
මමොරටුව මහො නගර සභොව 
2021 වර්ෂය සඳහො සැපයුම්කරුවන් ලියොපදිංචි කිරීම 

 
මෙහි පහත සඳහන් ද්රව්ය හ  මසනව් ව්න් සඳහ  සසනා හි  පා ත ුා ව්ය ප   යුතුු ය ා සයපතුකරයවනව්න් 

ලිය පදංචි කිරීෙ සදහ  අයදුකරපත් යයඳව්නු ලයමේ. අයදුකරපත් එව්ා ලිපි යව් මයහි ව්කරපස ඉහල මයාව්මේ 

“සයපතුකරයවනව්න් ලිය පදංචි කිරීෙ 2021 ව්ේෂය” යනුමව්න් පයහයදලිව් සඳහන් ය  2020.11.30 ව්ා දා ප.ව්. 

3.00 ු මහෝ ඊු මප ‘ා ගරිය මය ෙස රිසන , මෙ  ටුව් ෙහ  ාග  සභ ව්’ යා ලිපිායු ලිය පදංචි 

තයපෑමලන් මහෝ අතින් මගායවිත් භ  දය හයකිය. 

අනු 

අිංකය 

ද්රවය හො පපකර  

1.  ය ේය ලයීය ලිපි ද්රව්ය (පරිගණය යඩද සි හ  අභය ස මප ත් ුුවව්) 

2.  මුද්රණ යුතුු (මු්රිත මපෝ ෙ සහ මප ත්පත්,මේඛා ආදය) 

3.  පුසනතය ල මප ත් , සඟ   , පුව්ත්පත් 

4.   සේ මුද්ර  ,දා මුද්ර  

5.  ව් හා සහ සත්ත්ව් සලපත්ර තහු 

6.  දයන්ීකර පුව්වන, ා ෙ පුව්වන,යුවුට් , සයාේ , සනියේ 

7.  නිල ුඳුකර සඳහ  අව්ශ්ය ම ද ව්ේග  

8.  ව්යහි යස  , ගකර බූට්සන , සපත්ු ,ආ ක්ෂිත සපත්ු, මකරසන ආදය 

9.  ුයේ, ිතුේ, රිකරමට්ප් 

10.  ව් හාසයුරි 

11.   ථව් හා අෙත මය ුසන(යයේ,ට්රයක්ෂුේ,සයමයෝමලෝඩේ,සනකිඩමලෝඩේ, ත්රීම ෝද  ථ ුුව සියව ව් හා ව්ල 

අෙත  මය ුසන උප ංග ) 

12.  ව් හාසදහ ලිහිසිමතේසයපයිෙ 

13.  එේ.පි.ගෑසන 

14.  පවිත්රත  යුතුු ආ්රිත ද්රව්ය හ  උපය ණ (ඉදේ,මය සු ,බුවනසු ,ප පිසි,මේව්යේ කූඩ , ප්ල සනික්ෂ කුණු කූඩ, 

විකර , හ පික්ෂ , සසන් ව්ේග , පයිමාෝේ , ලයිමසෝේ ,  සේ අත්ව්යසුකර හ  මුෝච් සයුරි , මප ලිතීන් ෙව ආදය) 

15.   ස යා ග   හ  ස යනිය උපය ණ හ  ද්රව්ය 

16.  විෂබීජා ශ්ය ද්රව්ය, මුඛ ආව් ණ, අත්ව්යසුකර ආදය  

17.  පයා ව්ේග , මප මහ   , මතේ ුුව උදය ා අලංය ණය සඳහ  අව්ශ්ය ද්රව්ය  

18.  තණමය ා යපා යන්ත්ර හ   උප ංග 

19.  ය ේය ල උපය ණ- ලී,ව් මන්,ප්ල සනික්ෂ ගෘහ භ ණ්ඩ (ලිපිමග නු   ක්ෂය,අේෙ රි,මකරස, පුටු,යයබිාට් 

ආදය) 

20.  ය ේය ල විදුලි උපය ණ (එයු කිරීමකර යන්ත්ර , විදුලි පංය  සහ විදුලි මක්ෂතල ආදය) 

