
 

                                     

            

සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය 

  

 

ලංසු ලියවිලි කට්ටලය 

 

ලලොතරැයි තයොග සඳහො ලබො දීමට මිළට ලගන ඉතිරිව ඇති   
ස්වර්ණොභරණ අලලවි කිරීම සදහො ලංසු කැඳවීම   

 

 

ලංසු අංකය :  DLB/PRO/2022/12-R 

 

 

ලංසුකරුගේ නම  :- --------------------------------------------------------------- 

ලදුපත් අංකය        :- --------------------------------------------------------------- 

නිකුත් කගේ          :-  -------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය 

356. ආචොර්ය, ලකොල්වවින් ආර්ද සිල්වවො මොවත, 

ලකොළඹ 02. 

                                                                                                            

 

 

 



 
 

සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය 
මුදල් අමොතොංශය 

ලංසු සදහො ආරොධනයයි 

ල ොතරැයි තයොග සදහො  බො දීමට මි ට ලගන ඉතිරිව ඇති  ස්වර්ණොභරණ අල වි කිරීම  

ලංසු අංකය : - DLB/PRO/2022/12-R 

සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලලේ ලලොතරැයි තොග සදහො ලබො දීමට මිලට ලගන දැනට ඉතිරිව ඇති පහත දක්වො ඇති  ස්වර්ණොභරණ වර්ග 

අලලවි කිරීම සඳහො   සුළු ප්රසම්පොදන කමිටුලේ සභොපති විසින් ලම් පිලිබදව උනන්ුවක් දක්වන්නන් ලවතින් ලංසු ඇරයුම් ලකලර්.  

ලලොට් 
අංක 

අයිතමය එක් 
අයිතමයක 

බර (g) 

මුළු අයිතම 
ප්රමොණය 

ආපසු ලගවන 
ලටන්ඩර් ඇප 
තැන්පතු මුදල 

01 රන් කොසි (Branded Coins) 8 51 රු. 400,000.00 

02 රන් කොසි (Branded Coins) 4 15 රු. 60,000.00 

03 රන් කොසි (Branded Coins) 2 13 රු. 25,000.00 

04 රන් ලපන්ඩන්ට් - 07 රු. 25,000.00 

05 
රන් භොණ්ඩ කට්ටල (රන් මොල 01, ලපන්ඩන්ට් 

01, වළලු 02 අත්පළඳනො 01) 
27 04 රු. 100,000.00 

06 රන් මොල 11 02 රු. 20,000.00 

07 අත් පලඳනො 6 02 රු. 10,000.00 
 

02. ලම් සදහො විවෘත තරඟකොරී ලංසු  ක්රමය  මත ලංසු කැඳවනු ලැලේ (NCB) 

03. ලම් සදහො වන ලංසු ලියවිලි කට්ටලය 2022.11.25  සිට 2022.12.13 දක්වො කොර්යොල ලේලොවන් තුලදී ලමම කොර්යොලීය ප්රසම්පොදන 
අංශලයන් ලනොමිලලේ පරීක්ෂො කල හැකිය. 

04. රන්භොණ්ඩ පරීක්ෂොව 2022.12.09 දින ලප.ව 10.00 ට ලමම කොර්යොලලේදී සිු  කල හැකි  අතර, අදොල ඉල්ලුම්කරුට පමණක්  එම 
රන්භොන්ඩ පරීක්ෂො කල හැකිය. එම පරීක්ෂොව සඳහො පැමිණීලම්දී ජොතික හැුන්ම්පත/විලේශ ගමන් බලපත්රය  ඉදිරිපත් කිරීම අනිවොර්ය 
ලේ. ඉල්ලුම්කරු වොපොර ආයතනයක් නම් එම ආයතනලේ ලිපි ශීර්ෂයක භොණ්ඩ පරීක්ෂොව සඳහො පැමිලණන අයට  ආයතනලේ අවසරය 
ලබොදීමට අදොල  ඉල්ලීම් ලිපියක් ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

05. ලංසු ලියවිලි කට්ටලය ඉල්ලුම්කරුලේ ලිඛිත ඉල්ලීමක් මත ආපසු ලනොලගවනු ලබන රු. 2,300.00 ක  (රජලේ  බු අදොලලේ)  ලපෝරම 
ගොස්තුවක්  මුදලින් ලගවීම මඟින් 2022.11.25 සිට 2022.12.13 දක්වො  ලප.ව 9.00 සිට ප.ව 2.00 දක්වො සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලලේ 
ප්රසම්පොදන අංශලයන් ලබො ගත හැක. 

