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ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර ය 
     

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත සඳහන් කාක දූපත ටෙරළ උද්යාන අෙන්හල ෙසර 10 ක් සඳහා කුලී පද්නම මත ලබා ගැනීම සඳහා වූ 

ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි කියො බැලීටමන් පසු ඊෙ අනුකූලෙ පනො ඇති ටකොන්ටේසි පරිදි 

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

(රු .................................................................(2) ක් වූ ටෙන්ඩර් ගාස්තුෙක් මත, ටකොළඹ මහා 

නගර සභාෙෙ අයත් කාක දූපත ටෙරළ උද්යාන අෙන්හල, කුලී පද්නම මත ලබා ගැනීම සඳහා 

................................................................................................................................... (3) 

හි පදිිංචි .................................................................................................................(4) ෙන මා 

(...............................................(5) විසින් ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරමි. 

 

ටකොළඹ මහා නගර සභාෙ  - නාගරික භාණ්ඩාගාරික ටද්පාර්තටම්න්තුෙ 

කාක දූපත වෙරළ උද්යාන අෙන්හල 

 කුලී පද්නම මත ලබාදීම සඳහා වෙන්ඩර් කැඳවීම. 

කාර්යාලයිය ප්රටයෝජනය සඳහා 

අයදුම්කරුගේ නම............................................................................................................................................. 

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

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

දුරකථන අංකය ...................................................................................................................................... 

අයදුම්පත් ගාස්තුව රිසිට් අංකය      දිනය 

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

ගෙන්ඩර් තැන්පත් ගාස්තුව       දිනය 

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

නිකුත් කළ නිළධාරියා..................................................................................... 

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

ගණකාධිකාරි/ ප්ර .ක.වේ.නි 
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1. මා ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ටන් මා ටෙනුටෙන් විනා ටෙනත් අටයකුටේ නාමිකටයකු ටහෝ 

නිටයෝජිතටයකු ෙශටයන් ටනොෙන බෙ මා ටමයින් ප්ර කාශ කර සිටිමි. 

 

2. මා විසින් පිටු අිංක 04 සිෙ 11 ද්ක්ො වු  ටෙන්ඩරටේ  ටකොන්ටේසි  හා උපටද්ස් කියො ද්ැනුෙත් වූ අතර, 

මා ටෙත ටෙන්ඩරය ප්ර ද්ානය කරන ලේටේ නම්, ෙර්ෂ 10 ක කාලයක් සඳහා ටමම ටකොන්ටේසි ෙලෙ 

අද්ාලෙ, ඒොයින් සම්පුර්ණටයන්ම බැදීමෙ මාටේ කැමැත්ත ප්ර කාශ කර සිටිමි. 

 

3. ටමම ටෙන්ඩර් කෙයුත්තෙ අද්ාලෙ අෙසාන තීරණය ගැනීම ටකොළඹ මහා නගර සභාෙ සතු බෙ මා 

ද්ැනුෙත් බෙ ද්, ඊෙ එකඟ බෙ ද් ප්රකාශ කරමි. 

 

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

ඉදිරිපත් කරන ලද් ටතොරතුරු සාෙද්ය ෙන්ටන් නම්, එය මාටේ ටෙන්ඩරය ප්ර තික්ටෂේප කිරීමෙ ටහේතුෙන 

බෙ මම ටහොඳාකාරෙ ද්නිමි.  

 

 

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

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

  

සාක්ෂි 

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

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

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

 

❖ ටෙන්ඩර් තැන්පතු මුදල ,ටෙන්ඩරටේ අවම මිටලන් 10% කෙ සමාන මුදලකි 

❖ ටෙන්ඩර් අයදුම්පටතහි පිරවිය යුතු ටතොරතුරු පහත විස්තර වලින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

1. ඉදිරිපත් කරන ටෙන්ඩර් මුද්ල අකුරින්. (උද්ා:-රුපියල් ලක්ෂ ටද්කක්) 

2. ඉදිරිපත් කරන ටෙන්ඩර් මුද්ල ඉලක්කමින්. (උද්ා:-200,000.00) 

3. ටෙන්ඩර්කරුටේ ලිපිනය.  

