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ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර ය 
     

       

 
 

 

ඉහත සඳහන් ටපොදු ටෙළඳටපොළ ටෙළඳසැල්  ෙසර 10 ක් සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම සඳහා වූ 

ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි කියො බැලීටමන් පසු ඊෙ අනුකූලෙ පනො ඇති ට ොන්ටේසි පරිදි 

රු.......................................................................................(1) (රු ................................(2) 

ක් වූ ටෙන්ඩර් ගාස්තුෙක් මත, ට ොළඹ මහා නගර සභාෙෙ අයත් ................................................(3) 

ටපොදු ටෙළඳටපොළ අං  .............................(4) දරණ .............................(5) ටෙළඳසැල, කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම සඳහා ........................................................................................................(6) 

හි පදිංචි ........................................................................................................................(7) 

ෙන මා (...............................................(8) විසින් ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත්  රමි. 

1. මා ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත්  රනු ලබන්ටන් මා ටෙනුටෙන් විනා ටෙනත් අටයකුටේ නාමි ටයකු ටහෝ 

නිටයෝජිතටයකු ෙශටයන් ටනොෙන බෙ මා ටමයින් ප්ර  ාශ  ර සිටිමි. 

2. මා විසින් පිටු අං  02 සිෙ 05 දක්ො වු  ටෙන්ඩරටේ  ට ොන්ටේසි  හා උපටදස් කියො දැනුෙත් වූ අතර, 

මා ටෙත ටෙන්ඩරය ප්ර දානය  රන ලේටේ නම්, ෙර්ෂ 10    ාලයක් සඳහා ටමම ට ොන්ටේසි ෙලෙ 

අදාලෙ, ඒොයින් සම්පුර්ණටයන්ම බැදීමෙ මාටේ  ැමැත්ත ප්ර  ාශ  ර සිටිමි. 

3. ටමම ටෙන්ඩර්  ෙයුත්තෙ අදාලෙ අෙසාන තීරණය ගැනීම ට ොළඹ මහා නගර සභාෙ සතු බෙ මා 

දැනුෙත් බෙ ද, ඊෙ එ ඟ බෙ ද ප්ර ාශ  රමි. 

4. මා විසින් ටමම ටෙන්ඩරටයහි ලබා දී ඇති සියලු ටතොරතුරු සතය සහ නිෙැරදි ෙන අතර, මා විසින් 

ඉදිරිපත්  රන ලද ටතොරතුරු සාෙදය ෙන්ටන් නම්, එය මාටේ ටෙන්ඩරය ප්ර තික්ටෂේප කිරීමෙ ටහේතුෙන 

බෙ මම ටහොඳා ාරෙ දනිමි.  

ටෙන්ඩර්කරුටේ අත්සන  ....................................................................................................... 

දිනය .............................................  දුරකථන / ෆැක්ස් අංක ...................................... 

සාක්ෂි 

1. ..........................................................  2. ............................................................ 

 නම        ..........................................................    .............................................................. 

ලිපිනය ............................................................    .............................................................. 

 

ට ොළඹ මහා නගර සභාෙ  - නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  ටදපාර්තටම්න්තුෙ 

පපොදු පෙළඳපපොළෙල පෙළඳසැල් කුලී පදනම මත ලබාදීම සඳහා පෙන්ඩර් කැඳවීම. 

..................................................ටපොදු  ටෙළඳපළ - අං  ................ දරණ   ............................ටෙළඳසැල 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අයදුම්පත් ගාස්තු රිසිටි අං ය .........................................................................  දිනය....................................... 

ටෙන්ඩර් තැන්පත් ගාස්තුෙ..............................................................................  දිනය..................................... 

නිකුත්  ළ නිළධාරියා..................................................................................... 

....................................................................................... 

ගණ ාධි ාරි/ ප්ර . .ටසේ.නි 
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පටුන 

1. ටෙන්ඩර් කිරීමෙ නියමිත ටෙළඳසැල් උපටල්ඛනය............................. පිටු අංක 03-07 

2. ටෙන්ඩර් අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම............................................................... පිටු අංක 08 

3. අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපටෙස්........................................... පිටු අංක 09 

4. ටෙන්ඩර් ඇගයීම................................................................................................. පිටු අංක 10 

5. ටෙන්ඩරය පිරිනැමීම......................................................................................... පිටු අංක 11 

6. කුලී ටගවීම............................................................................................................. පිටු අංක 12 

7. බලපත්ර  නිකුත් කිරීම......................................................................................... පිටු අංක 13 

8. සාමානය ටකොන්ටේසි........................................................................................ පිටු අංක 13 

9. විටේෂ කරුණු..................................................................................................... පිටු අංක 14 

 

 

ටෙන්ඩර් කිරීමෙ නියමිත ටෙළඳසැල් උපටල්ඛනය 

 

අනු 
අංකය 

  ටෙළඳසැල් 
අංකය 

ටෙළඳ 
ස්ෙභාෙය 

2021 නෙ 
කුලී මුදල  

ටෙන්ඩරටේ 
අෙම මුදල 

  රු.ශත රු.ශත 

1 ටකොෙට ේන 5/1/19 සාප්පු       9,200.00         552,000.00  

2 
කිරුළපන 

97 මාළු       6,500.00         390,000.00  

3 98 මාළු       6,500.00         390,000.00  

4 

ෆසල්ස් පටුමග 

ශාලා අංක 
01 

      81,000.00     5,000,000.00  

5 
ශාලා අංක 

02 
      64,000.00     4,000,000.00  

පකොළඹ මහා නගර සභාෙ 

නාගරික භාණ්ඩාගාරික පදපාර්තපේන්තුෙ 

නාගරික පපොදු පෙළඳපපොළ පෙළඳසැල් 

කුලී පදනම මත පැෙරීම සඳහා පෙන්ඩර් කැඳවීම - 2022 
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ට ොස්ගස්හංදිය  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10/05  මාළු       6,000.00         150,000.00  