06. ඉහත සඳහන් එක් එක් ලලොට් අංකයට අදොලව ආපසු ලගවනු ලබන ඇප තැන්පත්  මුදලක්  ලංසු  ඉදිරිපත් කිරීමට ලපර මණ්ඩලයට  
ලගවො ලබොගත් ලුපලත්  පිටපතක් මිළ ගණන් පත්රිකොව  සමඟ ඉදිරිපත් කල යුතුය. එම ඇප මුදල ලනොලගවීම මිළ ගණන්  අවලංගු කිරීමට 
ලහ්තුවනු ඇත. 

 07. සම්ුර්ණ කරන ලද ලංසු ලියවිලි කට්ටලය “සභොපති, සුළු ප්රසම්පොදන කමිටුව, සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය, අංක 356, ආචොර්ය 
ලකොල්වින් ආර් . ද සිල්වො මොවත, යුනියන් ලපලදස ලකොළඔ 02”. ලිපිනයට 2022.12.14 දින ප.ව 2.30 ට ලපර ලැලබන ලස් ලියොපදිංචි 
තැපෑල මගින්  එවීම ලහෝ එම ලිපිනලයහි ප්රසම්පොදන  අංශලේ ලම් සඳහො තබො  ඇති ලටන්ඩර් ලපට්ියට අතින් ලගනවිත් බහොලිය හැකිය. 

08. ලියුම් කවරලේ  වම් පස ඉහල ලකලවලර් “ ලලොතරැයි තොග සදහො ලබො දීමට මිලට ලගන, ඉතිරිව ඇති  ස්වර්ණොභරණ අලලවි කිරීම 
සඳහො මිල ගණන්”  යනුලවන් සදහන් කල යුතුය. 

09. ලංසු ලියවිලි  විවෘත කිරීම 2022.12.14 ප.ව 2.30 ට සිු  කරන අතර එම අවස්ථොව  සදහො ලංසුකරුට ලහෝ ඔහුලේ බලයලත් 
නිලයෝජිතයකුට සහභොගි විය හැකිය. 

10. ලංසු ලියවිලි කට්ටලය ලමම කොර්යොලීය www.dlb.lk දරණ ලවේ අඩවිලයන් ද පරීක්ෂො කල හැකිය. 

සභොපති, 
සුළු ප්රසම්පොදන කමිටුව, 
සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය,  
අංක 356, ආචොර්ය ලකොල්වින් ආර් . ද සිල්වො මොවත,  
යුනියන් ලපලදස, ලකොළඔ 02. 
011-4824824 
procurement@dlb.lk 
2022.11.25 
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ල ොතරැයි තයොග සදහො  බො දීමට මි ට ලගන ඉතිරිව ඇති  ස්වර්ණොභරණ අල වි කිරීම  

ලංසු අංක : -DLB/PRO/2022/12-R 

1. මෙෙ ආයතනය විසින් මලොතරැයි ටිකට්පත්  වර්ග වලට අදොලව තයොග සදහො  ලබොදීෙට මිලට මගන 

ඉතිරිව පවතින පහත සදහන් ස්වර්ණොභණ වර්ග,  අමලවි කිරීෙ සදහො  මේ පිළිබදව උනන්ුවක් 

දක්වන්නන්මගන් සුළු ප්රසේපොදන කමිටුමේ සභොපති  විසින් විවෘත ලංසු කැඳවනු ලැමේ.  

