
  

        

 

 

 

ක ොළඔ මහා නගර සභාව. 

නාගරික භාණ්ඩාගාරික දෙපාර්තදේන්තුව. 

කාක දූපත දවරළ උෙයානය දභෝජනාගාරය බදු දීම සෙහා දෙන්ඩර් අයදුේපත. 
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මා විසින් කමම කෙන්ඩරය ඉදිරිපත්  රනු ලබන්කන් මා කවනුකවන් විනා කවනත් අකයකුකේ නාමි කයකු 

කහෝ නිකයෝජිතකයකු වශකයන් කනොවන බව මා කමයින් ප්ර  ාශ  ර සිටින අතර, කමම කෙන්ඩරයෙ අදාළ සියළු 

ක ොන්කද්සි කියවා කත්රුම් ගත් බව ද, ඒවායින් සම්පුර්ණකයන්ම බැදීමෙ මාකේ  ැමැත්ත ද කමයින් ප්ර  ාශ  ර 

සිටිමි. මා විසින් ඉදිරිපත්  ර ඇති කමම අයදුම්පකතහි ලබා දී ඇති සියලු කතොරතුරු සතය සහ නිවැරදි වන අතර, 

එහිදී කිසියම් වැරදි කතොරතුරක් ඉදිරිපත්ව ඇති බව අනාවරණය වුවකහොත්,මා විසින් ඉදිරිපත්  ර ඇති  කෙන්ඩර් 

අයදුම්පත ප්ර තික්ක ේප කිරීමෙ ක ොළඹ මහා නගර සභාකේ නාගරි  ක ොමසාරිස්ෙ බලය ඇති බව කහොඳා ාරව 

දනිමි. කෙන්ඩර් ගාස්තුවෙ අමතරව ඊෙ අදාල වන බදු මුදල් ද කගවීමෙ මම භාර ගනිමි. 

 

දිනය .............................................                   ......................................................... 

                                කෙන්ඩර් රුකේ අත්සන 

සාක්ෂි 
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නාගරික භාණ්ඩාගාරික දෙපාර්තදේන්තුව. 

කාකදූපත දවරළ උෙයානය දභෝජනාගාරය බදු දීම සෙහා  දෙන්ඩර් දකොන්දේසි. 

දකොළඹ මහා නගර සභාවෙ අයත් කාකදුපත දවරළ උෙයානදේ  දභෝජනාගාරය වර්ෂ 5 ක් දවනුදවන් 

බදු දිම සෙහා මුද්රා තබන ලෙ දෙන්ඩර් අයදුේපත් කැෙවනු ලැදේ.  

ලංසු කරුවන් සඳහා උපදෙස ් 

1. රු. 1000.00 + VAT බැගින් වු අයදුම්පත්ර ගාස්තුවක් නාගරි  භණ්ඩාගාරි  කදපාර්තකම්න්තුකේ 

ආදායම් අංශය කවත කගවීකමන්  සතිකේ දින වල කප.ව. 9.00  සිෙ ප.ව.3.00 දක්වා එම 

 ාර්යාලකයන් කහෝ 1000.00 + VAT බැගින් වු අයදුම්පත්ර ගාස්තුවක් මහජන බැංකුව නගරශාලා 

ශාඛාකේ ගිණුම් අං  167-1-001-6-3169425 කවත කගවා www.colombo.mc.gov.lk කවේ 

අඩවිකයන් බාගත  ර ගත  ර ගැනීකමන්  යන දෙආකාරදයන්ම ලංසු  ආ ෘති පත්ර හා ලියවිලි  ලබා 

ගත හැකිය.  

2. 2021.08.04 වන  දින ප.ව. 3.00 දක්වා ලංසු  පත්රි ා ලබා ගැනීම සඳහා  ලදු පත් නිකුත්  රනු ලැකේ. 