21.  ව් තුසමීය ණ යන්ත්ර සයපයීෙ 

22.  පයමිණිෙ සුහන් කිරීමකර යන්ත්ර සහ C.C.T.V. යන්ත්ර සයපයීෙ හ  මසනව්  සිදු කිරීෙ 

23.  පරිගණය හ  ඒ ආ්රිත උප ංග 

24.  මුද්රණ යන්ත්ර, ඡ ය  පිුපත් යන්ත්ර , ෆයක්ෂසන යන්ත්ර සහ අනු පිුපත් යන්ත්ර 

25.  මුද්රණ යන් ත්ර සඳහ  මුෝාේ , රිසන් 

26.  විදුලි මසනව් ව්න්, සයපයීෙු අව්ශ්ය උප ංග හ  ද්රව්ය (ව්යේ , සනවිච් , සේේ , ප්ලග් ආදය හ   විථි පහන් 

උපය ණ) 

27.  සූේයසල පද්ධති සනථ පාය හ  ාඩත්ුව් 

28.  ගිනි නිව්ා උපය ණ යට්ුල , ගිනි නීීකර ද්රව්ය, ගිනි නිීකර ආ ක්ෂිත ුඳුකර 

29.  මප  ප සේ උපය ණ හ  සියළු ව්ේගමේ ක්රීඩ  උපය ණ 

30.  තීන්ත ව්ේග හ  ඒ ආ්රිත ද්රව්ය හ  උපය ණ 

31.  ස ෙ ාය ගසඩ  ද්රව්ය  (යයඩුුව මග ඩායගිලි ඉදකිරීකර ද්රව්ය, ි.. අයි.පයිප්ප,  සහ අෙත  මය ුසන ආදය) 

32.  මග ඩායගිලි ද්රව්ය (ෙයි , ගමඩ ේ , ව්යලි , පසන ,යවගේ, මස  ළු ුුව ෙ ේග ාඩත්ුව්ු අද ා ද්රව්ය 

ආදය)  

33.  හිතුකර පයිප්ප සහ මය න්ක්රීට් යණු , ෙ යිකර ගේ, ඉන්ුේමල ක්ෂ, සිමෙන්ති ේමල ක්ෂ ගේ මය න්ක්රීට් ආ්රිත 

භ ණ්ඩ සහ මය න්ක්රීට් මිරණ 



34.  සිමෙන්ති 

35.  ුයිේ, ග්රයායිට්, ුයිමට්නියකර සහ ඒ ආ්රිත ද්රව්ය 

36.  ීදුවන හ  ීදුවන භ ණ්ඩ , ීදුවන නිෂනප දා 

37.  ත   හ  ප්රිමික්ෂසන 

38.  පි.වි.සි. උපය ණ, ි..අයි. ජල ාල උප ංග යා ද භ ණ්ඩ සහ අෙත  මය ුසන, ප්ල සනික්ෂ ජල ුයංකි, 

සනීප  ක්ෂෂය අෙත  මය ුසන,  මය කරමප සනට් සය ේ 

39.  දයව් සයපයිෙ (ලෑලි , ප  ල ,රීප්ප ආදය) 

40.  මග ඩායගිලි ඉඳිකිරීකර ආ්රිත උපය ණ (ඉනිෙං, ග්රිේ, හයෙේ, බුවනසු ව්යනි) 

 මසේවොවන් 

41.  ඡ ය  පිුපත් කිරීෙ 

42.  ව් හා මසනව්  කිරීෙ 

43.  ව් හා , යන්ත්ර සුත්ර හ  උපය ණ අවත්ව්යියය ව් 

44.  ුයේ පි ීෙ 

45.  පුටු විීෙ, කුෂන් කිරීෙ හ  අවත්ව්යියය ව් ,  

46.  නිල ුඳුකර ෙයසීෙ 

47.  ව් තු සමීය ණ යන්ත්ර අවත්ව්යියය ව් හ  ාඩත්ු යුතුු 

48.  විදුලි ජාා යන්ත්ර අළුත්ව්යියය ව් 

49.  පරිගණය යන්ත්ර , අවත්ව්යියය   කිරීෙ 

50.  පරිගණය ෙෘදුය ංග සයසන ය  සයපයීෙ 

51.  පරිගණය ජ ල සනථ පාය හ  ාඩත්ුව් 

52.  මුද්රණ යන්ත්ර, මෆ මුෝමය පි යන්ත්ර , ෆයක්ෂසන යන්ත්ර, ම ෝනිමයෝ යන්ත්ර අවත්ව්යියය  කිරීෙ 