7 10/06 මාළු       6,000.00         150,000.00  

8  10/07 මාළු       6,000.00         150,000.00  

9 10/17  එළෙළු       6,000.00         150,000.00  

10 10/18 එළෙළු       6,000.00         150,000.00  

11  10/19 එළෙළු       6,000.00         150,000.00  

12 10/20 එළෙළු       6,000.00         150,000.00  

13 10/21 එළෙළු       6,000.00         150,000.00  

14 10/22 එළෙළු       6,000.00         150,000.00  

15 10/23 එළෙළු       6,000.00         150,000.00  

16 10 /1/1 එළෙළු       3,250.00           75,000.00  

17 10/ 1/89 සාප්පු       7,500.00         250,000.00  

18 10/1/90 සාප්පු       7,500.00         250,000.00  

19 10/  1/91 සාප්පු       7,500.00         250,000.00  

20 10 / 1/92 සාප්පු       7,500.00         250,000.00  

21 10 /1/94 සාප්පු       7,500.00         250,000.00  

22 10/1/95 සාප්පු       7,500.00         250,000.00  

23 ෙැල්ලෙත්ත 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

18/A එළෙළු/පළතුරු       2,000.00         120,000.00  

24 22/A එළෙළු/පළතුරු       2,000.00         120,000.00  

25 26/A එළෙළු/පළතුරු       2,000.00         120,000.00  

26 29/A එළෙළු/පළතුරු       2,000.00         120,000.00  

27 31/A එළෙළු/පළතුරු       2,000.00         120,000.00  

28 36/A එළෙළු/පළතුරු       2,000.00         120,000.00  

29 37/A එළෙළු       2,000.00         120,000.00  

30 03/B එළෙළු/පළතුරු       2,500.00         150,000.00  

31 06/B එළෙළු/පළතුරු       2,500.00         150,000.00  

32 07/B එළෙළු/පළතුරු       2,500.00         150,000.00  

33 13/B එළෙළු/පළතුරු       2,500.00         150,000.00  

34 14/B එළෙළු/පළතුරු       2,500.00         150,000.00  

35 15/B එළෙළු       2,500.00         150,000.00  

36 16/B එළෙළු       2,500.00         150,000.00  

37 1 ටරොසරි/සාප්පු     13,650.00         819,000.00  

38 3 සාප්පු     13,650.00         819,000.00  

39 4 සාප්පු     13,650.00         819,000.00  

40 5 සාප්පු     13,650.00         819,000.00  

41 6 සාප්පු     13,650.00         819,000.00  

42 7 සාප්පු     13,650.00         819,000.00  

43 8 සාප්පු     13,650.00         819,000.00  

44 

1 මාළු       7,050.00         423,000.00  
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45 

බම්බලපිටිය 
  
  
  

1 එළෙළු       2,500.00         150,000.00  

46 3 එළෙළු       2,500.00         150,000.00  

47 5 මාළු       1,620.00           97,200.00  

48 6 මාළු       1,620.00           97,200.00  

49 10 එළෙළු       2,500.00         150,000.00  

50 ජාති  ටපොළ  78 පළතුරු          720.00           43,200.00  

51 
ඩීන්ස්පාර  

  

  

  

  

  

  

  

34 වියලිද්රෙය       3,150.00         189,000.00  

52 40 වියලිද්රෙය       1,620.00           97,200.00  

53 44/1/23 වියලිද්රෙය       2,520.00         151,200.00  

54 44/2/53 වියලිද්රෙය       1,620.00           97,200.00  

55 44/32 මාළු       5,160.00         309,600.00  

56 44/28 මාළු       5,280.00         316,800.00  

57 44/27 මාළු       5,400.00         324,000.00  

58 44/26 මාළු       5,160.00         309,600.00  

59 ටබොරැල්ල  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7/B/15 සාප්පු       6,900.00         414,000.00  

60 7/18 එළෙළු       1,800.00         108,000.00  

61 7/38 

එළෙළු     12,600.00         756,000.00  

62 7/39 

63 7/40 

64 7/42 

65 7/43 

66 7/48 වියළි ද්රෙය       4,000.00         240,000.00  

67 7/50 වියළි ද්රෙය       4,000.00         240,000.00  

68 7/51 
සාප්පු     10,100.00         606,000.00  

69 7/52 

70 7/54 
එළෙළු       7,200.00         432,000.00  

71 7/55 

72 7/56 එළෙළු       3,100.00         186,000.00  

73 7/57 එළෙළු       3,100.00         186,000.00  

74 7/1/23 එළෙළු       7,200.00         432,000.00  

75 7/1/37 සාප්පු       7,200.00         432,000.00  

76 7/1/38 සාප්පු       7,200.00         432,000.00  

77 7/1/43 
සාප්පු     10,200.00         612,000.00  

78 7/1/44 

79 7/1/50 සාප්පු       6,500.00         390,000.00  

80 7/1/51 සාප්පු       7,000.00         420,000.00  

81 7/1/52 සාප්පු       5,500.00         330,000.00  

82 7/1/53 සාප්පු       7,000.00         420,000.00  

83 7/1/56 සාප්පු       7,000.00         420,000.00  

84 7/1/57 සාප්පු       7,800.00         468,000.00  

85 7/1/59 සාප්පු       7,000.00         420,000.00  
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86 7/1/60 සාප්පු       7,000.00         420,000.00  

