
 

 

 

 

 

 

මහරගම නගර සභාව 

භාණ්ඩ හා සසේවා සැපයුම්කරුවන් හා සකාන්රාත්කරකරුවන් 

ලියාපදිංචි කිරීම - 2021 

2020.10.19 දිනැති පුවත්පත් දැන්වීමෙහි සඳහන්ව 2021 වර්ෂය තුළ ෙහරගෙ නගර සභාවට අවශ්ය භා්ඩ  හා 

මසේවා සැපයීෙට සැපයුම් කරුවන්ව මසේවා සපයන්වනන්ව ලියාපදිිංචි කිරීෙමම් කාලය  2020/11/09 දින සිට 

2020/11/23 දන දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැසේ.  

 

 

ටිරාජ් ලක්රරුවන්ව පියරත්න 

සභාපති 

ෙහරගෙ නගර සභාව 

 

2020.11. 09 දින ෙහරගෙ නගර සභා කාර්යාලමේදිය. 

 

 

 

 



 

 

මහරගම නගර සභාව 

භාණ්ඩ හා සසේවා සැපයුම්කරුවන් හා සකාන්රාත්කරකරුවන් 

ලියාපදිංචි කිරීම - 2021 

2021 වර්ෂය තුළ ෙහරගෙ නගර සභාවට අවශ්ය භා්ඩ  හා මසේවා සැපයීෙට සැපයුම් කරුවන්ව මසේවා සපයන්වනන්ව 

ලියාපදිිංචි කිරීෙ 2020/10/ 19 දින සිට 2020/11/09 දක්රවා සතිමේ දිනවල සිදු කරනු ලැමේ. 

තො විසින්වෙ පිළිමයළ කර ගත් අයදුම්පතක්ර සෙඟ නියමිත ගාසේතුව මගීමෙන්ව ලියාපදිිංචිය සිදුකර ගත හැකි වන 

අතර එෙ ගාසේතු මෙක්රපත් ෙගින්ව මගවන්වමන්ව නම්  " සභාපති, මහරගම නගර සභාව " නමින්ව ලියා එවිය යුතුය. 

ඉල්ලුම්පත් හා මෙක්රපත් එීමම්දී ලියුම් කවරමේ වම් පස ඉහළ මකළවමර්                                                          

"සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2021" යනුමවන්ව සදහන්ව කර ලියාපදිිංචි තැපෑමලන්ව එවිය යුතුය. 

අනු 
අිංක 

භා්ඩ  හා මසේවා සැපයුම් අයිතෙ ලියාපදිිංචි 
ගාසේතුව 
(රුපියල්ල) 

01 කාර්යාලීය ලිපිද්රවය සැපයීෙ 1500/- 
02 ඔර්ිනල්ල මටෝනර්,රිබන්ව,කාට්රිජ්,වර්ග සැපයීෙ 1500/- 
03 පරිගණක ලදුපත් හා සියළු පරිගණක ලිපිද්රවය සැපයීෙ 1500/- 

04 පරිගණක , මුද්රණ යන්වත්ර සැපයීෙ හා පපාිංග සැපයීෙ 1500/- 

05 පරිඝනක යන්වත්ර හා මුද්රණ යන්වත්ර අළුත්වැියයාව 1500/- 

06 පරිඝනක ජාල කරණය හා ජාල නඩ ත්තු කිරීෙ 1500/- 

07 ජායා පිටපත් යන්වත්ර, ුප්මලෝ යන්වත්ර, මුදල්ල ගණක යන්වත්ර,    ෆැක්රසේ 
යන්වත්ර, සේකෑනර් යන්වත්ර තතුළු සියළු කාර්යාලීය යන්වත්ර සැපයීෙ  

1500/- 

08 ජායා පිටපත් යන්වත්ර, ුප්මලෝ යන්වත්ර, මුදල්ල ගණක යන්වත්ර,    ෆැක්රසේ 
යන්වත්ර, සේකෑනර් යන්වත්ර තතුළු සියළු කාර්යාලීය යන්වත්ර සදහා අෙතර 
මකාටසේ සැපයීෙ හා නඩ ත්තු කිරීෙ 

