
A සැපයිය යුතු භාණ්ඩ/ උපකරණ/ ද්රව්ය   B සැපයිය යුතු සසේව්ාව්න්  

1 ලිපි ද්රව්ය හහ හා්යා  හවව්්යත  1 මුද්රණ ාටයුතු හසහ හපඳොත් හඵඳීභ 

 2 ා්යා  උඳාරණ  2 ා්යා  උඳාරණ 

   ඳරිගණා සහ හඋඳාංග, මුද්රණ හා්ත්ර, ෆක්ස හා්ත්ර හසහ හ
පේ ව් හසටහ්ත හකිරීපේ හා්ත්ර හ, සා්්ත හා්ත්ර, ාතුරු හ
ලිාන, පරෝනිපාෝ හා්ත්ර, ඡා හපිටඳත් හා්ත්ර  

   ඳරිගණා හසහ හඋඳාංග, මුද්රණ හා්ත්ර, ෆක්ස 
ා්ත්ර, පේ ව් හ සටහ්ත හ කිරීපේ හ ා්ත්ර හ , 
සා්්ත හ ා්ත්ර, ාතුරු හ ලිාන, පරෝනිපාෝ 
ා්ත්ර, ඡා හ පිටඳත් හ ා්ත්ර, රඳව්හිනී හ සහ හ
වී.සී.ඩී හ / හ ඩී.වී.ඩී. හ ා්ත්ර නඩත්තු හ කිරීභ, 
වළුත්ව්ඩිා හකිරීභ. 

 3 ඳරිගණා සහ හ පටෝන්ය, ඉ්තක්, ාට්රිජ්, රිඵ්ත හ
හ හෆක්ස හා්ත්ර හසහ හවව්්ය හපටෝන්ය 

 

 4 ාභර, පරොප්ක්ට්ය, ආරක්ෂා හාභර, වීඩිපාෝ හ
උඳාරණ හසඳයීභ 

 

    3 ඳරිගණා හභෘදුාාංග හසාංව්්යධනා, සථපිත හ
කිරීභ හහ උඳපේ්නත්භා හපසේව්    රඳව්හිනී, වී.සී.ඩී හ/ හඩී.වී.ඩී හා්ත්ර  

 5 ානපි  4 ඡාරඳ ගනීභ හසහ හවීඩිපාෝාරණා 

 6 ා්යා  හපේස, පුටු හසහ හඋඳාරණ හ (දව්, ාාඩ, 
ප් සටික්, දව් හ මිශ්ර හ ීරරිි  හ පාෝප්ඳ හතතුළු හ පින්ත හ
බණ්ඩ) 

 5 ඩිජිටල් හඵන්ය හසහ හසටිා්ය හමුද්රණ හාටයුතු 

  

 7 ළභ උදයන හසහ හක්රීඩ හඋඳාරණ  6 ්බ්ද හවිා්න හා්ත්ර හුලලිාට හසඳයීභ හහ හ
ආප ෝාාරණා ුලලිාට හසඳයීභ  8 ාාව්්යධන උඳාරණ  

 9 ක්රීඩ බණ්ඩ  7 ුලලී ඳදනභ හභත හඋත්සව් හබණ්ඩ හසඳයීභ 

 10 සභරු තිළිණ, ඳදක්ාේ, ුලස න හ සහ හ සභරු හ
ප ා හ(ාළු හගල් හනි්යභණ හතතුළුව්) 

 8 ක්රීඩ හඋඳාරණ හහ හපඳර හඳසල් හඋඳාරණ හ
වළුත්ව්ඩිාව් හහ නඩත්තුව් 

 11 පාොඩි, මුළු හපාොඩි, සරි ලි හආදිා  

 12 තිර පරදි, පේස හපරදි  9 ාාව්්යධන හ උඳාරණ හ වළුත්ව්ඩිාව් හ හ හ
නඩත්තුව්  13 භදුරු දල් හසහ හව්හි හාඵ  

