
මමොරටුව මහො නගර සභොව 
2022 වර්ෂය සඳහො සැපයුම්කරුවන් ලියොපදිංචි කිරීම 

 
මෙහි පහත සඳහන් ද්රව්ය හා මසේව්ාව්න් බසේනාහිර පළාත තුළ ව්යාපාර කටයුතු කරන සැපයුම්කරුව්න් 

ලියාපදංචි කිරීෙ සදහා අයදුම්පත් කැඳව්නු ලැමේ. අයදුම්පත් එව්න ලිපි කව්රමයහි ව්ම්පස ඉහල මකළව්මේ 

“සැපයුම්කරුව්න් ලියාපදංචි කිරීෙ - 2022” යනුමව්න් පැහැදලිව් සඳහන් කර 2021.12.20 ව්න දන ප.ව්. 3.00 

ට මහෝ ඊට මපර‘නාගරික මකාෙසාරිසේ,මොරටුව් ෙහා නගර සභාව්’ යන ලිපිනයට ලියාපදංචි තැපෑමලන් මහෝ 

අතින් මගනැවිත් භාරදය හැකිය. 

අනු 

අිංකය 

ද්රවය හො උපකරණ 

1.  කාේයාලයීය ලිපි ද්රව්ය (පරිගණක කඩදාසි හා අභයාස මපාත් ඇතුලුව්) 

2.  මුද්රණ කටයුතු (මුද්රිත මපෝරෙ සහ මපාත්පත්,මේඛන ආදය) 

3.  පුසේතකාල මපාත් , සඟරා , පුව්ත්පත් 

4.  රබේ මුද්රා ,දන මුද්රා 

5.  ව්ාහන සහ සත්ව් බලපත්ර තහඩු 

6.  දැන්ීම් පුව්රු, නාෙ පුව්රු,කටවුට් , බැනේ , සේිකේ 

7.  නිල ඇඳුම් සඳහා අව්ශ්ය මරද ව්ේග  

8.  ව්ැහි කබා , ගම් බූට්සේ , සපත්තු ,ආරක්ෂිත සපත්තු, මම්සේ ආදය 

9.  ටයේ, ියුේ, රිම්මට්ප් 

10.  ව්ාහන බැටරි 

11.  රථව්ාහන අෙතර මකාටසේ (කැේ,ට්රැක්ෂටේ,බැමකෝමලෝඩේ,සේකිඩමලෝඩේ, ත්රීමරෝද රථ ඇතුලු සියලු ව්ාහන 

ව්ල අෙතර මකාටසේ උපාංග ) 

12.  ව්ාහන සදහා ලිහිසි මතේ සැපයිෙ 

13.  එේ.පි.ගෑසේ 

14.  පවිත්රතා කටයුතු ආශ්රිත ද්රව්ය හා උපකරණ (ඉදේ,මකාසු ,බුරුසු ,පාපිසි,මේව්ැේ කූඩ , ප්ලාසේික්ෂ කුණු කූඩ, 

විම් , හාපික්ෂ , සබන් ව්ේග , පයිමනෝේ , ලයිමසෝේ , රබේ අත්ව්ැසුම් හා මටෝච් බැටරි , මපාලිතීන් ෙලු ආදය) 

15.  රසායනාගාර හා සායනික උපකරණ හා ද්රව්ය 

16.  විෂබීජනාශ්ක ද්රව්ය, මුව් ආව්රණ, අත්ව්ැසුම් ආදය  

17.  පැළ ව්ේග , මපාමහාර , මතේ ඇතුලු උදයාන අලංකරණය සඳහා අව්ශ්ය ද්රව්ය  

18.  තණමකාළ කපන යන්ත්ර හා  උපාංග 

19.  කාේයාල උපකරණ- ලී,ව්ාමන්,ප්ලාසේික්ෂ ගෘහ භාණ්ඩ (ලිපිමගානු රාක්ෂක,අේොරි,මම්ස, පුටු,කැබිනට් 

ආදය) 