1500/- 

09 මුද්රිත මල්ල න,මපාත් පත්,ලදු මපාත්,මුද්රිත ලිපි ද්රවය, මුද්රණය කර 
සැපයීෙ 

1500/- 

10 කාර්යාල මම්ස ,පුටු, කබඩ් යනාදී සියළු භා්ඩ  (ලී, වාමන්ව, 
්ලාසේටික්ර) සැපයීෙ 

1500/- 

11 කාර්යාල මම්ස ,පුටු, කබඩ් යනාදී සියළු භා්ඩ  (ලී, වාමන්ව, 
්ලාසේටික්ර) අළුත්වැියයාව 

1500/- 

12 මපාත් බඳින්වනන්ව 1500/- 

13 පාසැල්ල  බෑග්,  සපත්තු , මම්සේ ආදිය සැපයීෙ 1500/- 

14 ටී ෂර්්,මබාටම්, නිළ තදුම් මරදි වර්ග, තතුළුව නිමි තදුම් හා මරදි 
පිළි ද්රවය සැපයීෙ 

1500/- 

15 නිල හැදුනුම්පත් සකසේ කර සැපයීෙ 1500/- 

16 තාර /මකෝලාසේ/ප්රිමික්රසේ/මකාන්වී්/මරියමික්රසේ ආදිය සැපයීෙ 1500/- 

17 ොර්ග සඳහා අවශ්ය හියුම් පයි්ප සහ මකාන්වී් නිෂේපාදන සැපයීෙ 1500/- 

18 මබාරළු සහිත පසේ සැපයීෙ 1500/- 

  19 ොර්ග නඩ ත්තු හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අවශ්ය ද්රවය(1/4 "x 1/2" 1500/- 



චි්සේ ගල්ල ,ගමේ වැලි, මිශ්ර ගල්ල(බීසී))කළු ගල්ල(6"×4", 3"× 4",      
1 1/2" , 3/4", 1/2") 

20 විදුලි භා්ඩ  හා පපකරණ සැපයීෙ (ීථි ආමලෝක කිරීෙ හා ගෘහ) 1500/- 

21 කාර්යාලීය විදුලි පපකරණ හා පපාිංග සැපයීෙ 1500/- 

22 සියළුෙ විදුලි පපකරණ මෙෝටර් අළුත් වැියයාව 1500/- 

23 සියළුෙ මගාඩ නැගිලි ද්රවය, ීනන්වත වර්ග, ජල නල පපාිංග හා 
පපකරණ සැපයීෙ 

1500/- 

24 ජී අයි බට /ගැල්ලවනයිසේ පයි්ප පපාිංග හා  සියළුෙ යකඩ  වර්ග 
සැපයීෙ 

1500/- 

25 මසෞ ය පපකරණ(මකාු  ,ඉදල්ල,මවවැල්ල ූඩඩ , බාල්ලදි, ග්ලුසසේ, ගම් 
බූ්සේ, කසල කරත්ත, වැහි කබා, වාහන ආවරණ ආදී සියළුෙ 
මසෞ ය පපකරණ සැපයීෙ 

1500/- 

26 විෂීසජ නාශ්ක (ෆයිමනෝල්ල, විම්, සබන්ව, හාපික්ර, ලයිමසෝල්ල 
වැනි)සියළුෙ මසෞ යාරක්ර ත ද්රවය සැපයීෙ 

1500/- 

27 දුර්ගන්වධ නාශ්ක පරිසර හිතකාමී එන්වසයිෙ 1500/- 

28 වාහන බැටරි වර්ග/ටයර්/ටියුේ/මකාලර්/රිම් වර්ග සැපයීෙ 
(ට්රැක්රටර්,ටිපර්,කැේ,මෙෝටර් මරේඩ ර්,රී ීල්ල,මලෝඩ ර් ආදී)  

1500/- 

29 ටයර් නැවත පිරීෙ 1500/- 

30 
 

ටිපර් ට්රක්ර,ට්රැක්රටර්,ම්ලර්,බැමකෝ යන්වත්ර ,තතුළු ඉදිකිරීම් සදහා 
අවශ්ය පපකරණ යන්වත්ර ූතත්ර ආදිය සැපයීෙ 