 14 ඳව්හ්ත, ආරක්ෂිත හඳව්හ්ත  10 ගිනි හනිවීපේ හඳේධති, සව්ාාංක්රීා හහ හවති්ත 
ක්රිාාරන හගිනි හසාංඥ හක්රභ හනඩත්තු හකිරීභ  15 භස නිභ හාළ හපඳර හඳසල් හනි  හතඳුේ  

 16 නි  හතඳුේ හසහ හපරදි, භස හනිභ හාළ හනි  හතඳුේ හ
හ පසේව්ා හටී හෂ්යට් හසහ හනි  හතඳුේ හඳළන 

 

  11 ආරක්ෂා හ උඳාරණ හ හ හ ගිනි හ නිව්රණ හ
උඳාරණ හවළුත්ව්ඩිාව්  17 පසෞඛ්ය උඳාරණ, ඉදල්, පාොසු, ඵල්දි, කූඩ  

 18 ාෘමින්ා, ව්ල් හන්ා හසහ හඳලිපඵෝධන්ා  12 ව්යු සමීාරණ හා්ත්ර හසඳා හසවි හකිරීභ 

 19 තණ පිඩලි, පාොහු හ ඵත්, පඳොපහොර හ සහ හ
පාොේපඳෝසට් හ පඳපහොර, ාෘමින්ා හ
දිාර,එළව්ළු හ ඳ ,භල් ඳ ,ි පභ්තති හ භල් හ
පඳෝච්චි,රට් හපඵෝල් හඳ  

 13 
සප්ලිට් හභදිලිපේ හව්යුසමීාරණ හා්ත්ර හහ හ
ශීතාරණ වළුත්ව්ඩිාව් හහ හනඩත්තු හ

කිරීභ 

    

 20 ් භීතිා හඑ්තනත්  14 ඳරණ පුව්ත්ඳත් හමි දී හගනීභ 

 21 භදුරු හපතල් හඉසීපේ හා්ත්ර, ධුභාන හා්ත්ර හව්නි 
උඳාරණ 

 15 නි  හඳුනුේඳත් හසාස හකිරීභ 

  16 නි  තඳුේ හ භස හ නිභ හ කිරීභ හ (ඕව්පරෝල්) හ
ආරක්ෂා හවාං්පේ හනි  හතඳුේ   22 තණ හ පාොළ හ ාඳන හ ා්ත්ර හ තතුළු හ උදයන හ  

 



ව ාංාරණ හඋඳාරණ හහ උඳාංග  17 ා්ත්ර හ භගි්ත හ ි දු හ ාරන එ්තජි්ත හ
වළුත්ව්ඩිා හාටයුතු හකිරීභ  23 සඵ්ත, ඳවි්ර හාරා හසහ පිරිි දු හකිරීපේ හඋඳාරණ  

 24 ්  හ ඳවි්රාරා හ සහ හ ් ා හ පිරිි දු හ කිරීපේ හ
උඳාරණ 

   සලිේ හකිරීභ, ක්රැ්තක් හාීරභ, පඵෝ්ය හකිරීභ හහ හ
වපනුලත් හවළුත්ව්ඩිා ාටයුතු හආදිා     

 25 ඳනීා ්  හපඵෝතල්  18 ව්හන ුලෂ්ත හවළුත්ව්ඩිාව් 

 26 විප්ේෂ හ වව්සථ හ සහ හ උපේ, දිව්, රත්රී හ ආහර 
සඳයීභ, පාටි හආහර හහ හවතුරුඳස හසඳයීභ 

 19 ව්හන හ විදුලි හ උඳාරණ හ වළුත්ව්ඩිාව් හ
(Alternator / Stator Motor) හ 
වපනුලත් හඋඳාරණ 

  

 27 විදුලි හඋඳාරණ  20 ව්හන ව්යු හසමීාරණ හවළුත්ව්ඩිාව් 

 28 ග්යබනී භේව්රු්ත හ හ හ ළදරුව්්ත හ සහ හ වව්්ය හ
උඳාරණ 

 21 ව්හන ප්යඩිපේට්ය හවළුත්ව්ඩිාව් 

 29 වීදුරු ාණ්නඩි හ(Mirror) සහ හවීදුරු හ(Glass Pad)   22 ඉ්තප්ක්ට්ය පඳොේඳ හවළුත්ව්ඩිාව් 

