
මමොරටුව මහො නගර සභොව  

2021 වර්ෂය සඳහො ම ොන්ත්රොත්කර වනවන්ත් සහ වයුහොත්කරම  ජිනේමන්ත්වන මසයවය  

උපමේශනොත්කරම  ජිනේමන්ත්වන මසයවොව සපයො ගැනීමට ලියොපදිචි කිරීම. 

 

2021 වර්ෂය වවනුවවන් වෙෙ ෙහා නගර සභාවේ වෙහි පහත දැක්වවන මූල්ය ගගයන් ුලල්  

ගැවනන කාණ්ඩ වල් වයාපි/ ක කර්ොන්ත ඉටුකිරීෙ සඳහා වකාන්රාත්කරකවනවන්වගන් හා වගාඩනැගිලි 

ඉදිකිරීම් ක යුුල සඳහා වුහාත්කරෙක ඉිනේවන්වනක දපවනානාත්කරෙක ඉිනේවන්වන වසාවාව ල්ගාගැම ෙ සඳහා 

වුහාත්කරෙක ඉිනේවන්වනවවනන්වගන් සහ වෙෙ සභාව ෙගින් සි  ශ්රමිකකව වදපාර්තවම්න්ුලව ෙගින් 

කර්ොන්තක වයාපි/  ඉටුකිරීවම් අ ගවාය වන පුහුණු හා ගර්ධ පුහුණු ශ්රමිකකිනන්වේ  ශ්රෙය ෛදිකක ුලී 

පදනෙ ෙත සපයා ගැම ෙ සඳහා ශ්රමිකකිනන්වගන් හා වසාවා සැපයුම්කවනවන්වගන් ඇුලලු ෙහා නගර සභා 

ගල් ප්රවනාය ුලල් ගනුලවනදායක ගසා කපා ඉවත්කර කිරීෙ සඳහා දනන්ද කාරක වකාන්රාත්කරකවනවන්වගන් 

2020.12.02 දින සි  2020.12.23 වන දින පසාවවන 3.00 දක්වා ගයදම්පත්කර කැඳවනු ල්ැවේ. 

2021 වර්ෂය සඳහා වකාන්රාත්කරකවනවන් වාවයන් වෙෙ සභාවේ ලියාපදිි ව මටෙ  ගව්ක්ෂා කරන 

පුනගල්ිනන් වහෝ ආයතන ඒ සඳහා වෙෙ සභාව ෙගින් වනාමිකල්වේ ිකුලත්කර කරණු ල්ගන ගයදම්පත්කර 

ආකි/ ය ිකසි පරිදි සම්ූර්ණ කර වහෝ තෙන් විසින්ෙ ගදාල් සුදසුකම් හා හැකියාවන් ඇුලල්ත්කරකර සකසා 

කරන ල්ද ගයදම්පතක් ෙඟින් වහෝ ගදාල් සියළු ලිපි වේඛණ සෙඟ ිකයමිකත කාල්ය ුලල් වෙෙ සභාව  

ඉදිරිපත්කර කල් යුුලය.  

ගයදම්පත්කර ගහා එවනු ල්ගන කවරවේ ඉහල් වම් වකල්වවර් “වකාන්රාත්කරකවනවන් ලියාපදිි ව කිරීෙ 

2021” යනුවවන් පැහැදිලිව ස හන් කර ලියාපදිි ව තැපෑල් ෙගින් වහෝ ග/ න් වගනවිත්කර වහෝ “නාගරික 

වකාෙසාරිසා, වොරටුව ෙහා නගර සභාව - වොරටුව” යන ලිපිනය  ල්ැවගන වසා ල්ැබීෙ  සැල්ැසා විය 

යුුලය. ිකයමිකත දින ිකයමිකත වේල්ාව  පසුව ඉදිරිපත්කර කරණු ල්ගන වහෝ ල්ැවගන වහෝ ගයදම්පත්කර පිළිගඳව 

සල්කා ගැීෙ සිද වනාකරනු ල්ගන ගතර, තැපෑවේ අ නැ/ වන වහෝ ගසාථානගතවන වහෝ ගයදම්පත්කර 

සම්ගන්ධවයන් වෙෙ සභාව විසින් වග කියනු වනාල්ැවේ. එවසාෙ, වුහාත්කරෙක ඉිනේවන්වන වසාවාව 

සැපයීෙ  කැෙැත්කරත දක්වා සිටින ඉිනේවන්වනවවනන් හා ආයතන විසින් ඉහත කී පරිදිෙ තෙ ගයදම්පත්කර වෙෙ 

සභාව  එමටෙ  ක යුුල කල් යුුලය. 