3. නිකුත්  රන ලද අයදුම්පත්ර  සඳහා අදාල තැන්පතු මුදල 2021.08.05 දින ප.ව 3.00 දක්වා 

නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  කදපාර්තකම්න්තුකේ ආදායම් අංශය කවත කගවිය හැකි අතර, මුද්රා තැබූ 

 වරය  බහාලූ ලංසු ලියවිලි  2021.08.06 වන දින  දප.ව.10.00 ෙ දපර නාගරි  කල් ම් 

කදපාර්තකම්න්තුකේ ඒ සදහා තබා ඇති කෙන්ඩර් කපට්ටිකේ තැන්පත්  ල යුතුය.  

4. කභෝජනාගාරය සඳහා  අවම කෙන්ඩර් මිල රු.2,000,000.00 ක් වන අතර ආපසු කගවන ලංසු තැන්පත් 

මුදල රු.100,000.00 ක් කේ. 

5. නියමිත අයදුම්පත්රය  ළු කහෝ නිල්  ාබන් පෑනක් භාවිතකයන් පමණක් සම්පූර්ණ  ළ යුතු අතර, 

කිසියම් කවනස් මක් කිරීමෙ අවශය වන්කන් නම් අදාල ස්ථානය තනි ඉරකින්  පාහැර, එහි තම 

ක ටි අත්සන කයදිය යුතුය. කිසිඳු කහේතුවක් මත පැන්සල් හා ම න දියර භාවිතකයන් වැළකිය යුතුය. 

6. කපෝරමකයහි කෙන්ඩර් මුදල ඉලක්කමින් සහ අකුරින් යන කදයා ාරකයන්ම ඇතුලත්  ල යුතු අතර, 

එහිදී ඉලක් ම් සහ අකුරු අතර කිසියම් කනොගැලපීමක්  පැවතියකහොත් අකුරින් සෙහන් කර ඇති 

මුෙල කෙන්ඩර් මුදල් කලස පිළිගනු ලැකේ. 

7. සෑම කෙන්ඩරයක්ම කෙන්ඩර් රු විසින්  කපෞද්ගලි ව සම්පූර්ණ  ර අත්සන් තබා තිබිය යුතුය.  

ලංසු ආකෘතිපත්ර  ඉදිරිපත් කිරීම 

1. කෙන්ඩර්  භාරගනු ලබන්කන් උත්පත්තිකයන් කහෝ ලියාපදිංචි කිරීකමන් ශ්රි ලංකා පුරවැසියන්දගන් 

පමණි. 

2. කෙන්ඩර් කපෝරම ලබාගැනීම සඳහා පිරවිය යුතු ආ ෘති පත්ර කයහි කෙන්ඩර් රුවන්කේ ජාති  

හැඳුනුම්පකතහි දැක්කවන සම්පූර්ණ නම, හැදුනුම්පත් අං ය සහ වර්තමාන ලිපිනය ඉදිරිපත්  ළ 

යුතුය. 

3. කෙන්ඩර් අයදුම්පත් කපෝරමකයන් විමසීම්  රන සියලු ම කතොරතුරු කෙන්ඩර් රු විසින් පැහැදිලිව 

සදහන්  ළ යුතුය. 



4. අයදුම්පත්ර  සඳහා අොල ආපසු දගවන කෙන්ඩර් තැන්පතු මුෙල 2021.08.05 දින ප.ව 3.00 දක්වා 

නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  කදපාර්තකම්න්තුකේ ආදායම් අංශය කවත කගවිය හැකි අතර, අදාල තැන්පතු  

 

මුදල කගවූ කුවිතාන්සිය ද සමග සම්පූර්ණ  රන ලද කෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර යක් ම මුල් පිෙපත සහ අනු 

පිෙපත වශකයන් කවන් කවන් ව මුද්රා තැබූ  වර වල දැමීම සිදු ළ යුතු අතර, එම  වර කද  නැවත  

එක්  වරය  බහා වම් පස ඉහල ක ළවකරහි “ කාකදූපත දභොජනාගාරය කුලියෙ දීම” යනුකවන් 

සදහන්  ර 2021.08.06 දින කප.ව.10.00 ෙ කපර නාගරික දකොමසාරිස් , දකොළඹ මහා නගර සභාව, 

පුරහල, දකොළඹ 07 යන ලිපිනයෙ ලියාපදිංචි තැපෑකලන් ලැබීමෙ සැලැස්වීම කහෝ නාගරි  කල් ම් 

කදපාර්තකම්න්තුකේ කෙන්ඩර් කපට්ටියෙ බහාලීමෙ කහෝ හැ . 

