
   ක ොළඹ මහා නගර සභාව 
 

ක ොළඹ මහා නගර සභාව 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 දැන්වීම 
 

කෙන්ඩර් අං ය විස්තරය 

CMC/MT/RV/TEND/ 

MEAT/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022, 2023 ශදව්ර්ෂය සඳහා ශකොළඹ මහා නගර  සභාව්ට අයත් ශපොදු 

ශව්ළඳශපොළව්ල හිස් මස් ශව්ළඳසැල් කුලියට දීම සඳහා අනු 

පිටපතකින් යුක්තව් මුද්රා තබන ලද කෙන්ඩර්  ැඳවීම. 

කවළඳකපොළ  ඩ අං  

ඩින්ස් පාර   44/05 (ගව් මස ්) , 44/12 (ගව් මස් ) 

කදමෙකගොඩ 50/37 (කුකුල් මස්) ,  50/03 (ගව් මස්)       

බම්බලපිටිය   14 (කුකුල් මස ්) , 24 (ගව් මස ්) 

වැල්ලවත්ත  01 (ඌරු මස් ) ,  03 (එළු මස)්       
04 (ගව් මස ්)  ,  02 (කුකුල් මස ්) 

ජින්තුපිටිය  06 (කුකුල් මස්)   

නාගලගම්වීදිය 381/7 (කුකුල් මස්) , 381/8 (ඌරු මස්)     

කිරුලපන 146 (කුකුල්මස්) 

ක ොල්ලුපිටිය  09 (එළු මස)්  , 10 (ගව් මස් )      

ක ොස්ගස් හන්දිය 10/04 (කුකුල් මස්) 

කබොරැල්ල 7B/55 (ඌරු මස්)      
 

 
1. මීෙ අදාල අයදුම්පත්ර  කදආ ාරයකින් ලබා ගත හැකිය. 

1) රු. 1000.00+VAT බැගින් වු අයදුම්පත්ර ගාස්තුව්ක් නාගරික භාණ්ඩාගාරික 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ ආදායම් අං ය ශව්ත ශගවීශමන් සතිශේ දින ව්ල ශප.ව්. 9.00  සිට 

ප.ව්.3.00 දක්ව්ා ශටන්ඩර්  අයදුම්පත්ර හා ලියවිලි  ලබා ගත හැකිය. 
 

2) රු. 1000.00+VAT බැගින් වු අයදුම්පත්ර ගාස්තුව්ක් මහජන බැංකුව් නගර ාලා  ාඛාශේ 

ගිණුම් අංක 167-1-001-6-3169425 ශව්ත ශගවීම  ශහෝ ක ොළඹ මහා නගර සභා සීමාව තුල 

පිහිටි පහත  ාර්යාල පරිශ්ර වල කගවීම්   වුළු කවත සතිකේ දිනවල කප.ව.9.00 සිෙ 

ප.ව.3.00 දක්වා කගවීම් කිරීම මගින් www.colombo.mc.gov.lk ශව්බ් අඩවිශයන් 

බාගත කර ගත හැක. 
➢ දිස්ත්රික්  ාර්යාල අං  04 

අං  147, හයිකලවල් පාර, 

කිරුලපන, 

ක ොළඹ 06. 

➢ ජල සම්පාදන හා අපවහන අං ය, 

මාලිගා න්ද, 

ක ොළඹ 10. 
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2.  2021.12.06 ව්න  දින ප.ව්. 3.00 දක්ව්ා ශටන්ඩර්  අයදුම්පත් නිකුත් කරනු ලබන අතර, ඉන් 

පසු නිළ කවබ් අඩවිකයන් කහෝ  ාර්යාලකයන් අයදුම්පත් ලබා ගත කනොහැ .  
 

3. කෙන්ඩර්  රනු ලබන කවළඳසැල් ලැයිස්තුව www.colombo.mc.gov.lk  ශව්බ් අඩවිශයන් 

බාගත කරගත හැකි අතර, නාගරික භාණ්ඩාගාරික ශදපාර්තශම්න්තුශේ ආදායම් අං ශේ ද 

ප්ර දර් නය කර ඇත. 
 

4. නිකුත් කරන ලද අයදුම්පත්ර  සඳහා අදාල තැන්පතු මුදල 2021.12.07 දින ප.ව් 3.00 දක්ව්ා 

නාගරික භාණ්ඩාගාරික ශදපාර්තශම්න්තුශේ ආදායම් අං ය ශව්ත ශගවිය හැකි අතර, මුද්රා තැබූ 

කව්රයක බහාලූ ශටන්ඩර් ලියවිලි  2021.12.08 ව්න දින  ශප.ව්.10.00 ට ශපර නාගරික ශල්කම් 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ ඒ සදහා තබා ඇති ශටන්ඩර් ශපට්ටිශේ තැන්පත් කල යුතුය. ශටන්ඩර් 

ලියවිලි සමග මුදල් ශගවූ ලදුපත අනිව්ාර්යශයන් ඇමිණිය යුතුය. 
 

5. 2021.12.08 දින ශප.ව්.10.00 ට ශටන්ඩර් භාර ගැනීම අව්සන් ව්න අතර , ඒ හා ව්හාම ශටන්ඩර්  

විව්ෘත කරනු ලබයි.  ශටන්ඩර්කරුව්න්ට ශහෝ ඔවුන්ශේ නිශයෝජිතයකුට  එම අව්ස්ථාව්ට 

සහභාගි විය හැකිය. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6. ශම් සම්බන්ධශයන් ව්ැඩි විස්තර 0112- 692465 අංකශයන් නිශයෝජය නාගරික භාණ්ඩාගාරික 

(ආදායම්) මගින් ලබා ගත හැක. 
 

7. යම්කිසි ශටන්ඩරයක් ශහෝ සියලුම ශටන්ඩර්  පිළිගැනීශම් ශහෝ ප්රතික්ශෂේප කිරීශම් අයිතිය 

ශකොළඹ මහා නගර සභාව් සතුශේ. 
 

 

 

නීතිඥ කරෝෂණී දිසානාය , 

නාගරි  ක ොමසාරිස්, 

ක ොළඹ මහා නගර සභාව 
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