4. ටෙන්ඩර්කරුටේ සම්පූර්ණ නම.  

5. ටෙන්ඩර්කරුටේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය. 
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පටුන 

1. ගෙන්ඩර් අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම............................................................... පිටු අංක 04 

2. අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපගෙස්........................................... පිටු අංක 05 

3. ගෙන්ඩර් ඇගයීම................................................................................................. පිටු අංක 06 

4. ගෙන්ඩරය පිරිනැමීම......................................................................................... පිටු අංක 07 

5. කුලී ගගවීම............................................................................................................. පිටු අංක 08 

6. විගේෂ ගකොන්ගේසි......................................................................................... පිටු අංක 09 

7. සාමානය ගකොන්ගේසි........................................................................................ පිටු අංක 10 

8. විගේෂ කරුණු..................................................................................................... පිටු අංක 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වකොළඹ මහා නගර සභාෙ 

නාගරික භාණ්ඩාගාරික වද්පාර්තවේන්තුෙ 

කාක දූපත වෙරළ උද්යාන අෙන්හල  

කුලී පද්නම මත පැෙරීම සඳහා වෙන්ඩර් කැඳවීම - 2022 
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ටකොළඹ මහ නගර සභාෙ  

නාගරික භාණ්ඩාගාරික ටද්පාර්තටම්න්තුෙ 

ටකොළඹ මහා නගර සභාවෙ අයත් කාක දූපත ටෙරළ උද්යාන අෙන්හල ෙසර 10 ක කාලයක් සද්හා, 

කුලී පදනම මත ලබා දීම සදහා මුද්රා තබන ලද පිෙපත් ටදකකින් යුතුව ටෙන්ඩර් කැඳවනු ලැටේ. 

1. ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර  නිකුත් කිරීම  

2022.02.11 සිෙ 2022.03.02 දින ටප.ෙ.9.00 සිෙ ප.ෙ. 3.00 ද්ක්ො ටෙන්ඩර් ලියවිලි ( මුල් පිෙපත හා 

අනු පිෙපත) ටද්ආකාරයකින් ලබා ගත හැක. 

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

❖ අයදුම්පත්ර  ගාස්තුව වන රු 2,160.00 ක මුදල පහත ටද ආකාරටයන් ටගවිය හැකිය. 

a) මහජන බැැංකුටේ ඕනෑම ශාඛාවකින් , පුරහල ශාඛාටේ ගිණුම් අැංක 167-1-001-6-3169425 ටවත බැර 

කිරීම. 

b) ටකොළඹ මහා නගර සභා සීමාෙ තුල පිහිටි පහත කාර්යාල පරිශ්ර ෙල ටගවීම්  කවුළු ටෙත සතිටේ දිනෙල 

ටප.ෙ.9.00 සිෙ ප.ෙ.3.00 ද්ක්ො ටගවීම් කිරීම.  

➢ දිස්ත්රික් කාර්යාල අිංක 04, අැංක 147, හයිටලවල් පාර,කිරුලපන,ටකොළඹ 06. 

➢ ජල සම්පාද්න හා අපෙහන අිංශය, මාලිගාකන්ද, ටකොළඹ 10. 
 

❖ ටෙන්ඩර් ලියවිලි සමග මුදල් ටගවූ ලදුපත අමුණා ඉදිරිපත් කිරිම අනිවාර්යය ටේ. 

 

ක්ර මය 02 –  පුරහල ප්ර ධාන කාර්යාලටයන් ලබා ගැනීම 

ටකොළඹ මහා නගර සභාටේ ටකොළඹ 07, පුරහල පරිශ්රටේ පිහිටි නාගරික භාණ්ඩාගාරික ටද්පාර්තටම්න්තුටේ 

ආද්ායම් අිංශය ටෙත සතිටේ ෙැඩකරන දිනෙල ටප.ෙ.9.00 ත් ප.ෙ.3.00 අතර ලිඛිත ඉල්ලීමක් ලබා දී 

අයදුම්පත්ර  ගාස්තුෙ ෙන රු 2,160.00 ක් ටගවීටමන් ටෙන්ඩර් ලියවිලි  ලබා ගත හැකිය. 
 