 

ලංසු භාරගැනීම හා විවෘත කිරිම. 

1. 2021.08.06 දින දප.ව. 10.00 ෙ දෙන්ඩර් බාර ගැනීම අවසන් දේ. ඉන් අනතුරුව වහාම නාගරි  

කල් ම් කදපාර්තකමන්තුකේදී කෙන්ඩර් විවෘත කිරීම සිදු  රනු ලබන අතර කෙන්ඩර් විවෘත  රන 

අවස්ථාවෙ කෙන්ඩර් රුවන්ෙ කහෝ ඔවුන්කේ නිකයෝජිතයන්ෙ සහභාගී විය හැකිය.. 

2. කම් සම්බන්ධව වැඩි විස්තර ක ොළඹ 07, ක ොළඹ මහා නගර සභාකේ නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  

කදපාර්තකම්න්තුකේ නිකයෝජය නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  (ආදායම්) කහෝ ගණ ාධි ාරී (ආදායම්) 

කවතින් ලබා ගත හැකිය.( දු.අං  - 011-2692465 / 011-2699244) 

 

ලංසු ඇගයීම 

1. කෙන්ඩරය පිරිනමනු ලබන්කන් ලැබී ඇති කෙන්ඩර් ලියවිලි ඇගයීම් කිරීකමන් පසු ලැකබන සාර්ථ  

කෙන්ඩර්  රුවන්කගන් ඉහලම කෙන්ඩර් මිල ඉදිරිපත්  ළ කෙන්ඩර් රු කවතය. 

2. කෙන්ඩර් අයදුම්පකත් සියළුම හිස්තැන් සම්පූර්ණ  ළ යුතු අතර අසම්පුර්ණ කහෝ කෙන්ඩර් 

ක ොන්කද්සි වලෙ අනුකූල කනොවන කිසිම කෙන්ඩරයක් සභාව විසින් සල ා බලනු කනොලැකේ. 

2. අයදුම් රු විසින් අයදුම්පකත්  සෙහන්  රනු ලබන කෙන්ඩර් මුදල ඉලක් කමන් සහ අකුරින් සදහන් 

 ල යුතුය. අයදුම්පත් සම්පුර්ණ කිරීකම්දී ඉලක් කමන් සහ අකුරින් කෙන්ඩර් මුදල සෙහන් කිරීකම් 

යම් කවනසක් කවකතොත් අකුරින් ලියන ලද මුදල නිවැරදි මුදල කලස සල නු ලැකේ. 

3. සාර්ථ  කෙන්ඩර් රු ඇගයිම්  මිටුවක් මගින් කතෝරාගනු ලබන අතර, එහිදි පළපුරුද්ද හා 

කසේව යන්කේ තත්වය ද සැලකිල්ලෙ ගනු ලැකේ . කෙන්ඩර් රුවන්ෙ ස්ථානය පරීක් ා  ර බලා 

මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කිරිමෙ හැකියාව ඇත. 

4. කමම නිකේදනකයහි අවශයතාවයන්ෙ තරකේම අනුගත කවමින් කෙන්ඩර් භාරගැනීම  අවසන් වීමෙ 

ප්ර ථම වලංගු කෙන්ඩර් ඉදිරිපත්  රන ලද නමුත්, තම කෙන්ඩරය පිලිකගන කනොමැති සියලු 

පුද්ගලයින්ෙ කෙන්ඩරය සදහා ලබාදී ඇති තැන්පතුව ආපසු ලබා ගැනීමෙ හිමි ම ඇත.  