87 7/1/61 සාප්පු       7,800.00         468,000.00  

88 

ටබොරැල්ල  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7/1/62 

සාප්පු     28,100.00     1,686,000.00  89 7/1/63 

90 7/1/64 

91 7/1/66 සාප්පු       9,400.00         564,000.00  

92 7/1/69 සාප්පු       4,800.00         288,000.00  

93 7/1/73 සාප්පු     10,900.00         654,000.00  

94 7/1/76 සාප්පු       5,400.00         324,000.00  

95 7/2/2F සාප්පු     10,400.00         624,000.00  

96 7/2/2G 

සාප්පු     34,500.00     2,070,000.00  
97 7/2/2H 

98 7/2/2J 

99 7/2/2M 

100 7/2/2R සාප්පු       3,600.00         216,000.00  

101 7/2/4 සාප්පු       5,900.00         354,000.00  

102 7/2/27 සාප්පු       5,100.00         306,000.00  

103 7/2/31 සාප්පු       6,400.00         384,000.00  

104 7/2/34 සාප්පු       6,400.00         384,000.00  

105 7/2/36 සාප්පු       5,500.00         330,000.00  

106 7/2/37 සාප්පු       5,500.00         330,000.00  

107 7/2/51 සාප්පු       8,500.00         510,000.00  

108 7/2/52 සාප්පු       6,800.00         408,000.00  

109 7/2/53 සාප්පු       7,600.00         456,000.00  

110 7/2/56 සාප්පු       4,900.00         294,000.00  

111 7/2/66 සාප්පු     12,700.00         762,000.00  

112 7/3/7 
සාප්පු     11,600.00         696,000.00  

113 7/3/8 

114 7/3/12 

සාප්පු     22,700.00     1,362,000.00  115 7/3/14 

116 7/3/15 

117 7/3/16 සාප්පු       5,600.00         336,000.00  

118 7/3/17 සාප්පු       7,800.00         468,000.00  

119 7/3/21 සාප්පු     10,900.00         654,000.00  

120 7/3/22 සාප්පු       5,500.00         330,000.00  

121 7/3/27 සාප්පු       3,400.00         204,000.00  

122 7/3/28 සාප්පු       3,400.00         204,000.00  

123 7/3/30 සාප්පු       5,300.00         318,000.00  

124 7/3/31 සාප්පු       5,300.00         318,000.00  

125 7/3/37 
සාප්පු     13,400.00         804,000.00  

126 7/3/37A 

127 7/3/39 සාප්පු       7,700.00         462,000.00  
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128 7/3/40 සාප්පු       7,700.00         462,000.00  

129 7/3/41 සාප්පු       7,700.00         462,000.00  

130 

 ටබොරැල්ල 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7/3/42 සාප්පු       7,700.00         462,000.00  

131 7/3/43 සාප්පු       7,700.00         462,000.00  

132 7/3/44 සාප්පු       7,700.00         462,000.00  

133 7/3/45 

සාප්පු     22,300.00     1,338,000.00  
134 7/3/46 

135 7/3/55 

136 7/3/56 

137 7/3/47 

සාප්පු     21,600.00     1,296,000.00  
138 7/3/48 

139 7/3/53 

140 7/3/54 

141 7/3/49 
සාප්පු     11,800.00         708,000.00  

142 7/3/50 

143 7/3/51 
සාප්පු       8,800.00         528,000.00  

144 7/3/52 

145 7/3/57 

සාප්පු     49,000.00     2,940,000.00  

146 7/3/58 

147 7/3/66 

148 7/3/69 

149 7/3/70 

150 7/3/71 

151 7/3/67 
සාප්පු 

    16,700.00     1,002,000.00  152 7/3/68 

153 7/3/60 

සාප්පු     24,100.00     1,446,000.00  154 7/3/61 

155 7/3/62 

156 7/3/63 සාප්පු       7,800.00         468,000.00  

157 7/3/82 සාප්පු     19,000.00     1,140,000.00  

158 7/3/89 සාප්පු       8,800.00         528,000.00  
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ට ොළඹ මහ නගර සභාෙ  

නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  ටදපාර්තටම්න්තුෙ 

ටකොළඹ ම ා නගර සභාෙෙ අයත් ටපොදු ටෙළඳටපොළෙල හිස් ෙ පෙතින, ටේ සමඟ  අමුණා ඇති 

උපටල්ඛනටයහි දැක්ටෙන ටෙළඳසැල් ෙසර 10    ාලයක් සදහා, කුලී පදනම මත ලබා දීම සද ා මුද්රා 

තබන ලද පිෙපත් ටදකකින් යුතුෙ ටෙන්ඩර් කැඳෙනු ලැටේ. 

1. ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර  නිකුත් කිරීම  

2022.01.19 සිෙ 2022.02.09 දින ටප.ෙ.9.00 සිෙ ප.ෙ. 3.00 දක්ො ටෙන්ඩර් ලියවිලි ( මුල් පිෙපත 

හා අනු පිෙපත) ටදආ ාරයකින් ලබා ගත හැ . 

ක්ර මය 01 – ටකොළඹ ම ා නගර සභාටේ www.colombo.mc.gov.lk නිල ටෙේ අඩවිටයන් බාගත කර ගැනීම.  

I.      අයදුේපත්ර  ගාස්තුෙ ෙන රු 1080.00 ක මුදල ප ත ටද ආකාරටයන් ටගවිය  ැකිය. 

a) ම ජන බැංකුටේ ඕනෑම ශාඛාෙකින් , පුර ල ශාඛාටේ ගිණුේ අංක 167-1-001-6-3169425 ටෙත 

බැර කිරීම. 

b) ට ොළඹ මහා නගර සභා සීමාෙ තුල පිහිටි පහත  ාර්යාල පරිශ්ර ෙල ටගවීම්   වුළු ටෙත සතිටේ 

දිනෙල ටප.ෙ.9.00 සිෙ ප.ෙ.3.00 දක්ො ටගවීම් කිරීම.  