ටෙන්ඩර් විෙෘත කිරිම 

1. නියමිත පරිදි සම්පූර්ණකර මුද්රා තබන  ලද් මුල් පිෙපත සහ අනු පිෙපත සහිත අයදුම්පත 2022.03.04 

දින ටප.ෙ 10.00 ෙ ටපර ටකොළඹ 07, පුරහල පරිශ්රටේ නාගරික ටල්කම් ටද්පාර්තටම්න්තුටේ තබා ඇති 

ටෙන්ඩර් ටපට්ටිටේ බහාලිය යුතුය. 

2. 2022.03.04 දින ටප.ෙ. 10.00 ෙ ටෙන්ඩර් භාර ගැනීම අෙසන් ටේ. ඉන් අනතුරුව වහාම නාගරික 

ටල්කම් ටදපාර්තටමන්තුටේදී ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර ටෙන්ඩර් විවෘත කරන 

අවස්ථාවෙ ටෙන්ඩර්කරුවන්ෙ ටහෝ ඔවුන්ටේ නිටයෝජිතයන්ෙ සහභාගී විය හැකිය. 

3. ටම් සම්බන්ධව වැඩි විස්තර ටකොළඹ 07, ටකොළඹ මහා නගර සභාටේ නාගරික භාණ්ඩාගාරික 
ටදපාර්තටම්න්තුටේ නිටයෝජය නාගරික භාණ්ඩාගාරික (ආදායම්)  ටහෝ ගණකාධිකාරී (ආදායම්) 
ටවතින් ලබා ගත හැකිය.( දුරකථන අැංක - 011-2692465 / 011-2699244) 

../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.colombo.mc.gov.lk


5 
 

2. අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපටද්ස ්

1. අෙම ටෙන්ඩර් මුද්ල රු. 2,000,000.00 ක් ෙන අතර,ටෙන්ඩර් තැන්පතු මුද්ල ,රු 200,000.00 කි 

2. ටෙන්ඩර් අයදුම්පටතහි පිරවිය යුතු ටතොරතුරු පහත විස්තර වලින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

a. ඉදිරිපත් කරන ටෙන්ඩර් මුද්ල අකුරින්. (උද්ා:-රුපියල් ලක්ෂ ටද්කක්) 

b. ඉදිරිපත් කරන ටෙන්ඩර් මුද්ල ඉලක්කමින්. (උද්ා:-200,000.00) 

c. ටෙන්ඩර්කරුටේ ලිපිනය.  

d. ටෙන්ඩර්කරුටේ සම්පූර්ණ නම.  

e. ටෙන්ඩර්කරුටේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය. 

3. ටෙන්ඩර්කරුවන් ඔවුන්ටේ ජාතික හැඳුනුම්පටතහි දැක්ටවන සම්පූර්ණ නම  සහ වර්තමාන 

ලිපිනය සහ සක්රිය දුරකථන අැංකයක් අනිවාර්යටයන් ඉදිරිපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

4. අයදුම්පත්රය කළු ටහෝ නිල් කාබන් පෑනක් භාවිතටයන් පමණක් සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර, කිසියම් 

ටවනස්කමක් කිරීමෙ අවශය වන්ටන් නම් අදාල ස්ථානය තනි ඉරකින් කපා හැර, එහි තම ටකටි 

අත්සන ටයදිය යුතුය. කිසිඳු ටහේතුවක් මත පැන්සල් හා මකන දියර භාවිතටයන් වැළකිය යුතුය. 

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

අතර, එහිදී ඉලක්කම් සහ අකුරු අතර කිසියම් ටනොගැලපීමක්  පැවතියටහොත් අකුරින් සද්හන් කර 

ඇති මුද්ල ටෙන්ඩර් මුදල් ටලස පිළිගනු ලැටේ. 