1500/- 

31 ලියවන ප්ටල්ල වැඩ  1500/- 

32 හයිමරාලික්ර මහෝසේ හා මහඩ් අළුත් වැියයා කිරීෙ 1500/- 

33 ඉිංමජක්රටර් මපාම්ප ,ඉිංමජක්රටර් මනාසල්ල අළුත් වැියයා කිරීෙ 1500/- 

34 ීල්ල එලයින්වෙන්ව් කිරීෙ 1500/- 

35 වාහන අළුත් වැියයා කටයුතු(මෙෝටර් රථ, කැේ, ටිපර් ට්රක්ර, ට්රැක්රටර්, 
බැමකෝ යන්වත්ර ආදි) එන්වින්ව තතුු සියළු අළුත්වැියයා කිරීෙ 

1500/- 

36 වාහන විදුලි පද්ධති අළුත් වැියයා කටයුතු  
(මෙෝටර් රථ, කැේ, ටිපර් ට්රක්ර,ට්රැක්රටර්, බැමකෝ යන්වත්ර ආදි ) 

1500/- 

37 රී ීල්ල අළුත් වැියයා කටයුතු හා අෙතර මකාටසේ සැපයීෙ 1500/- 

38 වාහන අෙතර මකාටසේ සැපයීෙ 
(මෙෝටර් රථ, කැේ, ටිපර් ට්රක්ර, ට්රැක්රටර්, බැමකෝ යන්වත්ර ආදි) 

1500/- 

39 ටිපර් ට්රක්ර, ට්රැක්රටර්, ම්ලර්, බැමකෝ යන්වත්ර , මලාරි, රී ීල්ල කැේ රථ 
ආදී සියළු වාහන මසේවා කිරීෙ 

1500/- 

40 සියළුෙ වාහන ටින්වකරින්ව කිරීෙ,පින්වතාරු කිරීෙ,කුෂන්ව කිරීෙ,රී ීල්ල 
සදහා මරක්රසින්ව මරදි ගැී)ෙ 

1500/- 

41 කසළ හා පසේ තල්ලුකර තුනී කිරීෙ සඳහා කැටපිලර් යන්වත්ර, බැමකෝ 
යන්වත්ර,ොර්ග තලනයන්වත්ර,ටිපර් රථ කුලී පදනෙ ෙත සැපයීෙ. 