5. අදාල කෙන්ඩරය ක ොළඹ මහා නගර සභාව මගින් ප්ර දානය  රණු ලැබුවකහොත් සාර්ථ  

කෙන්ඩර් රු විසින් අදාල  කෙන්ඩර් මුදල (බදු සහිතව) කගවීකමන් පසු ඔහු විසින් තැන්පත්  රන 

ලද කෙන්ඩර් තැන්පත් මුදල ආපසු කගවනු ලබන අතර හිලේ කිරිමක්  රනු කනොලැකේ.   

6. ඕනෑම කෙන්ඩරයක් පිළිගැනීකම් කහෝ ප්ර තික්ක ේප කිරිකම් සම්පුර්ණ අයිතිය ක ොළඹ මහා නගර  

සභාව සතුකේ. 
 

 



 

කගවීම් සම්බන්ධ කපොදු ක ොන්කද්සි 

1. සාර්ථ  ලංසු රු කවත ඒ බැේ ලිඛිතව දැන්විම්  රනු ලබන අතර, කෙන්ඩරය පිළිගත් බව 

දැන්වීකමන් පසු  ා  දූපත කවරළ උදයාන කභෝජනාගාරය පවත්වාකගන  යාම ස ඳහා ක ොළඹ මහා 

නගර සභාව සමග ගිවිසුම්ගත විය යුතු අතර, ඉන් පසු දින  07 ක් ඇතුලත අවශය අහාරපාන සහ 

උප රණ තමා විසින්ම සපයා කගන ආපන ශාලාව ආරම්භ කිරිමෙ  ෙයුතු  ළ යුතුය.  

2. රු. 125,000.00 ක් වන කභෝජනාගාරයෙ අදාල මාසි  කුලී මුදල  සෑම මස ම 10 කවනි දිනෙ කපර 

ක ොළඹ මහා නගර සභාවෙ  කගවා එම ලදුපත් ආදායම් අංශය කවත ඉදිරිපත්  ළ යුතුය.  

3. කුලී ආරක්ෂක තැන්පතුව කලස මාස 03 ක කුලියෙ සමාන මුෙලක්  තැන්පත්  ළ යුතු අතර, 

දගොඩනැගිලි හා උපකරණ ආරක්ෂක තැන්පතුව කලස රු.100,000.00   මුදලක් ද තැන්පත්  ළ 

යුතුය. 

4. ජලය හා විදුලිය බිල්පත් සඳහා ආරක්   තැන්පතුව කලස රු. 50,000.00 ක මුෙලක්  ද කගවිය යුතු 

අතර, නියමිත  ාලය අවසානකේ සියළු බිල්පත් පියවා ඇත් නම්, එම රු. 50000.00   තැන්පතු මුදල 

ආපසු ලබා ගත හැකිය.  

5. විදුලිය සහ ජල පහසු ම් සඳහා වන මාසි  බිල්පත් කෙන්ඩර් රු විසින් දැරිය යුතුය. සෑම මාසය ම 

බිල්පත් ඊලඟ මාසකේ 15 දිනෙ කපර නිරවුල්  ළ යුතු අතර, කගවු බිල්පත් සෑම මාසය ම 15 දිනෙ 

කපර නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  කදපාර්තකම්න්තුකේ ආදායම් අංශය කවත ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. එම 

කසේවාවන් විසන්ධි කිරීමකින් කතොරව පවත්වාකගන යාකම් වගකීම කෙන්ඩර් රු සතුකේ. 

6. එම මාසි  කුලී මුදල වසර 3  ෙ පසු නාගරි  තක්කසේරු රු විසින් තක්කසේරු  රනු ලබන අතර, 

සංකශෝධිත මාසි  කුලිය එම දිනකේ සිෙ කගවිය යුතුය. 

