
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ක ොළඹ මහො නගර සභොව 
ක ොළඹ මහො නගර සභොව විසින් සම්මත  ර, අං  2245/30 දරණ 2021.09.17 දිනැති අති වික ේෂ ගැසට් පත්රකේ 

ප්ර  ොශිත නිකේදනය. 

(1952 අංක 6 දරණ පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අතුරු ව්යව්ස්ථා ) පනත - 1989 01.20 දිනැති 541/17 දරණ 
අති විශ ්ෂ ගැසට් පත්ර ය)  

අතුරු ව්යව්ස්ථාශේ V ව්න පරිච්ශේදය පරිදි  

කෙන්ඩර් දැන්ීම 

ක ොළඹ මහො නගර සභොකේ නොගරි  ක ොමසොරිසේ  විසින් පහත අයිතම සහ කසේවො සැපයීම කුලී පදනම 
මත ලබො දීම සඳහො මුද්රො තබන ලද කෙන්ඩර්  ැඳීම 

ශෙන්ඩර් අංකය විස්තරය 

CMC/MT/RV/TEND/03/1-

2021 

ක ොළඹ මහො නගර  සභොවෙ අයත් කපොදු කවළඳකපොළ පවතින පහත හිසේ 

කවළඳසැල් වර්ෂ 10    ොලයක් සඳහො කුලී පදනම මත ලබොදීම. 

 

කවළඳකපොළ කවළඳසැල් අං ය 
කවළඳ 
සේවභොවය 

 

ශකාෙශ ්න 5/1/19 සාප්පු  

කිරුළපන 97, 98 මාළු  

ෆසල්ස් පටුමග  ාලා අංක 01,  ාලා අංක 02    

ශකාස්ගස් න්දිය  

10/05,  10/06, 10/07 
මාළු  

10/17,  10/18,  10/19,  10/20,  10/21,  10/22,  10/23, 10 /1/1 
එළව්ළු  

10/ 1/89,  10/1/90, 10/1/91,  10 /1/92,  10 /1/94, 10/1/95 සාප්පු  

ව්ැල්ලව්ත්ත 

18/A,  22/A,  26/A,  29/A,  31/A,  36/A,  03/B,  06/B,  07/B,  
13/B,  14/B 

එළව්ළු/පළතුරු  

37/A,  15/B,  16/B එළව්ළු  

1 ශරාසරි/සාප්පු  

03, 04,  05,  06,  07,  08,  සාප්පු  

1 මාළු  

බම්බලපිටිය 
01,  03, 10 එළව්ළු  

05, 06 මාළු  

ජාතික ශපාළ  78 පළතුරු  

ඩීන්ස්පාර  
34, 40,  44/1/23,  44/2/53,   වියලිද්රව්ය  

44/32,  44/28, 44/27, 44/26 මාළු  

 



 
 

ශබාරැල්ල යටි 
බිම් ම ල 

7/B/15 සාප්පු  

ශබාරැල්ල බිම් 
ම ල 

(7/51, 7/52)  සාප්පු  

 7/18, (7/38 ,  7/39,  7/40,  7/42, 7/43) , 7/56, 7/57, 7/1/23, 
(7/54,  7/55) 

එළව්ළු  

7/48,  7/50 වියළි ද්රව්ය  

ශබාරැල්ල පළමු 
ම ල 

7/1/37, 7/1/38,  (7/1/43, 7/1/44),  7/1/50, 7/1/51, 7/1/52, 7/1/53 , 
7/1/56, 7/1/57, 7/1/59, 7/1/60, 7/1/61, (7/1/62, 7/1/63, 7/1/64),  
7/1/66, 7/1/69, 7/1/73, 7/1/76,   

සාප්පු  

ශබාරැල්ල 
ශදව්න ම ල 

7/2/2F, (7/2/2G, 7/2/2H, 7/2/2J, 7/2/2M), 7/2/2R, 7/2/4, 7/2/27, 
7/2/31, 7/2/34, 7/2/36, 7/2/37, 7/2/51, 7/2/52 ,  7/2/53,  7/2/56,  
7/2/66,   

සාප්පු  

ශබාරැල්ල 
ශතව්න ම ල 

(7/3/7,  7/3/8),  (7/3/12, 7/3/14, 7/3/15), 7/3/16,  7/3/17,  7/3/21,  
7/3/22,  7/3/27,  7/3/28,  7/3/30,  7/3/31,  (7/3/37,  7/3/37A), 
7/3/39, 7/3/40,  7/3/41,  7/3/42,  7/3/43,  7/3/44,  (7/3/45, 
7/3/46,  7/3/55,  7/3/56), (7/3/47, 7/3/48, 7/3/53, 7/3/54) , 
(7/3/49, 7/3/50), (7/3/51, 7/3/52), (7/3/57, 7/3/58, 7/3/66, 
7/3/69, 7/3/70, 7/3/71,), (7/3/67, 7/3/68), (7/3/60, 7/3/61, 
7/3/62), 7/3/63, 7/3/82, 7/3/89 