  

 

2. මීට අදොල මතොරතුරු ඇතුලත් ලංසු ලියවිලි කට්ටලය ඉල්ලුේකරුමේ  ලිඛිත ඉල්ලීෙක් ෙත ආපසු 

මනොමගවනු ලබන  රු. 2,300.00 (රජමේ බු අදොල මේ) මපෝරෙ ගොස්තුවක් මුදලින්  මගවීමෙන් පසු 

2022.11.25 සිට 2022.12.13 දක්වො සංවර්ධන මලොතරැයි ෙණ්ඩලමේ ප්රසේපොදන අංශමයන් 

කොර්යොීය දින වල මප.ව 9.00 සිට ප.ව 2.00 දක්වො  ලබො ගත හැක. 
 

3. එක් ඉල්ලුේකරුවකුට එක් ලංසු ලියවිලි කට්ටලයක් පෙණක් නිකුත් මකමර්.  ලංසු ලියවිලි 

කට්ටලමේ සදහන් සියළුෙ මලොට් වර්ග වලට මහෝ මතෝරොගත් මලොට් අංක සදහො මිල ගණන් 

ඉදිරිපත් කල හැකිය. එක් එක් මලොට් අංක මවන මවනෙ සැලකිල්ලලට මගන ලංසු පැවරීෙ සිු 

මකමර්. එක් එක් සැපයුේ අංකය යටමත්  සදහන්  අයිතෙ ප්රෙොණය සැලකිල්ලලට මගන මිළ ගණන් 

ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

මලොට් 
අංක 

අයිතෙය එක් 
අයිතෙයක 

බර (g) 

මුළු අයිතෙ 
ප්රෙොණය 

ආපසු මගවන 
ඇප තැන්පතු 

මුදල 

01 රන් කොසි (Branded Coins) 8 51 රු. 400,000.00 

  02 රන් කොසි (Branded Coins) 4 15 රු. 60,000.00 

  03 රන් කොසි (Branded Coins) 2 13 රු. 25,000.00 
 04 රන් මපන්ඩන්ට් - 07 රු. 25,000.00 

 05 
රන් භොණ්ඩ කට්ටල (රන් ෙොල 01, මපන්ඩන්ට් 
01, වළු 02 අත්පළඳනො 01) 

27 04 රු. 100,000.00 

06 රන් ෙොල 11 02 රු. 20,000.00 

07 අත් පලඳනො 6 02 රු.10,000.00 



2 
 

     4. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේදී එක් එක් මලොට් අංකයට අදොලව  අංක 01 මේදමයහි උපමල්ලඛණමේ  

සදහන කර ඇති   ආපසු මගවනු ලබන ඇප තැන්පතු මුදලක් සංවර්ධන මලොතරැයි ෙණ්ඩලමේ මුදල්ල 

අයකැමි මවත මගවො ලබොගත් ලුපමත් පිටපතක් මිල ගණන් පත්රිකොව සෙඟ ඉදිරිපත් කල යුතුය. එෙ 

ඇප  තැන්පතු මුදල මනොමගවීෙ ලංසු අවලංගු වීෙට මහ්තුවනු ඇත.  

5.  ඔබමේ මිල ගණන් ෙණ්ඩලය ෙගින් නිකුත් කරන ලද නියමිත ලංසු ලියවිලි කට්ටලය ෙගින් පෙණක්   

ඉදිරිපත් කලයුතුය.  

6. ලංසුකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන මිළ ගණන්  ලංසු ලියවිලි කට්ටලමේ දක්වො ඇති 

අයිතෙයන් ඉදිරිමයන් අකුරින් හො ඉලක්කමින් සදහන්  කල යුතු අතර එෙ මිල ගණන් වල 

මනොගැලපීෙක් පැවතිය මහොත් අකුරින් ලියන ලද මිළ ගණන නිවැරදි මිල ගණනමස් සලකො ඉදිරි  

කටයුතු සිුකරනු ලැමේ.    

     7.   අමලවි කිරීෙට නියමිත සියළුෙ ස්වර්ණොභරණ සඳහො ෙැණික් හො ස්වර්ණොභරණ  අධිකොරිමේ සහතික 

පවතින අතර  එෙ  සහතිකපත්ර භොණ්ඩ  මිලට ගන්නො අවස්ථොමේදී මතෝරො ගත් ඉල්ලුේකරුට නිකුත් 

මකමර්. 