7. කිසිදු කහේතුවක් මත කගවිය යුතු මුදල්  ක ොෙස් වශකයන්  භාරගනු කනොලබන අතර,  මුද්දර ගාස්තු 

යනාදිය බදු රු විසින්  දැරිය යුතුකේ. (කමහිදී බදු රු යනු සාර්ථ  කෙන්ඩරය ඉදිරිපත්  ළ 

තැනැත්තා කේ.) 

 ා දූපත කභෝජනාගාරය කුලියෙ දීම සදහා විකශේ  ක ොන්කද්සි 

01. කභෝජනාගාරය දිනපතා කප.ව. 8.00 සිෙ  ප.ව.10.00 දක්වා  ාලය තුල විවෘත  ර තැබීමෙ  ෙයුතු 

 ළ යුතුය. 

02. කමම කහෝජනාගාරය කද්ශිය හා විකද්ශීය සංචාර යින් සදහා ආහාර පාන සැපයීමෙ හැකි කලස 

ක්ර මවත්ව  හා පිරිසිදුව පවත්වාකගන යායුතුය. 

03. කමහි දී ලබා කදන කසේවාව සදහා ක ොළඹ මහා නගර සභාව විසින් අවශය ලී පුටු කම්ස සපයනු ලබන 

අතර අකනකුත් සියළු උප රණ හා ද්ර වය කෙන්ඩර් රු විසින් සපයා ගත යුතුය. කමම උප රණ  

ආරක් ා ාරිව භාවිතා ර නිවැරදිව ආපසු හාර දිමෙ  ෙයුතු  ළ යුතු අතර සිදුවන අලාභ 

සම්බන්ධකයන්  මුදලින් ගණන් බලා ආරක්ෂිත තැන්පත් මුදලින් අඩු ර ගැනීමෙ  ෙයුතු  රනු 

ලැකේ. 

04. කභෝජනාගාරයෙ අදාළ කවනස් ම් හා නව ඉදිකිරීම් කිරීකම්දී ඒ සම්බන්ධකයන් නාගරි  ඉංජිකන්රු 

කදපාර්තකම්න්තුකේ නිර්කද්ශ සහිතව නාගරි  ක ොමසාරිස් කවත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්  ළ යුතු අතර,  

එම අනුමැතිය කනොමැතිව කිසිදු අලුත්වැඩියා  ෙයුත්තක් සිදුකිරීමෙ අවසර කනොමැත. 

 

  



 

05. කමම කහෝඡනාගාරකේ අකලවිය සදහා ක ටි ආහාර , බීම වර්ග , දිවා අහාරය  හා කහෝජනාගාරය  

අකලවියෙ සුදුසු ගුණාත්ම  තත්වකේ ආහාර ද ඊෙ අමතරව කද්ශිය හා විකද්ශීය බීර වර්ග හා වයින් 

වර්ග අකලවියෙ හැකියාව ඇත. 

06. අකලවියෙ තබන සියළුම ආහාර සහ බීම වර්ග පිලිබද මිළ කල්ඛණයක් එම ස්ථානකේ  ප්ර ර්ශණය  ළ 

යුතු අතර, ආහාර සහ බීම වර්ග , බියර් , වයින්  අකලවියෙ අදාල වන සියළුම නීතිමය බලපත් ලබා 

ගැනීම හා  වාර්ෂි  බලපත්  සදහා  කගවිය යුතු ගාස්තු කගවීකම් වගකීම කෙන්ඩර් රු සතුකේ.  

07. කභෝජනාගාරය තුල ආහාර පිසිම සදහා විශාල ප්ර මාණකේ ආහාර පිසීකම් උප රණ භාවිතා කනො ළ 

යුතුය අතර, අවම වශකයන් ආහාර සැ සීමෙ අදාල උප රණ පමණක් භාවිතා  ළ යුතුය. 