➢ දිස්ත්රික්  ාර්යාල අං  04, අංක 147,  යිටලෙල් පාර,කිරුලපන,ටකොළඹ 06. 

➢ ජල සම්පාදන හා අපෙහන අංශය, මාලිගාකන්ද, ටකොළඹ 10. 
c) ටෙන්ඩර් ලියවිලි සමග මුදල් ටගවූ ලදුපත අමුණා ඉදිරිපත් කිරිම අනිොර්යය ටේ. 

 

ක්ර මය 02 –  පුරහල ප්ර ධාන  ාර්යාලටයන් ලබා ගැනීම 

a. ට ොළඹ මහා නගර සභාටේ ට ොළඹ 07, පුරහල පරිශ්රටේ පිහිටි නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  

ටදපාර්තටම්න්තුටේ ආදායම් අංශය ටෙත සතිටේ ෙැඩ රන දිනෙල ටප.ෙ.9.00 ත් ප.ෙ.3.00 අතර ලිඛිත 

ඉල්ලීමක් ලබා දී අයදුම්පත්ර  ගාස්තුෙ ෙන රු 1080.00 ක් ටගවීටමන් ටෙන්ඩර් ලියවිලි  ලබා ගත හැකිය. 

b. නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ ර මුද්රා තබන  ලද මුල් පිෙපත සහ අනු පිෙපත සහිත අයදුම්පත 2022.02...... 

දින ටප.ෙ 10.00 ෙ ටපර ට ොළඹ 07, පුරහල පරිශ්රටේ නාගරි  ටල් ම් ටදපාර්තටම්න්තුටේ තබා ඇති 

ටෙන්ඩර් ටපට්ටිටේ බහාලිය යුතුය. 

 

ටෙන්ඩර් විෙෘත කිරිම 

1. 2022.02.11 දින ටප.ෙ. 10.00 ෙ ටෙන්ඩර් භාර ගැනීම අෙසන් ටේ. ඉන් අනතුරුෙ ෙ ාම නාගරික 

ටල්කේ ටදපාර්තටමන්තුටේදී ටෙන්ඩර් විෙෘත කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර ටෙන්ඩර් විෙෘත කරන 

අෙස්ථාෙෙ ටෙන්ඩර්කරුෙන්ෙ ට ෝ ඔවුන්ටේ නිටයෝජිතයන්ෙ ස භාගී විය  ැකිය. 

2. ටේ සේබන්ධෙ ෙැඩි විස්තර ටකොළඹ 07, ටකොළඹ ම ා නගර සභාටේ නාගරික භාණ්ඩාගාරික 
ටදපාර්තටේන්තුටේ නිටයෝජය නාගරික භාණ්ඩාගාරික (ආදායේ)  ට ෝ ගණකාධිකාරී (ආදායේ) 
ටෙතින් ලබා ගත  ැකිය.( දු.අංක - 011-2692465 / 011-2699244) 

../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.colombo.mc.gov.lk
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2. අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපටදස ්

1. ටෙන්ඩර් අයදුේපටතහි පිරවිය යුතු ටතොරතුරු ප ත විස්තර ෙලින් සේපූර්ණ කළ යුතුය. 

1. ඉදිරිපත්  රන ටෙන්ඩර් මුදල අකුරින්. 

2. ඉදිරිපත්  රන ටෙන්ඩර් මුදල ඉලක් මින්. 

3. ඉල්ලුම්  රන ටෙළඳසැල පිහිටි ටපොදු ටෙළඳටපොළ. 

4. ඉල්ලුම්  රන ටෙළඳසැල් අං ය. 

5. ටෙළඳසැල් ෙර්ගය 

6. ටෙන්ඩර්  රුටේ ලිපිනය. 

7. ටෙන්ඩර් රුටේ සම්පූර්ණ නම. 

8. ටෙන්ඩර් රුටේ ජාති  හැඳුනුම්පත් අං ය. 

2. ටෙන්ඩර්කරුෙන් ඔවුන්ටේ ජාතික  ැඳුනුේපටතහි දැක්ටෙන සේපූර්ණ නම  ස  ෙර්තමාන 

ලිපිනය ස  සක්රිය දුරකථන අංකයක් අනිොර්යටයන් ඉදිරිපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

3. එක් එක් ටෙළදසැල සද ා ෙන අෙම ටෙන්ඩර් මුදල  මීෙ අමුණා ඇති උපටල්ඛනටයහි එක් එක් 

ටෙළදසැල ඉදිරිටයන්  දක්ො ඇත. 

4. නියමිත අයදුේපත්රය කළු ට ෝ නිල් කාබන් පෑනක් භාවිතටයන් පමණක් සේපූර්ණ කළ යුතු අතර, 

කිසියේ ටෙනස්කමක් කිරීමෙ අෙශය ෙන්ටන් නේ අදාල ස්ථානය තනි ඉරකින් කපා ැර, එහි තම 

ටකටි අත්සන ටයදිය යුතුය.කිසිඳු ට ේතුෙක් මත පැන්සල්  ා මකන දියර භාවිතටයන් ෙැළකිය 

යුතුය. 

5. ටපෝරමටයහි ටෙන්ඩර් මුදල ඉලක් මින් සහ අකුරින් යන ටදයාකාරටයන්ම ඇතුලත් කල යුතු 

අතර, එහිදී ඉලක්කේ ස  අකුරු අතර කිසියේ ටනොගැලපීමක්  පැෙතියට ොත් අකුරින් සදහන්  ර 

ඇති මුදල ටෙන්ඩර් මුදල් ටලස පිළිගනු ලැටේ. 

6. සෑම ටෙන්ඩරයක්ම ටෙන්ඩර්කරු විසින්  ටපෞද්ගලිකෙ සේපූර්ණ කර අත්සන් තබා තිබිය යුතුය.  