6. සෑම ටෙන්ඩරයක්ම ටෙන්ඩර්කරු විසින්  ටපෞද්ගලිකව සම්පූර්ණ කර අත්සන් තබා තිබිය යුතුය.  

7. සෑම ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර යක් ම මුල් පිෙපත සහ අනු පිෙපත වශටයන් ටවන් ටවන් ව කවර වල 

දැමීම සිදුකළ යුතු අතර, එම කවර ටදක නැවත එක් කවරයක බහා වම් පස ඉහල ටකළවටරහි “ 
කාකදූපත අෙන්හල  කුලියෙ දීම” යනුටවන් සදහන් කර නාගරික ටකොමසාරිස් , ටකොළඹ මහා 

නගර සභාෙ, පුරහල, ටකොළඹ 07 යන ලිපිනයෙ ලියාපදිැංචි තැපෑටලන් ලැබීමෙ සැලැස්වීම ටහෝ 

නාගරික ටල්කම් ටදපාර්තටම්න්තුටේ ටෙන්ඩර් ටපට්ටියෙ බහාලිය හැකිය. 

8. එකී ලියුම් කවරටයහි වම් පස ඉහල ටකටළවරහි ඉල්ලුම් කරනු ලබන ටෙළද් සැල් අිංකය සහ 

ටෙළද් ටපොටළහි නම පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම  අනිවාර්යය වන අතර, සෑම ලිපි කවරයකම 

ටෙන්ඩර්කරුටේ නම හා ලිපිනය ද පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය. 

9. අයදුම්පත සමග පහත ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

a. තැන්පතු මුදල ටගවන ලද රිසිට් පටත් මුල් පිෙපත. (ඇමුණුම් අැංක 01) 

b. අයදුම්පත් ගාස්තු ටගවනලද රිසිට් පටත් මුල් පිෙපත. (ඇමුණුම් අැංක 02) 

c. ටෙන්ඩර්කරුටේ ලිපිනය තහවුරු කිරීම සඳහා ලියවිල්ලක්. (ඇමුණුම් අැංක 03) 

d. ජාතික හැඳුනුම්පටත් පිෙපතක්. (ඇමුණුම් අැංක 04) 

e. වයාපාර ලියාපදිැංචි කිරීටම් සහතිකය. (ඇමුණුම් අැංක 05) 

f. සමාන ස්වභාවටේ වූ වයාපාර කෙයුත්තක අවම වශටයන් අවුරුදු 03 ක පළපුරුද්දක් 

සනාථ කිරීම සඳහා පිළිගත හැකි ලියවිලි. (ඇමුණුම් අැංක 06) 
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4. ටෙන්ඩර් ඇගයීම 
 

1. එක් එක් ටවළදසැල සදහා ටෙන්ඩරය ලබා ටදනු ලබන්ටන් ලැබී ඇති ඉහලම ටෙන්ඩර් මිළෙය. 
 

2. සාර්ථක ටෙන්ඩර්කරු ඇගයිම් කමිටුවක් මගින් ටතෝරාගනු ලබන අතර, සමාන ස්වභාවටේ 

වූ වයාපාර කෙයුත්තක අවම වශටයන් අවුරුදු 03 ක පළපුරුද්දක් තිබිය යුතු අතර, ඒ බව තහවුරු 

කිරීම සඳහා  පිළිගතහැකි ලියවිලි හා වයාපාර ලියාපදිැංචි කිරීටම් සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
 

3. ටෙන්ඩර්කරුවන්ෙ ස්ථානය පරීක්ෂා කර බලා මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කිරිමෙ හැකියාව 
ඇත. 
 

4. අසම්පූර්ණ ටහෝ අවශය ලියවිලි ඉදිරිපත් ටනොකරන ලද අයදුම්පත්ර  ප්ර තික්ටෂේප කරනු ලැටේ. 