ම ොන්ත්රොත්කර  ොඩ ය  

1. ොර්ග, කාණු, වගාඩනැඟිලි සහ ක්රීඩා මිමික සකසා කිරීම් ආ අ සිවිේ ඉිනේවන්වන වැඩ සඳහා 

ලියොපදිචි සීමොව  ලි.ප. ගොසයු  ICTAD(ලි.ප.) 

වන.500,000.00 දක්වා  වන.4,000.00  

වන.1,000,000.00 දක්වා  වන.6,000.00 + (ICTAD-C-9) 

වන.2,000,000.00 දක්වා  වන.7,500.00 + (ICTAD-C-9) 

වන.4,000,000.00 දක්වා  වන.10,000.00 + (ICTAD-C-8) 

2. ආදාහනාගාර ඉදිකිරීම්, ගලුත්කරවැඩියා කිරීම් හා නඩත්කරුල කිරීම්. 

ලියොපදිචි සීමොව  ලි.ප. ගොසයු  ICTAD(ලි.ප.) 

වන.4,000,000.00 දක්වා  වන.4,000.00   (ICTAD-C-8) 

3. ඇලුමිකිකයම් සහ වාවන් පිරි සැකසුම් (Aluminum and Steel Fabrication) වැඩ ඉටුකිරීෙ හා එහි 

ගලුත්කරවැඩියා සිද කිරීෙ 

ලියොපදිචි සීමොව  ලි.ප. ගොසයු  ICTAD(ලි.ප.) 

වන.4,000,000.00 දක්වා  වන.4,000.00  (ICTAD-C-8) 

4. ගනුලවනදායක ගසා කපා ඉවත්කර කිරීෙ.  

 ලි.ප. ගොසයු 

(සීො පැනමටම් නැත)  වන.500.00 

5. පුහුණු හා ගර්ධ පුහුණු ශ්රමිකකයන් (වපදවර්වන වැඩ, වු  කාර්මිකක සහ කම්බි  නැුමම්කවනක Bar Bender) 

සැපයීෙ ලියාපදිි ව කිරීෙ. 

 ලි.ප. ගොසයු 

(සීො පැනමටම් නැත) වන.500 



6. වුහාත්කරෙක ඉිනේවන්වන වසාවාව ල්ගා ගැම ෙ. 

(වගාඩනැඟිලි හා වුහාත්කරෙක සැල්සුම්, විසාතරාත්කරෙක ඇසාතවම්න්ුල හා ිකර්වනා කිරීෙ ඇුලළු 

දපවනානාත්කරෙක වසාවාව ල්ගා ගැම ෙ) 

ලියොපදිචි සීමොව    ලි.ප. ගොසයු   

වන.4,000,000.00  වැඩි වයාපි/  සඳහා වන.5,000.00 

 

ම ොන්ත්මේසි හො නිර්ණොය  

 

1. වෙෙ සභාවේ ලියාපදිි ව වකාන්රාත්කරකවනවන්  හා වුහාත්කරෙක ඉිනේවන්වනවවනන්  ගෙතරව, 

පි සාතර වකාන්රාත්කරකවනවන්වගන් හා ආයතන වලින් තත්කරකාල්වේ පව/ න ගවායතාවයන් ෙත 

ල්ිසුක මිකල් සැදහුම් කැඳමටම් වහෝ කර්ොන්තක වයාපි/  හා වසාවාවන් ඉටු කරවා ගැම වම් ගින/ ය 

සම්ූර්ණවයන් සභාව සුලවේ. 

 

2. මී  වපර වර්ෂ වල් අ වෙෙ සභාවේ කර්ොන්තක වයාපි/  සුලටුදායක වල්ස ඉටු කර භාර  අෙ  වහෝ 

සම්ූර්ණ කර භාර  අෙ  ගවපාවහාසත්කරූ වහෝ වකාන්රාත්කරකවනවන්වේ  ල්ැිනසාුලවවන් නෙ 

ගපවේඛන ගත කරන ල්ද (Blacklisted) වකාන්රාත්කරකවනවන්වේ  හා ආයතන වල්, සොගම්වල් 

ඉේලුම්පත්කර ප්ර/ ක්වෂාප කරනු ල්ැවේ. 