8. රන්භොණ්ඩ පරීක්ෂොව 2022.12.09  දින මප.ව 10.00 ට මෙෙ කොර්යොලමේදී සිු  කල හැකි  අතර, 

අදොල ඉල්ලුේ කරුට පෙණක්  එෙ රන්භොණ්ඩ පරීක්ෂො කල හැකිය. එෙ පරීක්ෂොව සඳහො පැමිණීමේදී 

ජොතික හැුන්ේපත/විමේශ ගෙන් බලපත්රය  ඉදිරිපත් කිරීෙ අනිවොර්ය මේ. ඉල්ලුේකරු වයොපොර 

ආයතනයක් නේ එෙ ආයතනමේ ලිපි ශීර්ෂයක භොණ්ඩ පරීක්ෂොව සඳහො පැමිමණන අයට  

ආයතනමේ අවසරය ලබොදීමේ  ඉල්ලීේ ලිපියක් ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

 

9. සේුර්ණ කරන ලද ලංසු  ලියවිලි කට්ටලය පිටපත් මදකකින්  යුක්තව ඉදිරිපත් කල යුතු අතර ඒවො 

මුල්ල පිටපත හො අනු පිටපත මලස සටහන් මකොට මවන මවනෙ කවර මදකක ඇතුලත් කර පසුව 

එෙ කවර මදක එක් ලියුේ කවරයක බහො සභොපති, සුළු ප්රසේපොදන කමිටුව, සංවර්ධන මලොතරැයි 

ෙණ්ඩලය, අංක 356, ආචොර්ය මකොල්ලවින් ආර් . ද සිල්ලවො ෙොවත, යුනියන් මපමදස, මකොළඔ 02. 

ලිපිනයට  2022.12.14 දින ප.ව 2.30 ට මපර ලැමබන මස් මහෝ ලියොපදිංචි තැපෑල ෙගින් එවීෙ  

මහෝ එෙ ලිපිනමයහි ප්රසේපොදන  අංශමේ මේ සදහො තබො ඇති මටන්ඩර් මපට්ටියට අතින් මගනැවිත් 

බහොලිය හැකිය. 

 

10. ලියුේ කවරමේ  වේ පස ඉහල මකලවමර් “ස්වර්ණොභරණ මිළට ගැනීම සදහො මි  ගණන් ”  

යනුමවන් සදහන් කල යුතුය. 

 

11. ලංසු විවෘත කිරීෙ 2022.12.14 ප.ව 2.30 ට මෙෙ කොර්යොලමේදී  සිු  කරන අතර එෙ අවස්ථොවට 

ලංසුකරුට මහෝ ඔහුමේ බලයලත් නිමයෝජිතයකුට සහභොගි විය හැකිය. ප්රෙොදවී ලැමබන ලංසු  

ප්රතික්මෂ්ප මකමර්. මෙෙ අයිතෙයන් සදහො  ඉදිරිපත් කරනු ලබන  මිළ ගණන් විවෘත කරන දින 

සිට  දින 21 දක්වො  වලංගු විය  යුතු අතර, එෙ  කොල සීෙොවතුල  මිළ ගණන් මවනස්  කිරීෙ මහෝ 

ඉල්ලලො අස්කර ගත මනොහැක.  
 
 

12. සොර්ථක ලංසුකරුවන් මවත ලංසු ප්රධොනය කිරීෙ ලිඛිතව  නිමේදනය  කරනු ලැමේ. එෙ ලිපිමේ 

සදහන්  දින සිට දින  07 ක් ඇතුලත මිලදී ගැනීමේ මුළු  වටිනොකෙ  මෙෙ කොර්යොලයට මුදලින්  

මගවො අදොල භොණ්ඩ ඉවත් කර ගත යුතුය. එමස් ඉවත් මනොකර ගැනීෙකදී  තබො ඇති ආපසු මගවන 

ඇප තැන්පතු මුදල ෙණ්ඩලය සතු මකමර්. නියමිත පරිදි  භොණ්ඩ මුදලින් මගවො  ඉවත් කර ගනු 

ලබන අයමේ ආපසු මගවනු ලබන ඇපකර මුදල මචක්පතක් ෙඟින්  පසුව මගවීේ කරනු ලැමේ. 
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13. ලංසු ප්රධොනය ලැබූ ලංසුකරුවන් ඉදිරිපත් කල මිලගණන් ෙත භොණ්ඩ ලබො මනොගැනීෙ, ලංසු 

මකොන්මේසි කඩ කිරීෙ මහෝ ඊට අනුකූල මනොවී කටයුතු කරන්මන් නේ ආපසු මගවන මටන්ඩර් 

ඇප මුදල  සංවර්ධන මලොතරැයි ෙණ්ඩලය සතු කිරීෙට කටයුතු මකමර්. 
 