 

5. සෑම  ටෙන්ඩරයක් සඳහා ම ටෙන්ඩර් තැන්පත් මුදල, මුදලින් ටගවා ඊෙ අදාල ලදුපටත් මුල් 

පිෙපත ඇමිණිය  යුතුය. ටම් සම්බන්ධෙ කිසියම් කඩකිරිමක් සිදුවුෙටහොත් එය ටෙන්ඩරය 

ප්ර තික්ටෂේප කිරීමෙ ටහේතුෙනු ඇත. 

 

6. මින් ටපර මීෙ අදාලව ටකොළඹ මහා නගර සභාව සමග වූ ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් උල්ලැංඝනය කරන 

ලද පුද්ගලයන්ටේ අයදුම්පත් ප්ර තික්ටෂේප කරනු ලබන අතර, ටෙන්ඩර් ටකොන්ටද්සි  කඩ කරමින් 

ඉදිරිපත් කර ඇති ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් ද ප්ර තික්ටෂේප කරනු ලැටේ.  

 

7. ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කරන්ටන් අවැංක ටේතනාවකින් ටනොවන බවෙ එත්තු ගියටහොත් ටහෝ 

එවැනි ටෙන්ඩරයක් ටකොළඹ මහා නගර  සභාටේ ඕනෑම ටවළඳටපොළක ටහෝ එවැනි ස්ථානයක 

ලබාදීම සභාටේ මතයෙ අනුව ටෙන්ඩර්කරුටේ චරිතය හා ක්රියා පිළිටවත් අනුව සුදුසු ටනොවන 

බව ටපනී ගියටහොත් ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් ප්රතික්ටෂේප කිරීටම් අයිතිය සභාව තබා ගන්නා අතර, 

එවැනි ප්ර තික්ටෂේප කිරිමක් පිළිබඳව ටහේතු දැක්වීමෙ සභාව බැඳී ටනොසිටී. 

 

8. ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් පිළිගැනිටම් ටහෝ ප්ර තික්ටෂේප කිරිටම් අවසාන තීරණය සභාව සතුවන අතර 

එයෙ සියළු කරුණු බැඳී පවතී. 
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5. ටෙන්ඩරය පිරිනැමීම 

1. ටෙන්ඩරය පිළිගත් බව දැන්වීටමන් දින 14 ක් තුල සම්පූර්ණ ටෙන්ඩර් ගාස්තුව මුදලින් ටගවිය 

යුතුය.  

 

2. විදුලි බිල්පත් ටනොටගවා හිඟ මුදල් ඇතිවිෙ ඒවා අයකර ගැනිමෙ හැකිවන ටසේ රු. 50,000.00 ක  

මුදලක් ඇප තැන්පතුවක් ද, ටකොළඹ මහා නගර සභාව ටවත ටගවිය යුතුය. 

 

3.  ගිවිසුම් ගතවී දින 14 ක් තුල ටවළඳසැලෙ අදාල ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා ගිවිසුටම් පිෙපතක් 

හා ටෙන්ඩර්කරුටේ අනනයතාවය තහවුරු ටකටරන ලියකියවිලිද සහිතව නාගරික 

භාණ්ඩාගාරික ටදපාර්තටම්න්තුටේ ආදායම් අැංශය ටවත භාරදීම ටෙන්ඩර්කරුටේ වගකීමකි. 

 

4. ටමම නිටේදනටයහි අවශයතාවයන්ෙ තරටේම අනුගත ටවමින් ටෙන්ඩර් භාරගැනීම  අවසන් 

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

පුද්ගලයින්ෙ ටෙන්ඩරය සදහා ලබාදී ඇති තැන්පතුව ආපසු ලබා ගැනීමෙ හිමිකම ඇත.  

 

5. සාර්ථක ටෙන්ඩර් කරුවකු අදාල ටෙන්ඩරය භාර ටනොගන්ටන් නම්, ඊෙ අදාල තැන්පතු මුදල 

ආපසු ලබාගැනීමෙ හිමිකම් ටනොලබයි. අසාර්ථක ටෙන්ඩර් කරුවන් ටමම තැන්පතු මුදල ආපසු 

ලබා ගැනීම සඳහා, ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීටමන් පසු මාස 06 ක් තුල ඉල්ලා සිටිය යුතුය. එම කාලය 

තුල ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ටනොවන සියළු තැන්පතු ආදායම ටවත බැර කරනු ලබන අතර , ආපසු 

ටගවන ටලස පසුව කරනු ලබන ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා බලනු ටනොලැටේ. 