08. කභෝජනාගාරය පවත්වාකගන යාකම්දී ඉවතලන අපද්ර වය සහ  සල විධිමත්ව අපහරණය කිරීමෙ ක්රියා 

 ළ යුතු බැවින් ඒ සදහා සුදුසු වැඩ පිළිකවළක් ස සා ගත  යුතුය. තවද කභෝජනාගාරය පවිත්ර වත් 

අලං ාරවත් ආ ාරයෙ පවත්වාකගන යාකම් වගකීම කෙන්ඩර් රු සතුකේ. 

09. සාර්ථ  කෙන්ඩර් රු කවත කභෝජනාගාරය පැවරීකමන් පසුව සතියක් ඇතුලත වයාපාර  ෙයුතු 

ආරම්භ කනො ළකහොත් ඔහුකේ කෙන්ඩරය අවලංගු ර ඇප මුදල් සභාවෙ පවරාකගන ඊළග සාර්ථ  

කෙන්ඩර් රුෙ කෙන්ඩරය පවරා දීමෙ  ෙයුතු  රනු ලැකේ. 

10. කභෝජනාගාරය සදහා කයොදවනු ලබන කසේව යන් සම්බන්ධකයන්  ම් රු නීති රීති අනුගමනය 

කිරීම සම්බන්ධකයන් වගකීම කෙන්ඩර් රු සතුකේ.  

11. ඕනෑම අවස්ථාව දී ක ොළඹ මහා නගර සභාකේ  ාර්යය භාර නිළධාරිකයකුෙ කහෝ බලය ලත් 

නිළධාරිකයකුෙ ස්ථානය පරික් ා කිරීමෙ අවසර දිය යුතුය. 

12. ආපනශාලාවක් සම්බන්ධකයන් අදාළ වන සියළුම අණපනත් හා නීති රීති  කමම ආපන ශාලාව ස ඳහා 

ද  අදාළ වන අතර ගිවිසුම්ගත වන පුද්ගලයා කහෝ ආයතනය එම සියළුම අණපනත් හා නීති රීති   වලෙ 

අනුගත විය යුතුය. 

13. සියළුම කසේව යන්කේ කසෞඛය තත්වය පිළිබඳ වවදය වාර්තාවක් ලබාකගන සෑම වසර ම 

මැයි 01 දිනෙ කපර ඉදිරිපත්  ළ යුතුය.  

14. ප්රකද්ශයෙ අදාළ මහජන කසෞඛය පරීක්  වරයා කේ උපකදස් මත කසසු සනීපාරක් ණ  ෙයුතු 

ද ඉටු ළ යුතුය. 

විද ේෂ කරුණු  

1. කමම කෙන්ඩරය ඉදිරිපත්  රන්කන් අවං  කේතනාවකින් කනොවන බවෙ ඒත්තු ගියකහොත් කහෝ 

එවැනි කෙන්ඩරයක් ලබාදීම සභාකේ මතයෙ අනුව කෙන්ඩර් රුකේ චරිතය හා ක්රියා පිළිකවත් අනුව 

සුදුසු කනොවන බව කපනී ගියකහොත් ඕනෑම කෙන්ඩරයක් ප්රතික්ක ේප කිරීකම් අයිතිය සභාව තබා 

ගන්නා අතර එවැනි ප්ර තික්ක ේප කිරිමක් පිළිබඳව කහේතු දැක්වීමෙ සභාව බැඳී කනොසිටී. 

2. කෙන්ඩර් අයදුම්පත සම්පුර්ණ කිරිකම්දී (සැ සිකම්දී) සිදුවිය හැකි වියදම් කහෝ පාඩු පිලිබදව සභාව 

වග කියනු කනොලැකේ. 

3. කවේ අඩවිකයන් බාගත  රන ලද අයදුම්පත් තැන්පතු මුදල කගවීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීකම්දී, 

අයදුම්පත් ගාස්තුව බැංකුවෙ කගවන ලද රිසිට් පකත් මුල් පිෙපත ද ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. 

 

නාගරි  ක ොමසාරිස් 

ක ොළඹ මහා නගර සභාව  