7. සෑම ටෙන්ඩර් අයදුේපත්ර යක් ම මුල් පිෙපත සහ අනු පිෙපත ෙශටයන් ටෙන් ටෙන් ෙ කෙර ෙල 

දැමීම සිදුකළ යුතු අතර, එම කෙර ටදක නැෙත එක් කෙරයක බ ා නාගරි  ට ොමසාරිස් , ට ොළඹ 

මහා නගර සභාෙ, පුරහල, ට ොළඹ 07 යන ලිපිනයෙ ලියාපදිංචි තැපෑටලන් ලැබීමෙ සැලැස්වීම 

ට ෝ නාගරික ටල්කේ ටදපාර්තටේන්තුටේ ටෙන්ඩර් ටපට්ටියෙ බ ාලිය  ැකිය. 

8. එකී ලියුේ කෙරටයහි ෙේ පස ඉ ල ටකටළෙරහි ඉල්ලුේ කරනු ලබන ටෙළද සැල් අං ය සහ 

ටෙළද ටපොටළහි නම පැ ැදිලිෙ සඳ න් කිරීම  අනිොර්යය ෙන අතර, සෑම ලිපි කෙරයකම 

ටෙන්ඩර්කරුටේ නම  ා ලිපිනය ද පැ ැදිලිෙ සඳ න් කළ යුතුය. 

9. අයදුම්පත සමග පහත ලියවිලි ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. 

1. තැන්පතු මුදල ටගෙන ලද රිසිට් පටත් මුල් පිෙපත. 

2. අයදුේපත් ගාස්තු ටගෙනලද රිසිට් පටත් මුල් පිෙපත. 

3. ටෙන්ඩර්කරුටේ ලිපිනය ත වුරු කිරීම සඳ ා ලියවිල්ලක්. 

4. ජාතික  ැඳුනුේපටත් පිෙපතක්. 
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3. ටෙන්ඩර් ඇගයීම 

 
1. එක් එක් ටෙළදසැල සද ා ටෙන්ඩරය ලබා ටදනු ලබන්ටන් ලැබී ඇති ඉ ලම ටෙන්ඩර් මිළෙය. 

 

2. අසේපූර්ණ ට ෝ අෙශය ලියවිලි ඉදිරිපත් ටනොකරන ලද අයදුේපත්ර  ප්ර තික්ට ේප කරනු ලැටේ. 

 

3. සෑම  ටෙන්ඩරයක් සඳ ා ම අයදුේපටතහි අමුණා ඇති උප ටල්ඛනටයහි ඇති එක් එක් ටෙළද 

සැල ඉදිරිටයහි සඳ න් කර ඇති ටෙන්ඩර් තැන්පත් මුදල, මුදලින් ටගො ඊෙ අදාල ලදුපටත් මුල් 

පිෙපත ඇමිණිය  යුතුය. ටම් සම්බන්ධෙ කිසියම්  ඩකිරිමක් සිදුවුෙටහොත් එය ටෙන්ඩරය 

ප්ර තික්ටෂේප කිරීමෙ ටහේතුෙනු ඇත. 

 

4. මින් ටපර මීෙ අදාලෙ ටකොළඹ ම ා නගර සභාෙ සමග වූ ටෙන්ඩර් ගිවිසුේ උල්ලංඝනය කරන 

ලද පුද්ගලයන්ටේ අයදුේපත් ප්ර තික්ට ේප කරනු ලබන අතර, ටෙන්ඩර් ටකොන්ටද්සි  කඩ කරමින් 

ඉදිරිපත් කර ඇති ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් ද ප්ර තික්ට ේප කරනු ලැටේ.  

 

5. ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කරන්ටන් අෙංක ටේතනාෙකින් ටනොෙන බෙෙ එත්තු ගියට ොත් ට ෝ 

එෙැනි ටෙන්ඩරයක් ටකොළඹ ම ා නගර  සභාටේ ඕනෑම ටෙළඳටපොළක ට ෝ එෙැනි ස්ථානයක 

ලබාදීම සභාටේ මතයෙ අනුෙ ටෙන්ඩර්කරුටේ චරිතය  ා ක්රියා පිළිටෙත් අනුෙ සුදුසු ටනොෙන 

බෙ ටපනී ගියට ොත් ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් ප්රතික්ට ේප කිරීටේ අයිතිය සභාෙ තබා ගන්නා අතර, 

එෙැනි ප්ර තික්ට ේප කිරිමක් පිළිබඳෙ ට ේතු දැක්වීමෙ සභාෙ බැඳී ටනොසිටී. 

 

6. ටෙලඳසැල් හිමියා ට ෝ නිටයෝජිත ට ෝ ටසේෙකයා යනු බලපත්ර  තබාටගන ඇති තැනැත්තාය. 

 

7. ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් පිළිගැනිටේ ට ෝ ප්ර තික්ට ේප කිරිටේ අෙසාන තීරණය සභාෙ සතුෙන අතර 

එයෙ සියළු කරුණු බැඳී පෙතී. 
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4. ටෙන්ඩරය පිරිනැමීම 

1. ටෙන්ඩරය පිළිගත් බෙ දැන්වීටමන් දින 14 ක් තුල සේපූර්ණ ටෙන්ඩර් ගාස්තුෙ මුදලින් ටගවිය 

යුතුය.  

 

2. ඉන් පසු නාගරික පශු වෙදය ටදපාර්තටේන්තුටේ ලියාපදිංචි වී ගිවිසුේගත වීම සඳ ා මාස 06 ක 

කුලී මුදලෙ සමාන ආපසු ටගෙන තැන්පත් මුදලක් ද, විදුලි බිල්පත් ටනොටගො හිඟ මුදල් ඇතිවිෙ 

ඒො අයකර ගැනිමෙ  ැකිෙන ටසේ රු. 25,000.00 ක  මුදලක් ඇප තැන්පතුෙක් ද, ටකොළඹ ම ා 

නගර සභාෙ ටෙත ටගවිය යුතුය. 

