
                                                        

කර්මාන්ත අමාතාාංශය 

බී සී සී ලංකා ලිමිටඩ් 

 

 
 
2021 වසරට, ක ොන්ත්රොත් ප නමින්න්ත් න ස ස්න්ත් ිතසම ිනකේ නිෂන්ොමි පිරිවිසරයන්ත් යටකත් ප නිෂන්ොමිය 

 රවො ගැනීම සඳ ො,  ලස්කඩොෆ් න්ලස්, සැ.කන - 281, මීරොණියො වීදිය,ක ොළඹ 12 මරි ස්ථොිකේ බීසීසී ලං ො 

ආයසිය කවස සැනයුම් රුවන්ත් ලියොනදිංචි කිරිමට ියදුම්නත් ප සඳ ො මැන්ත් ඇරයුම් ක කේ. 

01. රෙදි රසෝදන සබන් (Laundry Soaps) 

02. බාර් සබන් (Bar Soaps) 

 

රෙදි රසෝදන සබන් සහ බාර් සබන් සඳහා නිෂප්ාදන පිරිවිතෙ 

 ලාක්ෂණික සම්මත අගය 

01 Total fatty matter (TFM) (including rosin acids, per cent by mass) 59.0 Min 

02 Moisture & Volatile Matter ( per cent by mass) 24 Max 

03 Matter insoluble in ethanol ( per cent by mass) 2.0 Max 

04 Free caustic alkali (calculated as Na2O, percent by mass) 0.10 Max 

05 Total unsaponified matter ( per cent by mass) 2.0 Max 

06 Chlorides (calculated as NaCl, per cent by mass) 1.0 Max 

07 Colour Yellow 

 

03. ඇඟගල්වන සඳුන් සබන් (Toilet Soaps)  

 

ඇඟගල්වන සඳුන් සබන් සඳහා නිෂප්ාදන පිරිවිතෙ 

 ලාක්ෂණික සම්මත අගය 

01 Total fatty matter (TFM) (including rosin acids, per cent by mass) 72.0 Min 

02 Moisture & Volatile Matter ( per cent by mass) 20 Max 

03 Matter insoluble in ethanol ( per cent by mass) 2.0 Max 

04 Free caustic alkali (calculated as Na2O, percent by mass) 0.05 Max 

05 Total unsaponified matter ( per cent by mass) 2.0 Max 

06 Chlorides (calculated as NaCl, per cent by mass) 1.0 Max 

07 Color Sandal wood color (Brownish Yellow) 

 

එක් ිතසමය ට වඩො න්ල ගණන්ත් ඉදිරිනත් ප  රන්ත්කන්ත් ිම් එක් එක් ිතසම සඳ ො කවන්ත් කවන්ත් වශකයන්ත් 
ියදුම්නත් ප ඉදිරිනත් ප  ළ යුතු ිසර, සියලුම ියදුම්නත් ප එක්  වරය  ් ො එවිය යුතුත. 
 

ලියොනදිංචි සැනයුම් රුවන්ත්කගන්ත් න්ළ ගණන්ත්  ැමවනු ල්ි ිසර, ිවස්ථොනුකුලව ඉන්ත් ්ැ ැරව භොණ්ඩ  ො 
කස්වො ල්ො ගැනීකම් ිතතිය ආයසිය සතුය. කිසියම් සැනයුමක් ඉදිරිනත් ප කිරීකම්දී එකී භොණ්ඩ  ො කස්වො  ලට 
කේලොවට සැනයීමට ිකනොක ොසත් ප වුවක ොත් ප ලියොනදිංචිය ික ෝසි  රනු ඇස . කමහි සම න්ත් කිොවි 
ක ොන්ත්කේසි නැිවීමට  ො න්ල ගණන්ත් පිළිගැනීමට ක ෝ ප්රතික්කෂන් කිරීකම් සම්ුර්ණ ිතතිය ආයසිය සතුවි 
ිසර , ආයසිකේ තීරණය ිවසොි තීරණය කේ . 
 

රකාන්රාත් ප පදනමින් සබන් නිෂ්පාදකන්න් සඳහා 
 රටන්ඩර් කැඳවීම 

 



 
නිෂප්ාදන පිරිවිතෙ, වැට් සහිත ඒකක මිල, සහ වැට් ෙහිත ඒකක මිල සඳහන් කෙමින්, සියලුම ියදුම්නත් ප 2021 

රපබෙවාරි 17 වි දිිට ක ෝ ඊට කනර ලියොනදිංචි සැනෑකලන්ත් ක ෝ න ස ලිපිිය කවස රැකගිවිත් ප භොරදිය යුතුත. 

ියදුම්නත් ප ් ොලි  වරකේ උඩ වම් නස ‘රකාන්රාත් ප පදනමින් සබන් නිෂප්ාදකන්න් ලියාපදිං ක රීමම’ 
යනුකවන්ත්  සට න්ත්  ළ යුතුත. 
 
වැඩි කසොරතුරු සඳ ො සැනයුම් රු දුර ථි ි ං  0112326365 / 0112327859 /0112438755 ඔස්කස්  සම්්න්ත්ධ 
වී ල්ො ගස  ැ . 
 

 
 

සාමානයාධිකාකාම, 

බී සී සී ලංකා ලිමිටඩ්, 

හල්ස්රඩාෆ් මිල්ස්,  

තැ.රප - 281, මීොණියා වීදිය, 

රකාළඹ 12 