සාප්පු  

 

2022.01.19 සිෙ 2022.02.09 දින දක්වො කප.ව 9.00 සිෙ ප.ව.3.00 දක්වො කෙන්ඩර් ලියවිලි ( මුල් පිෙපත හො අනු 

පිෙපත) කදආ ොරයකින් ලබො ගත හැ . 

01 – ශකාළඹ ම ා නගර සභාශේ www.colombo.mc.gov.lk යන නිල ශව්බ් අඩවිශයන් බාගත කර ගැනීම.  

❖ ආපසු ශනාශගව්න අයදුම්පත්ර  ගාස්තුව් ව්න රු 2,160.00 ක මුදල ප ත ශදආකාරශයන් ශගවිය  ැකිය. 
1. මහජන බැංකුකේ ඕනෑම  ොඛොවකින් , පුරහල  ොඛොකේ ගිණුම් අං  167-1-001-6-3169425 කවත බැර 

කිරීම. 
2. ක ොළඹ මහො නගර සභො සීමොව තුල පිහිටි පහත  ොර්යොලවල කගීම්   වුළු කවත කගීම් කිරීම මගින්.  
➢ දිසේික්  ොර්යොල අං  04, අංක 147,  යිශලව්ල් පාර, කිරුලපන, ශකාළඹ 06. 
➢ ජල සම්පොදන හො අපවහන අං ය, මාලිගාකන්ද, ශකාළඹ 10. 

 

❖ ශෙන්ඩර් ලියවිලි සමග මුදල් ශගවූ ලදුපත අමුණා ඉදිරිපත් කිරිම අනිව්ාර්යය ශේ. 
 

02 –  පුරහල ප්ර ධොන  ොර්යොලකයන් ලබො ගැනීම 

ශකාළඹ ම ා නගර සභාශේ ශකාළඹ 07, ුර ල පරිශ්රශේ පිහිටි නාගරික භාණ්ඩාගාරික ශදපාර්තශම්න්තුශේ 

ආදායම් අං ය ශව්ත ලිඛිත ඉල්ීමක් ලබා දී අයදුම්පත්ර  ගාස්තුව් ව්න රු 2,160.00 ක් ශගවීශමන් ශෙන්ඩර් ලියවිලි  

ලබා ගැනීම. 

➢ 2022.02.09 දින ප.ව් 3.00 න් පසු නිළ ශව්බ් අඩවිශයන් ශ ෝ කාර්යාලශයන් අයදුම්පත් ලබා ගත ශනා ැක.  
➢ ශෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ශව්ළඳසැලෙ අදාල ශෙන්ඩර් තැන්පත් මුදල 2022.02.10 දින ප.ව්.3.00 ෙ ශපර 

නාගරික භාණ්ඩාගාරික ශදපාර්තශම්න්තුශේ ආදායම් අං ය ශව්ත ශගවිය යුතුය. 
➢ නියමිත පරිදි සම්ූර්ණකර මුද්රා තබන  ලද මුල් පිෙපත ස  අනු පිෙපත සහිත අයදුම්පත 2022.02.11 දින ශප.ව් 

10.00 ෙ ශපර ශකාළඹ 07, ුර ල පරිශ්රශේ නාගරික ශල්කම් ශදපාර්තශම්න්තුශේ තබා ඇති ශෙන්ඩර් 
ශපට්ටිශේ බ ාලිය යුතුය. 

➢ අයදුම්පත් භාර ගැනීම 2022.02.11 දින ශප.ව් 10.00 ෙ  අව්සන් ව්න අතර ,ඉන් පසු ව් ාම  ශෙන්ඩර් විව්ෘත 
කරනු ලැශබ්. බලයලත් නිශයෝජිතයන්  ෙ ශෙන්ඩර් විව්ෘත කිරීම සඳ ා ස භාගි වීමෙ අව්ස්ථාව් ඇත. 

➢ ශම් සම්බන්ධශයන් ව්ැඩි විස්තර 0112-692465 අංකශයන් නිශයෝජය නාගරික භාණ්ඩාගාරික (ආදායම්) මගින් 
ලබා ගත  ැක. 
 

නීතිඥ කරෝෂණී දිසොනොය , 

නොගරි  ක ොමසොරිසේ, 

ක ොළඹ මහො නගර සභොව 
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