20.  කාේයාල විදුලි උපකරණ (එකතු කිරීමම් යන්ත්ර , විදුලි පංකා සහ විදුලි මක්ෂතල ආදය) 

21.  ව්ායුසමීකරණ යන්ත්ර සැපයීෙ 

22.  පැමිණිෙ සටහන් කිරීමම් යන්ත්ර සහ C.C.T.V. යන්ත්ර සැපයීෙ හා මසේව්ා සිදු කිරීෙ 

23.  පරිගණක හා ඒ ආශ්රිත උපාංග සැපයීෙ 

24.  මුද්රණ යන්ත්ර, ඡායා පිටපත් යන්ත්ර , ෆැක්ෂසේ යන්ත්ර සහ අනු පිටපත් යන්ත්ර සැපයීෙ 

25.  මුද්රණ යන් ත්ර සඳහා මටෝනේ , රිබන් 

26.  විදුලි මසේව්ාව්න්, සැපයීෙට අව්ශ්ය උපාංග හා ද්රව්ය (ව්යේ , සේවිච් , බේේ , ප්ලග් ආදය හා  විථි පහන් 

උපකරණ) 

27.  සූේයබල පද්ධති සේථාපනය හා නඩත්තුව් 

28.  ගිනි නිව්න උපකරණ කට්ටල , ගිනි නීීම් ද්රව්ය, ගිනි නිීම් ආරක්ෂිත ඇඳුම් 

29.  මපර පාසේ උපකරණ හා සියළු ව්ේගමේ ක්රීඩා උපකරණ 

30.  තීන්ත ව්ේග හා ඒ ආශ්රිත ද්රව්ය හා උපකරණ 

31.  සාොනය ගබඩා ද්රව්ය  (යකඩඇතුලු මගාඩනැගිලි ඉදකිරීම් ද්රව්ය, ජි. අයි.පයිප්ප,  යකඩ කම්බි,)  

32.  මගාඩනැගිලි ද්රව්ය (ෙැි , ගමඩාේ , ගංගා ව්ැලි ,මුහුදු ව්ැලි පසේ ,කලුගේ,(1/4” -1” ½) මබාරළු, ABC ඇතුලු 

ොේග නඩත්තුව්ට අදාළ ද්රව්ය ආදය)  

33.  හියුම් පයිප්ප සහ මකාන්ක්රීට් කණු , ොයිම් ගේ, ඉන්ටේමලාක්ෂ, සිමෙන්ති ේමලාක්ෂ ගේ මකාන්ක්රීට් ආශ්රිත 

භාණ්ඩ සහ මකාන්ක්රීට් මිශ්රණ 

34.  සිමෙන්ති 



35.  ටයිේ, ග්රැනයිට්, ටයිමට්නියම් සහ ඒ ආශ්රිත ද්රව්ය 

36.  ීදුරු හා ීදුරු භාණ්ඩ , ීදුරු නිෂේපාදන 

37.  තාර හා මකෝලාසේ , ප්රිමික්ෂසේ 

38.  පි.වි.සි. උපකරණ, ජි.අයි. ජල නල උපාංග යනාද භාණ්ඩ සහ අෙතර මකාටසේ, ප්ලාසේික්ෂ ජල ටැංකි, 

සනීපාරක්ෂෂක අෙතර මකාටසේ,  මකාම්මපාසේට් බැරේ 

39.  දැව් සැපයිෙ (ලෑලි , පරාල ,රීප්ප ආදය) 

40.  මගාඩනැගිලි ඉඳිකිරීම් ආශ්රිත උපකරණ (ඉනිෙං, ග්රිේ, හැෙේ, බුරුසු ව්ැනි) 

 මසේවොවන් 

41.  ඡායා පිටපත් යන්ත්ර මසේව්ා කිරීෙ 

42.  ව්ාහන මසේව්ා කිරීෙ 

43.  ව්ාහන , යන්ත්ර සූත්ර හා උපකරණ සම්ූේණ අලුත්ව්ැඩියාව්  

44.  ටයේ පිරීෙ 

45.  පුටු විීෙ, අලුත්ව්ැඩියාව්, කුෂන් කිරීෙ (ව්ාහන සීට් කුෂන් කිරීෙද ඇතුලුව්) 