53.  අභයන්ත  දු යථා සහ දු යථා ෙ ේග අවත්ඩයියය  කිරීෙ 

54.  උත්සව් භ ණ්ඩ සහ උපය ණ ශ්ේද විය ශ්ා පද්ධති සයපයීෙ - ආයතාය අව්ු සයපතුකරයවනව්න් විය තුුය 

55.  ව් හා කුලියු සයපයීෙ , ට්රයක්ෂුේ , ෙගී ප්රව් හා , ිපේ  ථ , මය කරපයක්ෂුේ  ථ , ගලී සවුසේ , ගසන යපා 

යන්ත්ර සහ හදසි අව්ශ්යත ව්යන් සඳහ  අව්ශ්ය ව්ා යන්මත්රෝපය ණ ආදය 

56.  ෙගී ප්රව් හා , ඉදකිරීකර ද්රව්ය ප්රව් හාය ුුව ප්රව් හා මසනව්  සයපයීෙ 

57.  මෙෝුේ මග්රනඩේ , සයමයෝ යන්ත්ර , ෙ ේග ාඩත්ු සඳහ  අව්ශ්ය මසනව්  සයපයීෙ 

58.  ගසන යයපීෙ 

59.  ආද හා ග   අවත්ව්යියය ව් 

60.  පළිමසෝධ ෙේදාය (මීයන්, මේයන්, යය මප  ත්තන් ව්යනි) 

61.  භ ෂ  පරිව්ේතය මසනව්  සයපයීෙ 

62.  නීතිඥ මසනව් ව්න් සයපයීෙ 

63.  සලයලත් මිනින්මදෝවන මසනව් ව්න්  

64.  පශු වව්දය මසනව් ව්න් - සත්ව් ව්න්දයය ණය ආී 

65.  ව් ලත් විදුලි ඉංි.මන්වන මසනව් ව්න් (උපමද්ශ්ා මසනව් ව්න්) 

 

සභ ව් ෙඟින් නිකුත් ය නු ලසා මය න්මද්සි සහ නිේණ යය සහිත විසනත   පත්රිය  ව් හ  අයඳුකරපත 

www.moratuwa.mc.gov.lk මවබ් අඩවියට පිවිස ලස ගත හයකි අත  itu.moratuwamc@gmail.com විද්යුත් ත පැප   

මවප ඉල්ලීමක් කර ලස ගයනීෙ මහෝ ය ේය ලයු පයමිණ මා මිමේ පරික්ෂෂ  ය  සල  ලස ගත හයකිය. එකී 
මය න්මද්සි සපු  ලිය හයකි සයපතුකරයවනව්න් පෙණක්ෂ ලිය පදංචිය සඳහ  අයඳුකරපත් ඉදරිපත් යල තුුය.එක්ෂ භ ණ්ඩ/ 
මසනව්  ය ණ්ඩයක්ෂ සඳහ  සයපතුකරයවනව්න් ලියොපදිංචි කිරීමම් ගොසේුව රු. 1750.00 කි. එෙ ලිය පදංචි ග සනු කොර්යො  

දනව , මප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 ද්යක්වො මමම කොර්යො  මේ සරප් මවප මගවො රිසිට්පපක්  බො ගැනීමමන් මහෝ 

‘නොගරික මකොමසොරිසේ, මමොරටුව මහො නගර සභොව’ යන නමට මෙක්පපක් එවීමමන් මගවීම් කළ හැක. 
 