 

3.  ගිවිසුේ ගතවී දින 14 ක් තුල ටෙළඳසැලෙ අදාල ගිණුම විෙෘත කිරීම සඳ ා ගිවිසුටේ පිෙපතක් 

 ා ටෙන්ඩර්කරුටේ අනනයතාෙය ත වුරු ටකටරන ලියකියවිලිද සහිතෙ නාගරික 

භාණ්ඩාගාරික ටදපාර්තටේන්තුටේ ආදායේ අංශය ටෙත භාරදීම ටෙන්ඩර්කරුටේ ෙගකීමකි. 

 

4. එක් ටෙළදසැලක් සඳ ා තැන්පත් කරන ලද ටෙන්ඩර් තැන්පත්  මුදල  ටෙනත්  ටෙළදසැලක්  

සඳ ා භාවිතා  කල ටනො ැකි අතර ටෙළදසැලක් සඳ ා තැන්පත් කරන  ටෙන්ඩර් මුදල අදාල 

ටෙළදසැල සඳ ා පමණක් භාවිතා කළ යුතුටේ. 

 

5. ටමම නිටේදනටයහි අෙශයතාෙයන්ෙ තරටේම අනුගත ටෙමින් ටෙන්ඩර් භාරගැනීම  අෙසන් 

වීමෙ ප්ර ථම ෙලංගු ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද නමුත් තම ටෙන්ඩරය පිලිටගන ටනොමැති සියලු 

පුද්ගලයින්ෙ ටෙන්ඩරය සද ා ලබාදී ඇති තැන්පතුෙ ආපසු ලබා ගැනීමෙ හිමිකම ඇත.  

 

6. සාර්ථක ටෙන්ඩර් කරුෙකු අදාල ටෙන්ඩරය භාර ටනොගන්ටන් නේ, ඊෙ අදාල තැන්පතු මුදල 

ආපසු ලබාගැනීමෙ හිමිකේ ටනොලබයි. ටමම තැන්පතු මුදල ආපසු ලබා ගැනීම සඳ ා, ටෙන්ඩර් 

විෙෘත කිරීටමන් පසු මාස 06 ක් තුල ඉල්ලා සිටිය යුතුය. එම කාලය තුල ඉල්ලීේ ඉදිරිපත් 

ටනොෙන සියළු තැන්පතු ආදායම ටෙත බැර කරනු ලබන අතර , ආපසු ටගෙන ටලස පසුෙ කරනු 

ලබන ඉල්ලීේ පිළිබඳෙ සලකා බලනු ටනොලැටේ. 

 

7. ටමම මුදල ආපසු ටගවීම සඳ ා ප ත ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

1. තැන්පතු මුදල ආපසු ටගෙන ටලස ඉල්ලීමක් සහිත ලිපියක්. 

2. තැන්පතු මුදල ටගවූ රිසිට්පටත් පිෙපතක්. 

3. ජාතික  ැඳුනුේපටත් පිෙපතක්. 

4. ටෙන්ඩර්කරුටේ බැංකු විස්තර සහිත පාස් ටපොතක පිෙපතක් ට ෝ බැංකු ප්ර කාශනයක 

පිෙපතක්. 
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5. කුලී ටගවීම 

1. ටෙළඳසැල පෙරා දීටමන් මාස 03 ක් තුල අදාල ටෙළඳසැටල් කෙයුතු ආරේභ කළ යුතු අතර, 

ගිවිසුේ අත්සන් කළ දින සිෙ ක්රියාත්මක ෙන පරිදි කුලී මුදල් ටගවිය යුතුය.  

 

2. ටෙන්ඩර් තැන්පතු මුදල ටගවීටමන් පසු ටෙළඳසැල ආරේභ කිරීම ප්ර මාද කිරීම මත පැන නගින 

සියළු ගැෙළු  ා අලාභ කුලී කරු විසින් ම දරා ගත යුතු අතර, කිසිඳු ට ේතුෙක් මත විෙෘත ටනොකරන 

ලද ටෙළඳසැලක ටෙන්ඩර් මුදල ආපසු ටගෙනු ටනොලැටේ. 

 

3. මාසික කුලී මුදල ඊළඟ මස 10 ෙන දිනෙ ප්ර ථම නාගරික භාණ්ඩාගාරික ටදපාර්තටේන්තුටේ 

ආදායේ අංශය ටෙත ටගවිය යුතු අතර, මාස 03 කෙ ෙඩා හිඟ හිෙ ඇති කුලී සහිත ටෙළඳසැල් මුද්රා 

තැබීමෙ කෙයුතු කරනු ඇත.  

 

4. ෙර් යෙ අදාල සියළු මුදල් ටදසැේබර් 31 ෙන දිනෙ ටපර ටගො අෙසන් කළ යුතු අතර ටදසැේබර්  

31 දිනෙ හිඟ කුලී  ටගො ටනොමැති නේ, එදිනෙ පෙතින සියළු හිඟ ටශේ  සඳ ා 20 % ක දඩ 

මුදලක් ද හිඟ කුලී මුදලෙ එකතු කරනු ලබයි. 