 

6. ටමම මුදල ආපසු ටගවීම සඳහා පහත ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

1. තැන්පතු මුදල ආපසු ටගවන ටලස ඉල්ලීමක් සහිත ලිපියක්. 

2. තැන්පතු මුදල ටගවූ රිසිට්පටත් පිෙපතක්. 

3. ජාතික හැඳුනුම්පටත් පිෙපතක්. 

4. ටෙන්ඩර්කරුටේ බැැංකු විස්තර සහිත පාස් ටපොතක පිෙපතක් ටහෝ බැැංකු ප්ර කාශනයක 

පිෙපතක්. 
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6. කුලී ටගවීම 

1. සාර්ථක ටෙන්ඩර්කරු ටවත ඒ බව ලිඛිතව දැන්විම් කරනු ලබන අතර, ටෙන්ඩරය පිළිගත් බව 

දැන්වීටමන් පසු කාක දූපත ටවරළ උදයාන ටභෝජනාගාරය පවත්වාටගන  යාම ස ඳහා ටකොළඹ මහා 

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

උපකරණ තමා විසින්ම සපයා ටගන ආපන ශාලාව ආරම්භ කිරිමෙ කෙයුතු කළ යුතුය.  

 

2. රු. 125,000.00 ක් වන ටභෝජනාගාරයෙ අදාල මාසික කුලී මුදල  සෑම මසකම 10 ටවනි දිනෙ ටපර 

ටකොළඹ මහා නගර සභාවෙ  ටගවා එම ලදුපත් ආදායම් අැංශය ටවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

 

3. කුලී ආරක්ෂක තැන්පතුෙ ටලස මාස 03 ක කුලියෙ සමාන මුද්ලක්  තැන්පත් කළ යුතු අතර, 

ටගොඩනැගිලි හා උපකරණ ආරක්ෂක තැන්පතුෙ ටලස රු.100,000.00 ක මුදලක් ද තැන්පත් කළ 

යුතුය. 

 

4. ජලය හා විදුලිය බිල්පත් සඳහා ආරක්ෂක තැන්පතුව ටලස රු. 50,000.00 ක මුද්ලක්  ද ටගවිය යුතු 

අතර, නියමිත කාලය අවසානටේ සියළු බිල්පත් පියවා ඇත් නම්, එම රු. 50,000.00 ක තැන්පතු 

මුදල ආපසු ලබා ගත හැකිය.  

 

5. විදුලිය සහ ජල පහසුකම් සඳහා වන මාසික බිල්පත් ටෙන්ඩර්කරු විසින් දැරිය යුතුය. සෑම මාසයකම 

බිල්පත් ඊලඟ මාසටේ 15 දිනෙ ටපර නිරවුල් කළ යුතු අතර, ටගවු බිල්පත් සෑම මාසයකම 15 දිනෙ 

ටපර නාගරික භාණ්ඩාගාරික ටදපාර්තටම්න්තුටේ ආදායම් අැංශය ටවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම 

ටසේවාවන් විසන්ධි කිරීමකින් ටතොරව පවත්වාටගන යාටම් වගකීම ටෙන්ඩර්කරු සතුටේ. 

 

6. එම මාසික කුලී මුදල වසර 3 කෙ පසු නාගරික තක්ටසේරුකරු විසින් තක්ටසේරු කරනු ලබන අතර, 

සැංටශෝධිත මාසික කුලිය එම දිනටේ සිෙ ටගවිය යුතුය. 