 
        එසන.ඩී.මතව් ප්මපවනෙ   

          ා ගරිය මය ෙස රිසන 
           මෙ  ටුව් ෙහ  ාග  සභ ව් 
2020.10.13 

මෙ  ටුව් ෙහ  ාග  සභ  ය ේය ලමේීය. 
දු.ය.011-2645251, 011-2645383 

 

http://www.moratuwa.mc.gov.lk/
mailto:itu.moratuwamc@gmail.com


 

මමොරටුව මහො නගර සභොමේ සැපයුම්කරුවන් ලියොපදිංචි කිරීම-2020 

මකොන්මේසි 
 

1. සයපතුකරයවනව්න් ලිය පදංචි කිරීෙ සඳහ  වූ අයඳුකරපත් ඉදරිපත් යා හයක්ෂමක්ෂ 2020.11.30 දා ප.ව්.3.00දක්ෂව්  
පෙණි. 

 
2. ලිය පදංචි ීෙ සඳහ  සයපතුකරයවනව්න් විසින් තෙන් ලිය පදංචි ීෙු අමප්ක්ෂිත භ ණ්ඩ/ මසනව්  ය ණ්ඩහ  ඊු 

අද ල ය ණ්ඩ අංයද සඳහන් ය  නිසි පරිද සකරූේණ යා අයදුකරපතක්ෂ ඉදරිපත් යා තුුය. 
 
3. ඉහත සඳහන් එක් කොණ්ඩයකට අද ලව්සයපතුකරයවනව්කු මලස ලිය පදංචි ීෙුමගවිය තුු ග සනුව් වන. 

1750.00 ක්ෂ මේ. ය ණ්ඩ කිහිපයක්ෂ සඳහ  ලිය පදංචි ීෙු අදහසන ය න්මන් ාකර එක්ෂ ය ණ්ඩයයු 
වන.1750.00 සයගින් ව්ා පරිද මගවිය තුුමේ.එෙ මුදල ය ේය ල දාව්ලද, මප.ව්. 9.00 සිු ප.ව්. 3.00 දක්ෂව්  
මෙෙ ය ේය ල මේ ස ප් මව්ත මගව්  රිසිට්පතක්ෂ ලස  ගයනීමෙන් මහෝ ‘ා ගරිය මය ෙස රිසන, මෙ  ටුව් ෙහ  
ාග  සභ ව්’ යා ාෙු මෙක්ෂපතක්ෂ එීමෙන් මගීකර යා හයය. 

 
4. 2021 ව්ේෂය ුා ලිය පදංචි සයපතුකරයවනව්න්මගන් ස ෙ ාය මිල ගණන් යයඳීකර ය නු ලසා අත  , ඉදරිපත් 

ය නු ලසා මිල ගණන් ස ෙ ායමයන් මොස හයක (06) කො යක් ුළ මවනසේ මනොකරන සේථොවර පත් තවයක 

පබො ගැනීම කළ යුුය.අව්ශ්ය යයයි හය මගා අව්සනථ ව්ලද ලිය පදංචි සයපතුකරයවනව්න්ු පරිස හි ව් මව්ාත් 
සයපතුකරයවනව්න්මගන් භ ණ්ඩ හ  මසනව් ව්න් සඳහ  මිල ගණන් ලස  ගයනීෙ ඒ අනුව් භ ණ්ඩ හ  මසනව් ව්න් 
ලස ගයනීමකර අයිතිය සභ ව් සුව් පව්තී. 

 
5. සයපතුකරයවනව්න් අප මව්නුමව්න් මත ග තස  ගත තුු අත  මෙ  ටුව් ෙහ  ාග  සභ මේ ලිය පදංචි ව්ා වි ු  

දන 60ක ණය පහසුයකර ලස  ීෙු සියළුෙ සයපතුකරයවනව්න් එයඟත ව්ය පා යා තුුය. 
 

6. ුණවුකර ය ා භ ණ්ඩ සභ මේ ගසඩ ව් මව්ත මගාවිත් භ  දය තුුයි.ඒ සඳහ  ග සනු මගව්නු මා ලයමේ. 
 