46.  නිල ඇඳුම් ෙැසීෙ 

47.  ව්ායු සමීකරණ යන්ත්ර අලුත්ව්ැඩියාව් , මසේව්ා හා නඩත්තු කටයුතු 

48.  විදුලි ජනන යන්ත්ර අළුත්ව්ැඩියාව් 

49.  පරිගණක යන්ත්ර , අලුත්ව්ැඩියා  කිරීෙ 

50.  පරිගණක ෙෘදුකාංග සකසේ කර සැපයීෙ 

51.  පරිගණක ජාල සේථාපනය හා නඩත්තුව් 

52.  මුද්රණ යන්ත්ර, මෆාමටෝමකාපි යන්ත්ර , ෆැක්ෂසේ යන්ත්ර, මරෝනිමයෝ යන්ත්ර අලුත්ව්ැඩියා කිරීෙ 

53.  අභයන්තර දුරකථන සහ දුරකථන ොේග අලුත්ඩැඩියා කිරීෙ 

54.  උත්සව් භාණ්ඩ සහ උපකරණ ශ්ේද විකාශ්න පද්ධති සැපයීෙ - ආයතනය අව්ට සැපයුම්කරුව්න් විය යුතුය 

55.  ව්ාහන කුලියට සැපයීෙ , ට්රැක්ෂටේ , ෙගී ප්රව්ාහන , ිපේ රථ , මකාම්පැක්ෂටේ රථ , ගලී බවුසේ , ගසේ කපන 

යන්ත්ර සහ හදසි අව්ශ්යතාව්යන් සඳහා අව්ශ්ය ව්න යන්මත්රෝපකරණ ආදය 

56.  ෙගී ප්රව්ාහන , ඉදකිරීම් ද්රව්ය ප්රව්ාහනය ඇතුලු ප්රව්ාහන මසේව්ා සැපයීෙ 

57.  මෙෝටේ මග්රේඩේ , බැමකෝ යන්ත්ර , ොේග නඩත්තු සඳහා අව්ශ්ය මසේව්ා සැපයීෙ 

58.  ගසේ කැපීෙ 

59.  ආදාහනාගාර අලුත්ව්ැඩියාව් 

60.  පළිමබෝධ ෙේදනය (මීයන්, මේයන්, කැරමපාරත්තන් ව්ැනි) 

61.  භාෂා පරිව්ේතක මසේව්ා සැපයීෙ 

62.  නීතිඥ මසේව්ාව්න් සැපයීෙ 

63.  බලයලත් මිනින්මදෝරු මසේව්ාව්න්  

64.  පශු වව්දය මසේව්ාව්න් - සත්ව් ව්න්දයකරණය ආදී 

65.  ව්රලත් විදුලි ඉංජිමන්රු මසේව්ාව්න් (උපමද්ශ්න මසේව්ාව්න්) 

 

සභාව් ෙඟින් නිකුත් කරනු ලබන මකාන්මද්සි සහ නිේණායක සහිත විසේතර  පත්රිකා ව් හා අයඳුම්පත 

www.moratuwa.mc.gov.lk මවබ් අඩවියට පිවිස ලබාගත හැකි අතර itu.moratuwamc@gmail.com විද්යුත් තැපෑල 

මවත ඉල්ලීමක් කර ලබාගැනීෙ මහෝ කාේයාලයට පැමිණ මනාමිමේ පරික්ෂෂා කර බලා ලබාගත හැකිය. එකී 
මකාන්මද්සි සපුරාලිය හැකි සැපයුම්කරුව්න් පෙණක්ෂ ලියාපදංචිය සඳහා අයඳුම්පත් ඉදරිපත් කල යුතුය.එක්ෂ භාණ්ඩ/ 

මසේව්ා කාණ්ඩයක්ෂ සඳහා සැපයුම්කරුව්න් ලියොපදිංචි කිරීමම් ගොසේුව රු. 1750.00 කි. එෙ ලියාපදංචි ගාසේතු කොර්යොල 