 30 ඳපිි  සහ හපඳොලිසග් හඵ්ග්  23 ක් ච් ප්පල්ට්, පේක් හ  නරන්ය හ ත වීේ හ
ාටයුතු 

 31 ගිනි හ නිව්න හ ා්ත්ර හ සහ හ උඳාරණ, ආරක්ෂා හ
උඳාරණ, තස ආව්රණ(Goggles) , රඵ්ය හ වත් හ
ව්සුේ හ(Rubber Gloves) 

 24 ි ාළු ව්හන හටා්ය හනව්ත හපිරවීභ 

  25 සීරපඩෝ මීට්ය හවළුත්ව්ඩිාව් 

 32 ි ාළුභ හදව් හව්්යග  26 ව්හන පක්ඵල් හව්්යග හවළුත්ව්ඩිාව් 

 33 උළු, මුදු්ත හ උළු, පඵොරළු හ ඳස, ගපේ හ ව්ලි, 
ගපඩොල්, මුහුදු හව්ලි 

 27 ාාඩ තහඩු හනවීභ හහ හාීරපේ හාටයුතු 

     34 ආ්ය. හි . හසී. හඳනරප්ඳ, පාෝතක්රීට් හනනල්, ි පභ්තති 
ගල්, ආ්ය. හ ි . හ සී. හ පාෝතක්රීට් හ ා , පාෝතක්රීට් හ
ස බ්, ඉ්තට්යප ොකිාං 

   

    

    

 35 ාළුගල්    

 36 ි පභ්තති    

 37 පාෝ ස හ හතර    

 38 ාාඩ ඵඩු, පගොඩනගිලි හද්රව්ය    

 39 ීර. වී. හසී. හපාෝටඩ් හදල්    

 40 ් න  උඳාරණ හහ හඋඳාංග    

 41 ටනරල්    

 42 තී්තත    

 43 ඳ ඳදි    

 44 ට්රක්ට්ය රථ හවභතර හපාොටස    

 45 ටා්ය සහ හටියුබ්    

 46 ව්හන වභතර හපාොටස    

 47 වත් ාරත්ත    

 48 වව්දය උඳාරණ    

 



49 විෂබී් න්ා හ දිාර/ හ ප්ල් හ (Hand Sanitizer) / 
් ය හ මුඛ් හ ආව්රණ හ (Surgical Mask) සහ හ වත් හ
ආව්රණ (Surgical Gloves) 

   

 50 සභනය ඕව්පරෝල් හකිට් හ(PPE Kit) හ හපඳොලිතී්ත හ
ඕව්පරෝල් හකිට් 

   

   
 

   

      

     

     

     

     

 2022.10.03 ව්න හදින හදිනමිණ හ,පඩ්ලිනිේස හහ හතිනාර්ත හාන හපුව්ත්ඳත්ව්  හඳ ාරන හ ද හද්තවීභ හරාරව් හවාදුේඳත් හනිුලත් හාරන හා ා හ

2022.10.10 හි ට හ2022.11.06 හ හව්න දින හදක්ව් හපාොද හතත හ.ඒ හවනුව්, හඑභ හදිනා හ2022.10.10 හි ට2022.11.09 හප ස හදිනා හසාංප්ෝධනා හාර හතති හඵව් හ

පභනර්ත හද්තව් හි ටිමු. 

According to the notice published in the newspapers Dinamina, Dailynews and Thinakaran on 03.10.2022, the period for 

issuing applications is from 10.10.2022 to 06.11.2022. Accordingly, the date has been revised from 10.10.2022 to 

09.11.2022. We are hereby informed. 

 

නගරිා හපාොභසරිස 

පදහිව්  හගල්කිසස හභහ හනගර හසබව් 

පදහිව්  

2022.09.28 

 