 

5. ොර්ෂිකෙ, මාසික කුලී මුදලෙ 5% ක මුදලක් එකතු කර, ඊළඟ ෙර් ටේ මාසික කුලිය ගණනය 

කරනු ලබන අතර, ෙර්  5 කෙ ෙරක්  සේපූර්ණ කුලී සංටශෝධනයක් සිදුකිරීමෙ යෙත් ටේ. එටසේ 

කුලී සංටශෝධනය කරනු ලබන අෙස්ථාටේ දී, රඳො ඇති මාස 06 කෙ සමාන කුලී ආරක් ණ 

තැන්පතු මුදල නෙ කුලී මුදල අනුෙ ගැලපීටමන් ඉතිරි මුදලද කුලී ආරක් ණ තැන්පතු මුදල 

යාෙත්කාලීන ෙන ටසේ ටගවිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

6. බලපත්ර  නිකුත් කිරීම 

1. ලබාදී ඇති ටෙළදසැල් තුල ටෙළඳාේ කෙයුතු කිරීම සඳ ා ටකොන්ටද්සියක් ෙශටයන් එක් එක් 

ටෙළදසැල සද ා ොර්ෂිකෙ බලපත්ර යක්, සාර්ථක ටෙන්ඩර්කරු විසින් ලබාගත යුතුය. ටමම 

බලපත්ර ය එකී ෙර් ටයහි ටදසැේබර් 31 දින දක්ො ෙලංගු ෙනු ඇත. 

 

2. ඊළඟ ෙර් යෙ අදාල බලපත්ර ය ලබා ගැනීම සඳ ා වූ අයදුේපත ටපර ෙර් ටේ ඔක්ටතෝබර් 31 දිනෙ 

ටපර ලබා ගත යුතු අතර, අදාල ෙර් ටේ ජනොරි 31 දිනෙ ටපර බලපත්ර ය ලබාගැනීමෙ කෙයුතු 

කළ යුතුය. 

 

3. තමන්ෙ ලබා දී ඇති ටෙළඳටපොළෙල් ෙල ටෙළඳාේ කිරීටේදී  සභාටේ අතුරු ෙයෙස්ථා , 

පාරිටභෝගිකයන් ආරක් ා කිරීටේ පනත ට ෝ අදාල ෙන යේ නීතියක් යෙටත් ෙන කිසියේ ෙරදක් 

සද ා අධිකරණයන් මගින් ෙැරදිකරු කර තිටබනොනේ එෙැනි පුද්ගලටයකු ටෙත නිකුත් කර 

ඇති බලපත්ර  අෙලංගු කරනු ඇත. 

 

4. ඕනෑම ටෙන්ඩර්කරුටෙකු ටෙත නිකුත් කර ඇති බලපත්ර යක් ටෙනත්  අටයකුෙ මාරු කළ 

ටනො ැකි අතර කිසිඳු ට ේතුෙක් මත ටතෙන පාර්ශෙයක් ටෙත ලබා දීම ටනොකළ යුතුය . 

 

7. සාමානය ට ොන්ටේසි 

1. ටෙන්ඩරය සඳ ා  කලින් කලෙ අෙශය ෙන ටකොන්ටද්සි කිසිෙක් ටෙටතොත් ඒො පැණවීටේ අයිතිය 

සභාෙ රදො ගන්නා අතර  එටසේ  පනෙනු ලබන අමතර ටකොන්ටද්සි ෙලෙ ටෙන්ඩර්කරු බැටදනු 

ඇත. 

 

2. සභාෙ විසින් කලින් කලෙ තීරණය කරනු ලබන අෙශයතාෙයන්ෙ ස  ටකොන්ටද්සි ෙලෙ 

ටෙන්ඩර්කරු අනුගත විය යුතුය. 

 

3. ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමෙ ටපර, තමා ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ටෙළඳසැටලහි ටභෞතික තත්ෙය 

 ා අටනකුත් ප සුකේ පිලිබඳෙ  ා තමා ටෙන්ඩර් කරන ටෙළදටපොටළහි තත්ෙය පිළිබද ෙ ද , 

ටෙන්ඩර්කරුෙන්ෙ අෙටබෝධයක් තිටබනු ඇතැයි අටප්ක් ා ටකටර්. 

 

4.  ටභෞතිකෙ ටෙළඳසැල පරික් ාකිරීටමන් අනතුරුෙ එහි  පෙත්නා තත්ෙය පැ ැදිලි 

අෙටබෝධයකින් යුතුෙ ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ම ටෙළඳසැටලහි සිදුකළ යුතු අළුත්ෙැඩියා 

කිරීේ ටෙළඳසැල ලබා ගන්නා පුද්ගලයා විසින් ම සිදුකරගත යුතු ය. 

 

5. ගිවිසුේ අත්සන් කිරීටමන් පසු කිසිඳු ට ේතුෙක් මත ටෙන්ඩර් මුදල් ට ෝ අළුත්ෙැඩියා වියදේ ආපසු 

ටගවීමක් ට ෝ කුලී සංටශෝධනයක් ට ෝ ටෙනත් ආකාරටේ වූ අලාභ ට ෝ වියදේ ප්ර තිපූර්ණය 

කිරීමක් ට ෝ අඩුකිරීමක් සඳ ා ඉල්ලුේ කිරීමෙ ටෙන්ඩර්කරුෙ හිමිකමක් නැත. 
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6. කිසිඳු ට ේතුෙක් මත , ටමම ටෙළඳසැල් ටතෙන පාර්ශෙයක් ටෙත කුලී පදනම මත ට ෝ ටෙන යේ 

ආකාරයකින් ටතෙන පාර්ශෙයක් ටෙත පෙරාදීම  ා ආදායේ උපයා ගැනීම ටනොකළ යුතු අතර, 

එය ටෙළඳසැල ආපසු පෙරා ගැනීමෙ ට ේතු ෙනු ඇත. 