 

7. කිසිදු ටහේතුවක් මත ටගවිය යුතු මුදල්  ටකොෙස් වශටයන්  භාරගනු ටනොලබන අතර,  මුද්දර ගාස්තු 

යනාදිය බදුකරු විසින්  දැරිය යුතුටේ. (ටමහිදී බදුකරු යනු සාර්ථක ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කළ 

තැනැත්තා ටේ.) 
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7. කාකදූපත ටභෝජනාගාරය කුලියෙ දීම සදහා විටශේෂ ටකොන්ටද්සි 

 
01. දිනපතා ටප.ව. 8.00 සිෙ  ප.ව.10.00 දක්වා කාලය තුල අවන්හල විවෘතව තැබීය යුතුය. 

02. ටමම අවන්හල ටද්ශිය හා විටද්ශීය සැංචාරකයින් සදහා ආහාර පාන සැපයීමෙ හැකි ටලස ක්ර මවත්ව  

හා පිරිසිදුව පවත්වාටගන යායුතුය. 

03. ටමහි දී ටකොළඹ මහා නගර සභාව විසින් අවශය ලී පුටු ටම්ස සපයනු ලබන අතර අටනකුත් සියළු 

උපකරණ හා ද්ර වය ටෙන්ඩර්කරු විසින් සපයා ගත යුතුය. ටමම උපකරණ  ආරක්ෂාකාරිව 

භාවිතාකර නිවැරදිව ආපසු හාර දිමෙ කෙයුතු කළ යුතු අතර සිදුවන අලාභ සම්බන්ධටයන්  මුදලින් 

ගණන් බලා ආරක්ෂිත තැන්පත් මුදලින් අඩුකර ගැනීමෙ කෙයුතු කරනු ලැටේ. 

04. අවන්හල අදාළ ටවනස්කම් හා නව ඉදිකිරීම් කිරීටම්දී ඒ සම්බන්ධටයන් නාගරික ඉැංජිටන්රු 

ටදපාර්තටම්න්තුටේ නිර්ටද්ශ සහිතව නාගරික ටකොමසාරිස් ටවත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර,  

එම අනුමැතිය ටනොමැතිව කිසිදු අලුත්වැඩියා කෙයුත්තක් සිදුකිරීමෙ අවසර ටනොමැත.  

05. ටමම අවන්හටලහි අටලවිය සදහා ටකටි ආහාර , බීම වර්ග , දිවා අහාරය  හා ටහෝජනාගාරයක 

අටලවියෙ සුදුසු ගුණාත්මක තත්වටේ ආහාර ද ඊෙ අමතරව ටද්ශිය හා විටද්ශීය බීර වර්ග හා වයින් 

වර්ග අටලවියෙ හැකියාව ඇත. 

06. අටලවියෙ තබන සියළුම ආහාර සහ බීම වර්ග පිලිබද මිළ ටල්ඛණයක් එම සථ්ානටේ  ප්ර ර්ශණය 

කළ යුතු අතර, ආහාර සහ බීම වර්ග , බියර් , වයින්  අටලවියෙ අදාල වන සියළුම නීතිමය බලපත් 

ලබා ගැනීම හා  වාර්ෂික බලපත්  සදහා  ටගවිය යුතු ගාස්තු ටගවීටම් වගකීම ටෙන්ඩර්කරු සතුටේ.  

07. අවන්හල තුල ආහාර පිසිම සදහා විශාල ප්ර මාණටේ ආහාර පිසීටම් උපකරණ භාවිතා ටනොකළ යුතුය 

අතර, අවම වශටයන් ආහාර සැකසීමෙ අදාල උපකරණ පමණක් භාවිතා කළ යුතුය. 

08. අවන්හල පවත්වාටගන යාටම්දී ඉවතලන අපද්ර වය සහ කසල විධිමත්ව අපහරණය කිරීමෙ ක්රියා කළ 

යුතු බැවින් ඒ සදහා සුදුසු වැඩ පිළිටවළක් සකසා ගත  යුතුය. තවද අවන්හල පවිත්ර වත් අලැංකාරවත් 

ආකාරයෙ පවත්වාටගන යාටම් වගකීම ටෙන්ඩර්කරු සතුටේ. 