14. භොණ්ඩ  සදහො මුදල්ල මගවො නිරවුල්ල කර ගැනීමෙන් පසුව කඩිනමින් ඒවො කොර්යොල පරිශ්රමයන් ඉවත් 

කර ගැනීෙට ලංසුකරුවන් කටයුතු කලයුතු අතර අමලවි කල භොණ්ඩ වලට ආරක්ෂොව ෙණ්ඩලය 

විසින් සපයනු මනොලැමේ. 
 

15. මතෝරොගත් ගැනුේ කරුවන් කොර්යොල පරිශ්රයට පැමිණීමෙන් පසුව ආයතනමේ පනවො ඇති නීති රීති 

වලට අනුකූලව කටයුතු කල යුතු අතර ආයතනමේ අමනකුත් රොජකොරී කටයුතු වලට බොධො 

මනොවනමස් සිය සහොයකයන් හසුරුවො ගැනීෙට වග බලො ගත යුතුයි. 
 

16. කොර්යොීය මේලොව තුල හැර පිටස්තර මේලොවන්හිදී භොණ්ඩ ඉවත් කර ගැනීෙට ඉඩ මනොමේ.  

 

17. ගැණුේකරු විසින් සිය ලංසු ප්රධොනය අන්සතු  මනොකල යුතුය. ගැණුේකරුමේ අනනයතොවය 

තහවුරු කර බැහැර මගන යොමේ මේටිටු අවසර පත්ර නිකුත් කරන බැවින් ලංසුව අන්සතු මනොකල 

යුතු මේ.  
 

18. අමලවි කල භොණ්ඩ  අදොල ගැනුේකරුට බොරදීමෙන් පසු  හො  ඒසේබන්ධමයන්  කිසිු බැදීෙක්  මෙෙ 

ආයතනයට මනොෙැති අතර භොණ්ඩ ආපසු භොර ගනු මනොලැමේ. 
 

19. ලංසු පැවරීෙ පිළිබදව අවසන් තීරණය සුළු ප්රසේපොදන කමිටුව සතුය.  

 

20. මේ පිළිබදව යේ වැඩිුර විස්තර අවශය මේ නේ අංක 076-9475871 /  011-4824824 ෙගින් 

සහකොර සොෙොනයොධිකොරී (ප්රසේපොදන)  ඇෙතීමෙන් ලබොගත හැකිය. 
 

සභොපති, 
සුළු ප්රසේපොදන කමිටුව, 
සංවර්ධන මලොතරැයි ෙණ්ඩලය,  
අංක 356, ආචොර්ය මකොල්ලවින් ආර් . ද සිල්ලවො ෙොවත,  
යුනියන් මපමදස, මකොළඔ 02. 
011-4824824 
2022.11.25 
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 සභොපති, 

 සුළු ප්රසේපොදන කමිටුව, 
සංවර්ධන මලොතරැයි ෙණ්ඩලය,  
අංක356, ආචොර්ය මකොල්ලවින් ආර් . ද සිල්ලවො ෙොවත,  
යුනියන් මපමදස, මකොළඔ 02. 
 

ල ොතරැයි තයොග සදහො  බො දීමට මි ට ලගන ඉතිරිව ඇති  ස්වර්ණොභරණ අල වි කිරීම 

01. ලංසුකරුමේ නෙ : - .......................................................................................................... 

02. ස්ිර ලිපිනය : -...................................................................................................... 

03. හැුනුේපත් අංකය :-............................................................................................................... 

04. ු රකථන අංකය :-.................................................................................................................... 

