා හය   ලං ි ත් ලං තබඩහ ලං යත ඩනැගිල්ක ලං ඉදියපි  ලං භුමීයේ ලං ප්රමසි්ධ  ලං යවන්ය්ධසියේ ලං විුණණු ලං
කබන ලංබව ලං හරුණි ව ලංදන්වමි. 
 
යවන්යදසිය න් ලංකබහ ලංතන්නහ ලංභහණ්ඩ ලංඑම ලංස්ථහනයේදීම ලංමුදල් ලංයතවහ ලංඑදින ලංෙ.ව. ලං4.00 ලං  ලංයෙර ලංිදහළ ලංත  න ලං
භුමිය න් ලංඉවත් ලං ර ලංත  ලංයුතු . ලංයවන්ය්ධසි ලංබහ ලංභහණ්ඩ ලංපිළිබඳ ලංිවසන් ලංතීරණ  ලංසමීක්ෂණ ලංමණ්ඩක  ලංසතු ලං
බවද ලංවැඩිදුර ත් ලං හරුණි ව ලංදන්වමි. 
 

ිු ලං
ිා   

භහණ්ඩ ලංවිස් ර  ප්රමමහණ  

01 HD-23 /24 Kangaro ස්ය ේකර් 01 

02 HD-23/17 Kangaro ස්ය ේකර් 01 

03 10 Lේකහස්ටික් ලංමල් ලංබහල්දි 06 

04 විදුරු සහි  ලංඇලුමිනි ම් ලංයද රවල් 04 

05 වයිට් ලංයබජඩ් 4' x 3'  02 

06 වයිට් ලංයබජඩ් ස් ැන්ඩ්  02 

07 ලී ලංයම්ස 01 

08 ලී ලංයම්ස වි හ   01 

09 ලී ලංවිදුරු ිල්මහය 01 

10 වහයන් ලංයම්ස 01 

11 ඇදි ලංසහි  යේවැල් ලංලී ලංපුපස 06 

12 ඇදි ලංරහි  ෙයඝණ  ලංපුපස 02 

13 ඇදි ලංසහි   ැරය න ලංුණෂන් ලංපුපස  02 

14 ඇදි ලංසහි   ැරය න ලංුණෂන් ලංවි හ   ලංපුපස 01 

15 ඇදි ලංසහි  ේකහස්ටික් ලංපුපස 01 

16 ඇදි ලංරහි  ේකහස්ටික් ලංපුපස  05 

17 ඇදි ලංරහි  ුණෂන් ලංවහයන් ලංපුපස 08 

18 පුවත්ෙත් රදවන ලංස් ෑන්ඩ් ලංවහයන් 02 

19 ඇදි ලංසහි   ැයර න ලංවහයන් ලංුණෂන් ලංපුපස 04 

20 වහබන ඉදියෙස ලංිසුන් ලං(ෂීට්) 02 

21 185/65x15   ර් 04 

22 වහබන ලංඩීසල්  ැාි  01 

23 255/70x15   ර් 04 

24 වහබන ලංවලින් තකවහ ලංඉවත් ලං රන ලංිබලි ලංිම ර ලංය   ස් 70Kg 

25 ේකහස්ටික් යම්ස ලං- ලංරවුම්  02 

26   ඩ ලංයසේේපු 02 

27 රදවන  ලංසහි    ඩ ලංයසේේපු 01 

28 ජී.ියි. ලංබ  සහි  ලංදැල් ලංයද ර ලං7"x3" 01 