1500/- 

42 රීීල්ල ,කැේ රථ,කාර්, වෑන්ව කුලී පදනෙ ෙත සැපයීෙ 1500/- 

43 වායු සමීකරණ යන්වත්ර සැපයීෙ( මගාඩ නැගිලි, මොටර් රථ) 1500/- 

44 වායු සෙන යන්වත්ර හා ීතතකරණ අළුත් වැියයාව 1500/- 

45 විදුලි කාර්මික මසේවා 1500/- 

46 ඉමලක්රමට්රානික්ර පපකරණ ,ශ්ේධ විකාශ්න යන්වත්ර ආදිය සැපයීෙ 1500/- 

47 ඉමලක්රමට්රානික්ර පපකරණ ,ශ්ේධ විකාශ්න යන්වත්ර,මජනමර්ටර් 
ආදිය කුලියට සැපයීෙ 

1500/- 

48 ආදාහනාගාර නඩ ත්තු කටයුතු හා මසේවා සැපයීෙ 1500/- 

49 ලී වර්ග සැපයීෙ(මද්ීතය/ විමද්ීතය) 1500/- 

50 රබර් ී)ල්ල නිපදීෙ 1500/- 

51 නාෙ පුවරු සාදා සැපයීෙ/බැනර් තදීෙ,දැන්වීම් පුවරු තදීෙ 1500/- 

52 අිංක තහුප වර්ග(වරිපනම්/සත්ව/පාපැදි) 1500/- 

53 ගසේ හා අතු කැපීෙ සදහා 1500/- 

54 පාර්ටිෂන්ව කටයුතු සදහා අවශ්ය තළුමිනියම් සහ අමනකුත් පපාිංග 1500/- 



සැපයීෙ සහ සැකී)ෙ 

55 සියළුෙ වර්ගමේ මවල්ලියන්ව වැඩ  1500/- 

56 පිූත ආහාර සැපයීෙ-(ආහාර, මකටි ආහාර) 1500/- 

57 නීීනඥ මසේවා 1500/- 

58 මිනින්වමදෝරු මසේවා 1500/- 

59 වුහාත්ෙක සිවිල්ල /ඉමලක්රට්රිකල්ල(විදුලි)ඉිංිමන්වරු පපමද්ශ්ක මසේවා 
සැපයීෙ 

1500/- 

60 වරලත් වාසේතු විදයාඥ පපමද්ශ්ක මසේවා 1500/- 

61 කිළිටි මරදි මසේදිෙ 1500/- 

62 තිර මරදි සැපයීෙ 1500/- 

63 ගෑසේ /ඔක්රසිජන්ව /තස්ලින්ව සැපයීෙ 1500/- 

 

මකාන්වත්රාත්කරුවන්ව ලියාපදිිංචි කිරීෙ 

01. රු.100000.00 දක්රවා     -රු.1500/-     

02. රු.100000.00 වැිය රු 500000.00 දක්රවා  -රු.1500/-     

03. රු.500000.00 වැිය රු.1000000.00 දක්රවා  -රු.1500/- 

04. රු.1000000.00 වැිය රු. 2000000.00 දක්රවා  -රු.1500/- 

05. රු.2000000.00 වැිය     -රු.1500/- 

අසනකුත්කර සකාන්සේසි 

01.  ඉහත අිංක 01 සිට  62 දක්රවා භා්ඩ  හා මසේවා මවනුමවන්ව ලියාපදිිංචි ීෙ සඳහා එක්ර එක්ර භා්ඩ යකට 

එක්ර අයදුම්පතක්ර බැගින්ව අදාල ගාසේතු සෙග ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

02. සැපයුම් සඳහා සාොනයමයන්ව ලියාපදිිංචි සැපයුම්කරුවන්වමගන්ව මිල ගණන්ව කැඳවනු ලබන අතර,අවශ්ය 

අවසේථාවන්වහිදී බාහිර සැපයුම් කරුවන්වමගන්ව ද මිල ගණන්ව කැඳීමම් හා මිල දී ගැනීමම් අයිතිය සභාව සතු 

මව. 

03. මිල ගණන්ව සාොනයමයන්ව ොස 06ක කාලයක්ර තුල මවනසේ මනාකර සේථාවරව තැබිය යුතුය. 

04. නිසි පරිදි මිල ගණන්ව ඉදිරිපත් කිරීෙට සහ කලට මවලාවට භා්ඩ  සැපයීෙට අමපාමහාසත් වන හා 

තණුසමම් සඳහන්ව විසේතර හා ආදර්ශ්යට අනුව ෙනා තත්වමයන්ව යුතු භා්ඩ  හා සැපයුම් පැහැර 

හරිනුලබන සැපයුම්කරුවන්වමග් නම් ලියාපදිිංචි මල්ල නමයන්ව ඉවත්කර, අසාදුමල්ල නගත කරනු ලැමේ. 

05. භා්ඩ /මසේවා හා මකාන්වත්රාත් සැපයීමම්දී රජමේ අනුෙත බදු වර්ග/ මකාන්වමද්සි වලට හා සභාමව නීතිරීති 

වලට යටත් විය යුතුය. 

06. ලක්රෂ 05ට වැිය මකාන්වත්රාත්කරුවන්ව ලියාපදිිංචි කිරීෙ සඳහා  2020/2021 වර්ෂ වලට අදාල 

ඉක්රටෑඩ්(ICTAD) සහතිකය ලද අය විය යුතුය .ලියාපදිිංචි සැපයුම් කරුවන්වමගන්ව බාහිරව කර්ොන්වත සඳහා 

මටන්වඩ ර් කැඳීමම් අයිතිය සභාව සතුය. 

07. යම් පැහැදිලි කර ගැනීෙක්ර අවශ්යනම් දුරකථන අිංක 0112850265 අෙතා නගර සභා සැපයුම් අිංශ්මයන්ව  

ලබාගත හැකි වන අතර maharagma.uc.gov.lk සවේ අඩවිය ෙගින්වද විසේතර ලබා ගත හැකිය. 
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