7. 2021 ව්ේෂය සඳහ  සයපතුකරයවනව්න් ලිය පදංචි කිරීෙ පිළිසඳ අව්ස ා තී ණය ගයනීමකරඅයිතිය සභොව සුමේ. 

 
මමොරටුව මහො නගර සභොමේ ලියොපදිංචි වන සැපයුම්කරුවන් සඳහො තිබිය යුු නිර්නොයක 

 
1. අයදුකරපත සෙග ව්ය ප   ලිය පදංචි කිරීමකර සහතියමේ පිුපතක්ෂ ඉදරිපත් යල තුුය. 

 
2. එයු යල අගය ෙත සදු මගීකර ය න්මන් ාකරලිය පදංචි සහතියමේ පිුපතක්ෂ ඉදරිපත් යල තුුය. 

 
3. ව් හා අවත්ව්යියය  සකරසන්ධමයන් සසනා හි  පා ත් සභ මේ අනුෙත මෙෝුේ ග  ජයය ීෙ විමශ්නෂ 

සුදුසුයෙක්ෂ ව්ා අත  ,   ජය ආයතා පහයුව්ත් මසනව්  සපය  ුති පාපුවනදු ආයතායක්ෂ ීෙ. 
 
4. මිල ගණන් යයඳීකර සඳහ  සෙග මී අව්සනථ  2යී ප්රතිෙ   මා දක්ෂව්ා සයපතුකරයවනව්න් මව්තින් තව්දු ුත් මිා 

ගණන් යයඳීකර සිදුය නු මා ලයමේ. 
 

5. ුණවුකර යා පසු භ ණ්ඩ සයපයීෙු අමප මහ සත් ව්ා සයපතුකරයවනව්න් සහ නියමිත ප්රමිතිමයන් මත  ව් 

භ ණ්ඩ හ  මසනව්  සපයනු ලසා සයපතුකරයවනව්න්මග් ලිය පදංචිය අව්ලංගු මය ු අස ධු මේඛාගත(Black 
List)ය නු ලයමේ. 

 
 

 
          

   ා ගරිය මය ෙස රිසන, 
 ෙහ  ාග  සභ ව්,මෙ  ටුව්. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

මමොර ටුව මහො නගර සභොව 

2021 වර්ෂය සඳහො සැපයුම්කරුවකු ම ස ලියොපදිංචි වීමම් අයඳුම්පප 

 
1. ව්ය ප  මේ ාෙ / අයඳුකරයවනමග් ාෙ : .................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

2. ලිපිාය            : .................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

3. දු යථා අංයය            : සනථ ව්  - ..........................  ජංගෙ - ............................ 

     ෆයක්ෂසන - ........................... 

4. ඊ මකරේ ලිපිාය            : ................................................................................... 

මව්ේ ලිපිාය            : ...................................................................................  

5. ව්ය ප  ය ලිය පදංචි යා අංයය          : ................................................................................... 

6. ව්යට් අංයය            : ................................................................................... 

7. ලිය පදංචිය අමප්ක්ෂෂ  ය ා ය ණ්ඩ අංයය මහෝ අංය (පුව්ත්පත් දයන්ීමකර සඳහන් පරිද) 
 
ය ණ්ඩ අංයය    සයපතුකර ය ණ්ඩය 
උද :- 01    ය ේය ලීය ලිපිද්රව්ය 

.............  ................................................................................................................................. 

............. ................................................................................................................................ 

............. ................................................................................................................................ 

............. ................................................................................................................................ 

............. ................................................................................................................................ 

ඉහත මත  ුවන සතය හ  නිව්ය ද සව් සහතිය ය මි. 

 ..................................... 

          අයඳුකරයවනමග් අත්සා 

          දා මුද්ර ව් 

 

                                                                                      ය ණ්ඩ අංය ................. 

 

               මගවූ මුදල     :- වන. ..................................................... මෙක්ෂපත් අංයය :- ................................................. 

             සයංකු ශ් ඛ මේ ාෙ:- ................................................................................................................................ 

             රිසිට් පත් අංයය :- BC………………………………………………              දාය:- .................................................... 
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ය ේය ලීය ප්රමයෝජාය සඳහ  පෙණි. 

 