29 වහයන් ලං බඩුව සහි  ලංරහක්  ලං ට්පසව ලං8'x2' 01 

30 ය  පස ලංදරලි සහි  ලංරහක්  ලං ට්පසව ලං10'x2' 01 

31 සින්ක් ලං- යසරමික් 01 

32 Selvo change over switch 01 

33 විදුලි ො හ ලංයම්ස 01 

34 ෙයඝණ  යම නි ර් ලංlapro 01 

35 ෙයඝණ   - CPU lapro 01 

36 Printer -Leumark 310 ms  01 

37 ෙයඝණ   -ups power 01 

38 ෙයඝණ   -ups tecline 06 

39 ෙයඝණ   -ups prolink 02 

40 ෙයඝණ   -ups Dcp 01 

41 6 x 6 ස්ක්රිuන් 02 

42 ෙර්යෙට් මැෂින් ලං18'x25'x30' 01 

43 Cannon scanner 01 

44 ිහුනහ ලංයම්ස මයික් 01 

45 GS මයික් ස් ැන්ඩ් ලං(යම්ස) 01 

46 ියිවහ ලං5 W 988  මයික් 01 

47 UDM මයික් 301  02 

48 iskala 01 
49 වහයන් ලංකූඩ 15 
50 ප්රි න් ර  (HP) 01 

 
සභහෙති 
ශ්රීව ලංකා හ ලංබදම මි ලංිකා හය  



 

 
දැන්වීමයි 

ශ්රීව ලංකා හ ලංබදම ම ලංිකා හය  
2019 වර්ෂයේ ප්රබයෝජනයෝ  ත  යය ැකි  ාණ්ඩ  ප්රබසිද්ධ  යව්දය්ධසිදෝ 

 
2019 ලංවර්ෂයේ ලංභහණ්ඩ ලංසමීක්ෂණණ්ඩක  ලංවිසින් ලංනම් ලං රන ලංකද ලංප්රමය ජනන   ලංත  ලංයන බැි  ලංභහණ්ඩ ලං2020-
07-28 ලංදින ලංයෙ.ව. ලං10.00 ලං  ලංයේරහයදණි , තන්යනජරුව ලංපිහිටි ලංයසේවහ ලංසාස ්රණ ලංිභාහස ලංත  න  ලංපිපසෙස ලංශ්රීව ලං
කා හ ලං බදම ම ලං ිකා හය   ලං ි ත් ලං තබඩහ ලං යත ඩනැගිල්ක ලං ඉදියපි  ලං භුමීයේ ලං ප්රමසි්ධ  ලං යවන්ය්ධසියේ ලං විුණණු ලං
කබන ලංබව ලං හරුණි ව ලංදන්වමි. 
 
යවන්යදසිය න් ලංකබහ ලංතන්නහ ලංභහණ්ඩ ලංඑම ලංස්ථහනයේදීම ලංමුදල් ලංයතවහ ලංඑදින ලංෙ.ව. ලං4.00 ලං  ලංයෙර ලංිදහළ ලංත  න ලං
භුමිය න් ලංඉවත් ලං ර ලංත  ලංයුතු . ලංයවන්ය්ධසි ලංබහ ලංභහණ්ඩ ලංපිළිබඳ ලංිවසන් ලංතීරණ  ලංසමීක්ෂණ ලංමණ්ඩක  ලංසතු ලං
බවද ලංවැඩිදුර ත් ලං හරුණි ව ලංදන්වමි. 
 