 

3. වන.1,000,000.00 සි  වන.4,000,000.00 දක්වා කර්ොන්තක වයාපි/  ඉටු කිරීෙ සඳහා මුේ වර  

වෙෙ සභාවේ ලියාපදිි ව වන වකාන්රාත්කරකවනවන් වහෝ ආයතන වහෝ සොගම් ුුමන්වේ  

හැකියාවන් හා සුදසුකම් ඇුලළු පළපුවනදකම් සනාථ කිරීෙ  ගභයාස හා ඉදිකිරීම් සිවර්ධන 

ආයතනවේ (ICTAD) වල්ිගු ලියාපදිි ව සහ/ කය සහ සොගම් වරනේසාරාර් විසින් වයාපාරය 

ලියාපදිි ව කිරීවම් සහ/ කය ඉදිරිපත්කර කළ යුුලය. 

 

4. වන.500,000.00 (වන.ල්ක්ෂ පහක්) සීොව ුලළ මුේ වර  ලියාපදිි ව වන ගයදම්කවනවන් තෙ 

සුදසුකම් හා හැකියාවන් ඇුලළු පළපුවනදකම් සනාථ කිරීෙ සඳහා ගවාය ලියකියවිලි ඉදිරිපත්කර කළ 

යුුල ගතර, (ICTAD) ගභයාස හා ඉදිකිරීම් සිවර්ධන ආයතනයක් ලියාපදිි ව සහ/ කය ඉදිරිපත්කර 

කිරීෙ ගවාය වනාවේ. එවසා ුමවද, සොගම් වරනේසාරාර් විසින් වයාපාරය ලියාපදිි ව කිරීවම් 

සහ/ කය ඉදිරිපත්කර කිරීෙ ගතයවාය වේ.  

 

5. වෙය  වපර වර්ෂවල් වෙෙ සභාවේ ගවෙ ලියාපදිි ව සීොව වන වන.500,000.00 සීොව ුලළ 

ලියාපදිි ව ූ වකාන්රාත්කරකවනවන් විසින් භාරගනු ල්ැබූ කර්ොන්තක වයාපි/  සුලටුදායකව හා 

සාර්ථක වල්ස ඉටු කර භාර අ ඇත්කරනම් ුුමන්  (ICTAD) ලියාපදිි වය වනාෙැ/ ව ුුමන් ලියාපදිි ව 

ූ ගවෙ සීොවේ සි  ඊළඟ ඉහළ සීොව වන වන.1,000,000.00 සීොව ුලල් ලියාපදිි ව මටවම් 

හැකියාව ඇත.  

 

6. වුහාත්කරෙක ඉිනේවන්වන වසාවාව සැපයීෙ සඳහා ලියාපදිි ව වන ඉිනේවන්වනවවනන් හා ආයතන 

ුුමන්වේ  සුදසුකම්, හැකියාවන් හා පළපුවනදකම් පිළිගඳ සහ/ ක ඉදිරිපත්කර කළ යුුලය. 

 

7. ලියාපදිි ව වන වුහාත්කරෙක ඉිනේවන්වනවවනන්වේ  හා ආයතනවලින් ගදාළ වසාවාව ල්ගාගැම ෙ 

සඳහා ගවායතාවය  ගනුව දපවනානාත්කරෙක වසාවාව සඳහා මිකල් ගණන් කැඳවනු ල්ගන ගතර, 

ගවෙ වහෝ සාර්ථක මිකල් ගණන් පිළිගැම ෙ වහෝ ප්ර/ ක්වෂාප කිරීවම් සහ කාර්යය පැවරීවම් ගින/ ය 

සම්ූර්ණවයන්ෙ සභාව සුලවේ. 

 
2020.11.30 වන දන,       එසය.ඩී. මෙවරප්මපවනම, 

මමොරටුව මහො නගර සභො  ොර්යොලමේදීය,    නොගරි  ම ොමසොරිසය, 

         මමොරටුව මහො නගර සභොව. 

   