දනවල, මප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 ද්යක්වො මමම කොර්යොල මේ සරප් මවත මගවො රිසිට්පතක් ලබො ගැනීමමන් මහෝ 

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

 
        එසේ.ඩී.මතව්රප්මපරුෙ   

          නාගරික මකාෙසාරිසේ 
           මොරටුව් ෙහා නගර සභාව් 
2021.11.12 

මොරටුව් ෙහා නගර සභා කාේයාලමේදීය. 
දු.ක.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. සැපයුම්කරුව්න් ලියාපදංචි කිරීෙ සඳහා වූ අයඳුම්පත් ඉදරිපත් කළ හැක්ෂමක්ෂ 2021.12.20 දන ප.ව්.3.00දක්ෂව්ා 
පෙණි. 

 
2. ලියාපදංචි ීෙ සඳහා සැපයුම්කරුව්න් විසින් තෙන් ලියාපදංචි ීෙට අමප්ක්ෂිත භාණ්ඩ/ මසේව්ා කාණ්ඩහා ඊට 

අදාල කාණ්ඩ අංකද සඳහන් කර නිසි පරිද සම්ූේණ කළ අයදුම්පතක්ෂ ඉදරිපත් කළ යුතුය. 
 
3. ඉහත සඳහන් එක් කොණ්ඩයකට අදාලව්සැපයුම්කරුව්කු මලස ලියාපදංචි ීෙට මගවිය යුතු ගාසේතුව් රු. 

1750.00 ක්ෂ මේ. කාණ්ඩ කිහිපයක්ෂ සඳහා ලියාපදංචි ීෙට අදහසේ කරන්මන් නම් එක්ෂ කාණ්ඩයකට 
රු.1750.00 බැගින් ව්න පරිද මගවිය යුතුමේ.එෙ මුදල කාේයාල දනව්ලද, මප.ව්. 9.00 සිට ප.ව්. 3.00 දක්ෂව්ා 
මෙෙ කාේයාල මේ සරප් මව්ත මගව්ා රිසිට්පතක්ෂ ලබා ගැනීමෙන් මහෝ ‘නාගරික මකාෙසාරිසේ, මොරටුව් ෙහා 
නගර සභාව්’ යන නෙට මෙක්ෂපතක්ෂ එීමෙන් මගීම් කළ හැක. 

 
4. 2022 ව්ේෂය තුළ ලියාපදංචි සැපයුම්කරුව්න්මගන් සාොනය මිල ගණන් කැඳීම් කරනු ලබන අතර , ඉදරිපත් 

කරනු ලබන මිල ගණන් සාොනයමයන් මොස හයක (06) කොලයක් ුළ මවනසේ මනොකරන සේථොවර තත්වයක 

තබො ගැනීම කළ යුුය.අව්ශ්ය යැයි හැ මගන අව්සේථාව්ලද ලියාපදංචි සැපයුම්කරුව්න්ට පරිබාහිරව් මව්නත් 
සැපයුම්කරුව්න්මගන් භාණ්ඩ හා මසේව්ාව්න් සඳහා මිල ගණන් ලබා ගැනීෙ ඒ අනුව් භාණ්ඩ හා මසේව්ාව්න් 
ලබාගැනීමම් අයිතිය සභාව් සතුව් පව්තී. 

 
5. සැපයුම්කරුව්න් අප මව්නුමව්න් මතාග තබා ගත යුතු අතර මොරටුව් ෙහා නගර සභාමේ ලියාපදංචි ව්න වි ට 

දන 60ක ණය පහසුකම් ලබා දීෙට සියළුෙ සැපයුම්කරුව්න් එකඟතාව්ය පළ කළ යුතුය. 
 

6. ඇණවුම් කරන භාණ්ඩ සභාමේ ගබඩාව් මව්ත මගනවිත් භාරදය යුතුයි.ඒ සඳහා ගාසේතු මගව්නු මනාලැමේ. 
 