ිු ලං
ිා   

භහණ්ඩ ලංවිස් ර  ප්රමමහණ  

01 තැල්වනයිස් බැරල් 01 

02 විල්බැයරජ 01 

03 විසී ලං ැති 01 

04 දෑ ලං ැති 02 

05 ඇදි ලංසහි  ුණෂන් ලං  ඩ ලංපුපස 01 

06 ඇදි ලංසහි  වහයන් ලංුණෂන්  පුපස 02 

07 ඇදි ලංසහි  ලී ලංුණෂන් ලංපුපස 01 

08 ඇදි ලංරහි  වහයන් ලංුණෂන් ලංපුපස 01 

09  බඩ් 01 

10 යේවැල් පුපස 03 

11   ඩ ලංස්පසල් 09 

12 තැල්වනයිස් බහල්දි 02 

13 කන් ෑරුම් 04 

14 මි  ලංදිත පිහි හ 02 

15 ඩීසල් යනනයර් ර් 01 

16 ලී ලංයම්ස 4'x2'x20 01 

17 ලී ලංයම්ස ලං4'x2' 01 

18 ලී ලංයම්ස ලං4.5'x2x3 01 

19 කයිට් ලං බඩු  වර 13 

20  බඩු යද රවල් ලංතැල්වනයිස් 05 

21 කහච්චු ලං2 වහයන් ලං බඩ් 01 

22 ටීවී ස් ැන්ඩ් 01 

23 තකවහ ලංඉවත්  රන ලංකද ලංවහයන් ලංරහක්  ලංයේේම් 01 

24 කහච්චු ලං04 වහයන් ලං බඩ්  01 

25 විදුරු යද රවල්  03 

26 ජූස් ලංරහක්  01 

27  බඩු ෙට් ම් 16 

 
 
 
 
සභහෙති 
ශ්රීව ලංකා හ ලංබදම මි ලංිකා හය  

 
 



 
 

 
දැන්වීමයි 

ශ්රීව ලංකා හ ලංබදම ම ලංිකා හය  
2019 වර්ෂයේ ප්රබයෝජනයෝ  ත  යය ැකි  ාණ්ඩ  ප්රබසිද්ධ  යව්දය්ධසිදෝ 

 
2019 ලංවර්ෂයේ ලංභහණ්ඩ ලංසමීක්ෂණණ්ඩක  ලංවිසින් ලංනම් ලං රන ලංකද ලංප්රමය ජනන   ලංත  ලංයන බැි  ලංභහණ්ඩ ලං2020-
07-28 ලංදින ලංයෙ.ව. ලං10.00 ලං  ලංයේරහයදණි , තන්යනජරුව ලංපිහිටි ලංයසේවහ ලංසාස ්රණ ලංිභාහස ලංත  න  ලංපිපසෙස ලංශ්රීව ලං
කා හ ලං බදම ම ලං ිකා හය   ලං ි ත් ලං තබඩහ ලං යත ඩනැගිල්ක ලං ඉදියපි  ලං භුමීයේ ලං ප්රමසි්ධ  ලං යවන්ය්ධසියේ ලං විුණණු ලං
කබන ලංබව ලං හරුණි ව ලංදන්වමි. 
 
යවන්යදසිය න් ලංකබහ ලංතන්නහ ලංභහණ්ඩ ලංඑම ලංස්ථහනයේදීම ලංමුදල් ලංයතවහ ලංඑදින ලංෙ.ව. ලං4.00 ලං  ලංයෙර ලංිදහළ ලංත  න ලං
භුමිය න් ලංඉවත් ලං ර ලංත  ලංයුතු . ලංයවන්ය්ධසි ලංබහ ලංභහණ්ඩ ලංපිළිබඳ ලංිවසන් ලංතීරණ  ලංසමීක්ෂණ ලංමණ්ඩක  ලංසතු ලං
බවද ලංවැඩිදුර ත් ලං හරුණි ව ලංදන්වමි. 
 

ිු ලං
ිා   

භහණ්ඩ ලංවිස් ර  ප්රමමහණ  

01 750 ml  ි ය ලංබට්ටි 2115 

02 01 L  ි ය ලංබට්ටි 1085 

03 175 ml ි ය ලංබට්ට් 2204 

04 4"  ළු ලංයෙ ලිතින්  200kg 

05 10" ිවර්ණ ලංයෙ ලිතින්  39.8kg 

06 ඇදි ලංසහි  වහයන් ලංපුපස 02 

07 විදුලි ෙන්දම් 01 

08 යේට්පස (3.5'x4'5') 01 

09 යේට්පස (5'x5') 01 

10  රඩි 01 

11 විසි ලං ැති 02 

12 වීල් ලංබැයරජ 03 

13 16 L ස්යප්රමේ ර් (නි ල්) 01 

14 1" යුනි න්  01 

15 ිත් ි  ත්  01 

16 ිඩු ලංමිටි 01 

17 දෑ ැති 03 

18 fgස් ර් 01 
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