 

7. කුලී පදනම මත ටදෙන පාර්ශෙයක් ෙන ටෙන්ඩර් කරු ටෙත පෙරන ලද්ටද් වුෙද, ටමම ටද්පළ 

ටකොළඹ ම ා නගර සභාෙ සතු ටද්පළක් බැවින් ඕනෑම අෙස්ථාෙක සභාටේ තීරණය මත ආපසු 

පෙරාගැනීම සේබන්ධටයන් තීරණයක් ගත  ැකි අතර, ගිවිසුේගත කාලසීමාෙ තුල කුලී අයිතිය 

ටෙනත් අටයකුෙ පැෙරීම සේබන්ධටයන් අනුමැතිය ලබාදීම ට ෝ තීරණය කිරීම  සේබන්ධෙ ද 

තීරණය කිරීටේ සේපූර්ණ අයිතිය ටකොළඹ ම ා නගර සභාෙ  ා බස්නාහිර පළාත් සභාෙ  සතු ටේ. 

 

8. ටෙන්ඩර්කරු විසින් සිය ටෙළදටපොළ ටෙන්ඩරය පිළිටයළ කිරිටේදී ට ෝ එහි ප්ර තිඵලයක් 

ෙශටයන්     ටෙන්ඩර්කරුෙ දැරීමෙ සිදුෙන කිසිදු වියදමක් සේබන්ධටයන් සභාටෙහි ෙගකීමක් 

ටනොමැත. 

 

9. ඉදිරිපත් කර ඇති ටෙන්ඩරටයහි ඇති කිසියේ ටතොරතුරක් අසතය බෙ ටපනීගියට ොත් ටෙන්ඩරය 

ප්ර තික්ට ේප කර තැන්පතුෙ අහිමි කරනු ඇත. 

 

 

8. විටශේෂ  රුණු 

ටෙන්ඩර් ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීමෙ බලාටපොටරොත්තුටෙන් සිෙ ටෙන්ඩර් තැන්පතුෙ ටගවීටමන් පසු 

ටෙන්ඩර් ලියවිලි ඉදිරිපත් ටනොකිරීමෙ තීරණය කර ඇති  ා 2022.02.11 දින ටපරෙරු 10.00 ෙ 

ටපර ටෙන්ඩර් බාර ගැනීම අෙසන් කීරිමෙ ප්ර ථම ටෙන්ඩර් ටපට්ටියෙ තැන්පතු රිසිට් පත ඇතුලු 

සියළු ටෙන්ඩර් පත් බ ා ටනොමැති ටෙන්ඩර්කරුෙන්ෙ ටෙන්ඩර් තැන්පතුෙ ආපසු ලබාගැනීමෙ 

හිමිකේ ඇත.  

 

නාගරික ටකොමසාරිස් 

ටකොළඹ ම ා නගර සභාෙ 
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ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර ය 
     

       

 
 

 

ඉහත සඳහන් ටපොදු ටෙළඳටපොළ ටෙළඳසැල්  ෙසර 10 ක් සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම සඳහා වූ 

ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි කියො බැලීටමන් පසු ඊෙ අනුකූලෙ පනො ඇති ට ොන්ටේසි පරිදි 

රු.......................................................................................(1) (රු ................................(2) 

ක් වූ ටෙන්ඩර් ගාස්තුෙක් මත, ට ොළඹ මහා නගර සභාෙෙ අයත් ................................................(3) 

ටපොදු ටෙළඳටපොළ අං  .............................(4) දරණ .............................(5) ටෙළඳසැල, කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම සඳහා ........................................................................................................(6) 

හි පදිංචි ........................................................................................................................(7) 

ෙන මා (...............................................(8) විසින් ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත්  රමි. 

5. මා ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත්  රනු ලබන්ටන් මා ටෙනුටෙන් විනා ටෙනත් අටයකුටේ නාමි ටයකු ටහෝ 

නිටයෝජිතටයකු ෙශටයන් ටනොෙන බෙ මා ටමයින් ප්ර  ාශ  ර සිටිමි. 

6. මා විසින් පිටු අං  02 සිෙ 05 දක්ො වු  ටෙන්ඩරටේ  ට ොන්ටේසි  හා උපටදස් කියො දැනුෙත් වූ අතර, 

මා ටෙත ටෙන්ඩරය ප්ර දානය  රන ලේටේ නම්, ෙර්ෂ 10    ාලයක් සඳහා ටමම ට ොන්ටේසි ෙලෙ 

අදාලෙ, ඒොයින් සම්පුර්ණටයන්ම බැදීමෙ මාටේ  ැමැත්ත ප්ර  ාශ  ර සිටිමි. 

7. ටමම ටෙන්ඩර්  ෙයුත්තෙ අදාලෙ අෙසාන තීරණය ගැනීම ට ොළඹ මහා නගර සභාෙ සතු බෙ මා 

දැනුෙත් බෙ ද, ඊෙ එ ඟ බෙ ද ප්ර ාශ  රමි. 

8. මා විසින් ටමම ටෙන්ඩරටයහි ලබා දී ඇති සියලු ටතොරතුරු සතය සහ නිෙැරදි ෙන අතර, මා විසින් 

ඉදිරිපත්  රන ලද ටතොරතුරු සාෙදය ෙන්ටන් නම්, එය මාටේ ටෙන්ඩරය ප්ර තික්ටෂේප කිරීමෙ ටහේතුෙන 

බෙ මම ටහොඳා ාරෙ දනිමි.  

ටෙන්ඩර්කරුටේ අත්සන  ....................................................................................................... 

දිනය .............................................  දුරකථන / ෆැක්ස් අංක ...................................... 

සාක්ෂි 

1. ..........................................................  2. ............................................................ 

නම        ..........................................................    .............................................................. 

ලිපිනය ............................................................    .............................................................. 

 

ට ොළඹ මහා නගර සභාෙ  - නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  ටදපාර්තටම්න්තුෙ 

පපොදු පෙළඳපපොළෙල පෙළඳසැල් කුලී පදනම මත ලබාදීම සඳහා පෙන්ඩර් කැඳවීම. 

..................................................ටපොදු  ටෙළඳපළ - අං  ................ දරණ   ............................ටෙළඳසැල 