7. 2022 ව්ේෂය සඳහා සැපයුම්කරුව්න් ලියාපදංචි කිරීෙ පිළිබඳ අව්සාන තීරණය ගැනීමම්අයිතිය සභොව සුමේ. 

 
මමොරටුව මහො නගර සභොමේ ලියොපදිංචි වන සැපයුම්කරුවන් සඳහො තිබිය යුු නිර්නොයක 

 
1. අයදුම්පත සෙග ව්යාපාර ලියාපදංචි කිරීමම් සහතිකමේ පිටපතක්ෂ ඉදරිපත් කල යුතුය. 

 
2. එකතු කල අගය ෙත බදු මගීම් කරන්මන් නම්ලියාපදංචි සහතිකමේ පිටපතක්ෂ ඉදරිපත් කල යුතුය. 

 
3. ව්ාහන අලුත්ව්ැඩියා සම්බන්ධමයන් බසේනාහිර පළාත් සභාමේ අනුෙත මෙෝටේ ගරාජයක ීෙ විමශ්ේෂ 

සුදුසුකෙක්ෂ ව්න අතර , රාජය ආයතන පහකටව්ත් මසේව්ා සපයා ඇති පළපුරුදු ආයතනයක්ෂ ීෙ. 
 
4. මිල ගණන් කැඳීම් සඳහා සෙගාමී අව්සේථා 2කදී ප්රතිොර මනාදක්ෂව්න සැපයුම්කරුව්න් මව්තින් තව්දුරටත් මිළ 

ගණන් කැඳීම් සිදුකරනු මනාලැමේ. 
 

5. ඇණවුම් කළ පසු භාණ්ඩ සැපයීෙට අමපාමහාසත් ව්න සැපයුම්කරුව්න් සහ නියමිත ප්රමිතිමයන් මතාරව් 

භාණ්ඩ හා මසේව්ා සපයනු ලබන සැපයුම්කරුව්න්මග් ලියාපදංචිය අව්ලංගු මකාට අසාධු මේඛනගත(Black 
List)කරනු ලැමේ. 

 
 

 
          

   නාගරික මකාෙසාරිසේ, 
 මොරටුව් ෙහා නගර සභාව්. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ම ොරටුව හොනගරසභොව 

2022වර්ෂයසඳහොසැපයුම්කරුවකුමෙසලියොපදිංචිවීමම්අයඳුම්පත 

 
1. ව්යාපාරයේ නම / අයඳුම්කරුයේ නම : .................................................................................... 

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

2. ලිපිනය            : .................................................................................... 

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

3. දුරකථන අංකය            : ස්ථාව්ර - ..........................  ජංගම - ............................ 

     ෆැක්ස් - ........................... 

4. ඊ යම්ල් ලිපිනය            : ................................................................................... 

යව්බ් ලිපිනය            : ...................................................................................  

5. ව්යාපාරය ලියාපදංචි කළ අංකය          : ................................................................................... 

6. ව්ැට් අංකය            : ................................................................................... 

7. ලියාපදංචිය අයේක්ෂා කරන කාණ්ඩ අංකය ය ෝ අංක (පුව්ත්පත් දැන්වීයම් සඳ න්ව පරිද) 
 
කාණ්ඩ අංකය    සැපයුම් කාණ්ඩය 
උදා:- 01    කාර්යාලීය ලිපිද්රව්ය 

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

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

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

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

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

ඉ ත යතාරතුරු සතය  ා නිව්ැරද බව් ස තික කරමි. 

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

          අයඳුම්කරුයේ අත්සන 

          දන මුද්රාව් 

 

                                                                                      කාණ්ඩ අංක ................. 

 

               යගවූ මුදල     :- රු. ..................................................... යෙක්පත් අංකය :- ................................................. 

             බැංකු ශාඛායේ නම:- ................................................................................................................................ 

             රිසිට් පත් අංකය :- BC………………………………………………              දනය:- .................................................... 

 

 

PO/RS/2022 

     
කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳ ා පමණි. 

 


