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”ම ෙදක•” ලං” •”ෙ”ඛන (“””ටපත සහ අ•”ටපත) ලබාගත හැ•ය.
1 වන ”මය - CMC ෙව• අඩ”ය ෙව“” බාගත කර ගැ”ම (www.colombo.mc.gov.lk)
I.

පහත සඳහ” ”මෙය” ආප” ෙනාෙගවන ෙට”ඩ•/ලං” •”ෙ”ඛන ගා—“ව ෙග”ය හැ•ය.
අ)

මහජන බැං—ෙ“ ඕනෑම ශාඛාව•” මහජන බැං—ෙ“ නගරශාලා ශාඛාෙ“ ““’ අංක 167-1-001-6-3169425 ට
බැර •“ම

ආ) ස“ෙ“ ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ෙකාළඹ නාග’ක “මාව “ළ පහත සඳහ” මහා නගර සභා ප’“වල
ෙග•ෙ’ ක–” ෙවත ෙග•ම.
 ”——” කා•යාලය 04,
ෙනා. 147, හ”ෙලව” පාර, •”ලපන, ෙකාළඹ 06.
 ජලාපවහන හා ජලස’පාදන අංශය,
මා•ගාක”ද, ෙකාළඹ 10.
II. ’’”පෙ’/ල”පෙ’ “” ”ටපත ෙට”ඩ•/ලං” •”ෙ”ඛන සමග ඇ“’ම අ“වා•ය ෙ“.
2 වන ”මය - නගරශාලා ප’“ෙය” ලබාගැ”ම
අ.

නගරශාලා ප’“ෙ“ සර“ ක–” ෙවත එක” සඳහා ඉහත ව•ෙ“ සඳහ” ප’” ආප” ෙනාෙගවන ෙට”ඩ•/ලං” •”ෙ”ඛන
ගා—“ව ෙග•ෙම” අන“”ව •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” 2022/08/08 ”න ද”වා රාජකා“ ”නවල ෙප.ව. 9.00’
ප.ව. 3.30’ අතර ෙකාළඹ 07 නගර ශාලාෙ“ ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ ම–ම “ස’පාදන ෙදපා•තෙ’”“ව ෙව“” ලං”
•”ෙ”ඛන ලබාගත හැ•ය.

අා. 2022 අෙග–—“ 08 වන ”න ප.ව. 3.00 ” ප” ලං” •”ෙ”ඛන “—’ ෙනාෙකෙරන අතර, ෙව• අඩ”ෙය”ද ලබාගත ෙනාහැක.
ඇ. ෙකා”ෙ–’ ”ර“ත ඒ”ෂණ ලං” ඇපකරය/ ”ර”ෂණය ෙට”ඩ•/ ලං” භාරග”නා අවසාන ”න ’ට ”න 210 ” ද”වා
වලං• ”ය –“ය. ලං” ඇපකරය/ ”ර”ෂණය 2023.03.07 ”න ද”වාද, “ල ගණ” 2023.02.05 ”න ද”වා ද වලං• ”ය
–“ය.
ඈ. “’ ප’” ස’—•ණ ෙකාට ““ තැ“ ෙට”ඩ•/ලං” •”ෙ”ඛනවල “””ටප’ අ•”ටපතද ස“තව 2022 අෙග–—“ 09 වන
”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ– ඉ” ෙපර ෙකාළඹ 07 නගර ශාලාෙ“ ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ නාග’ක ෙ”ක’ ෙදපා•තෙ’”“ෙ“
තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා•ය –“ය.
ඉ.

2022 අෙග–—“ 09 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙට”ඩ• /ලං” භාරගැ”ම අවස” ෙකෙරන අතර, “ය“ත ෙ“ලාවට ප”ව
ලැෙබන ෙට”ඩ• /ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ඉ” අන“”ව වහාම ෙට”ඩ•/ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. ෙමම ”නය රජෙ“
“වා— ”නය” ෙලස “කාශයට ප’කර• ලැ’වෙහා’ ඊළඟ වැඩකරන ”නෙ“ ෙප.ව. 10.00ට ෙට”ඩ• /ලං” භාරගැ”ම
අවස” ෙකෙ•. ලං” ”වෘත •“ෙ’ අව—ථාවට පැ“ණ ’”මට ෙට”ඩ•/ලං”ක”ව”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”හට
අවසර ෙද• ලැෙ•.

ඊ.

””ය” “•යන 5.0 ට වැ• ෙට”ඩ•/ ලං” ඉ”’ප’ කරන ෙට”ඩ•/ ලං”ක”ව” 1987 අංක 03 දරන ෙපා” ෙකා”–ා’
පනතට අ•ව ෙපා” ෙකා”–ා’ ෙර“—’ා• සමග •යාප”ං— •ෙම” ප” PCA(3) සහ“කය ඉ”’ප’ කළ –“ය.

ෙ’. එ’. භ““ ජයව•ධන
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