05. ආපසු මගවන ඇප තැන්පතු මගවනලද රිසිට් පත් අංකය  අංකය :- ............................................. 

                                                                                 මුදල :-  .................................................. 

 

 

 

ඉහත සදහන්  සියළුෙ මතොරතුරු  නිවැරදි බවත්, ලංසු මකොන්මේසි කියවො බලො ඊට අනුකූලව කටයුතු 

කිරීෙට එකඟව මෙෙ  මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කරමි.   

 

....................................            ................................................. 
       දිනය                       ලංසුකරුමේ අත්සන 

මුල් පිටපත 

මලොට් 
අංක 

අයිතෙය 
එක් 

අයිතෙයක 
බර (g) 

අයිතෙ                     
ප්රෙොණය 

භොණ්ඩ මිලට ගැනීෙට  අමේක්ිත මිල ගණන් 

ඒකකයක මිල රු. 
(ඉලක්කමෙන්) 

ඒකකයක 
මුළු වටිනොකෙ (අකුරින්) 

01 රන් කොසි (Branded 
Coins) 

8 51   

02 රන් කොසි (Branded 
Coins) 

4 15   

03 රන් කොසි (Branded 
Coins) 

2 13   

04 රන් මපන්ඩන්ට් - 07   

05 

රන් භොණ්ඩ කට්ටල (රන් 

ෙොල 01, මපන්ඩන්ට් 01, 
වළු 02 අත්පළඳනො 

01) 

27 04   

06 රන් ෙොල 11 02   

07 අත් පලඳනො 6 02   

08 මුළු මුද   

මිල ගණන් පත්රය 

 

(ලංසුකරුවන් විසින් සේුර්ණ කිරීෙ සදහො) 
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 සභොපති, 

 සුළු ප්රසේපොදන කමිටුව, 
සංවර්ධන මලොතරැයි ෙණ්ඩලය,  
අංක356, ආචොර්ය මකොල්ලවින් ආර් . ද සිල්ලවො ෙොවත,  
යුනියන් මපමදස, මකොළඔ 02. 
 

ල ොතරැයි තයොග සදහො  බො දීමට මි ට ලගන ඉතිරිව ඇති  ස්වර්ණොභරණ අල වි කිරීම 

01. ලංසුකරුමේ නෙ : - .......................................................................................................... 

02. ස්ිර ලිපිනය : -...................................................................................................... 

03. හැුනුේපත් අංකය :-............................................................................................................... 

04. ු රකථන අංකය :-.................................................................................................................... 

05. ආපසු මගවන ඇප තැන්පතු මගවනලද රිසිට් පත් අංකය  අංකය :- ............................................. 

                                                                                 මුදල :-  .................................................. 

 

ඉහත සදහන්  සියළුෙ මතොරතුරු  නිවැරදි බවත්, ලංසු මකොන්මේසි කියවො බලො ඊට අනුකූලව කටයුතු 

කිරීෙට එකඟව මෙෙ  මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කරමි.   

....................................            ................................................. 
       දිනය                       ලංසුකරුමේ අත්සන 
 

අනු පිටපත 

මලොට් 
අංක 

අයිතෙය 
එක් 

අයිතෙයක 
බර (g) 

අයිතෙ                     
ප්රෙොණය 

භොණ්ඩ මිලට ගැනීෙට  අමේක්ිත මිල ගණන් 

ඒකකයක මිල රු. 
(ඉලක්කමෙන්) 

ඒකකයක 
මුළු වටිනොකෙ (අකුරින්) 

01 රන් කොසි (Branded 
Coins) 

8 51   

02 රන් කොසි (Branded 
Coins) 

4 15   

03 රන් කොසි (Branded 
Coins) 

2 13   

04 රන් මපන්ඩන්ට් - 07   

05 

රන් භොණ්ඩ කට්ටල 

(රන් ෙොල 01, 
මපන්ඩන්ට් 01, වළු 

02, අත්පළඳනො 01) 

27 04   

06 රන් ෙොල 11 02   

07 අත් පලඳනො 6 02   

08 මුළු මුද   

මිල ගණන් පත්රය 

 

(ලංසුකරුවන් විසින් සේුර්ණ කිරීෙ සදහො) 
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