09. සාර්ථක ටෙන්ඩර්කරු ටවත අවන්හල පැවරීටමන් පසුව සතියක් ඇතුලත වයාපාර කෙයුතු ආරම්භ 

ටනොකළටහොත් ඔහුටේ ටෙන්ඩරය අවලැංගුකර ඇප මුදල් සභාවෙ පවරාටගන ඊළග සාර්ථක 

ටෙන්ඩර්කරුෙ ටෙන්ඩරය පවරා දීමෙ කෙයුතු කරනු ලැටේ. 

10. අවන්හල සදහා ටයොදවනු ලබන ටසේවකයන් සම්බන්ධටයන් කම්කරු නීති රීති අනුගමනය කිරීම 

සම්බන්ධටයන් වගකීම ටෙන්ඩර්කරු සතු වන අතර, සියළුම ටසේවකයන්ටේ ටසෞඛය තත්වය 

පිළිබඳ වවදය වාර්තාවක් සෑම වසරකම මැයි 01 දිනෙ ටපර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

11. ඕනෑම අවස්ථාවකදී ටකොළඹ මහා නගර සභාටේ කාර්යය භාර නිළධාරිටයකුෙ ටහෝ බලය ලත් 

නිළධාරිටයකුෙ ස්ථානය පරික්ෂා කිරීමෙ අවසර දිය යුතුය. 

12. ආපනශාලාවක් සම්බන්ධටයන් අදාළ වන සියළුම අණපනත් හා නීති රීති  ටමම අවන්හල ස ඳහා ද  

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

අනුගත විය යුතුය. 

13. ප්රටද්ශයෙ අදාළ මහජන ටසෞඛය පරීක්ෂකවරයා ටේ උපටදස් මත ටසසු සනීපාරක්ෂණ කෙයුතු 

ද ඉටුකළ යුතුය. 
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8. සාමානය ටකොන්ටේසි 

1. ටෙන්ඩරය සඳහා  කලින් කලෙ අවශය වන ටකොන්ටද්සි කිසිවක් ටවටතොත් ඒවා පැණවීටම් අයිතිය 

සභාව රඳවා ගන්නා අතර  එටසේ  පනවනු ලබන අමතර ටකොන්ටද්සි වලෙ ටෙන්ඩර්කරු බැටඳනු 

ඇත. 

 

2. සභාව විසින් කලින් කලෙ තීරණය කරනු ලබන අවශයතාවයන්ෙ සහ ටකොන්ටද්සි වලෙ 

ටෙන්ඩර්කරු අනුගත විය යුතුය. 

 

3. ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමෙ ටපර, තමා ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන අවන්හටලහි ටභෞතික තත්වය හා 

අටනකුත් පහසුකම් පිලිබඳව හා තමා ටෙන්ඩර් කරන අවන්හටලහි තත්වය පිළිබද ව ද , 

ටෙන්ඩර්කරුවන්ෙ අවටබෝධයක් තිටබනු ඇතැයි අටේක්ෂා ටකටර්. 

 

4.  ටභෞතිකව අවන්හටලහි පරික්ෂාකිරීටමන් අනතුරුව එහි  පවත්නා තත්වය පැහැදිලි 

අවටබෝධයකින් යුතුව ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ම අවන්හටලහි සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියා 

කිරීම් ටවළඳසැල ලබා ගන්නා පුද්ගලයා විසින් ම සිදුකරගත යුතු ය. 

 

5. ගිවිසුම් අත්සන් කිරීටමන් පසු කිසිඳු ටහේතුවක් මත ටෙන්ඩර් මුදල් ටහෝ අළුත්වැඩියා වියදම් ආපසු 

ටගවීමක් ටහෝ කුලී සැංටශෝධනයක් ටහෝ ටවනත් ආකාරටේ වූ අලාභ ටහෝ වියදම් ප්ර තිපූර්ණය 

කිරීමක් ටහෝ අඩුකිරීමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමෙ ටෙන්ඩර්කරුෙ හිමිකමක් නැත. 

 

6. කිසිඳු ටහේතුවක් මත , ටමම අවන්හල ටතවන පාර්ශවයක් ටවත කුලී පදනම මත ටහෝ ටවන යම් 

ආකාරයකින් ටතවන පාර්ශවයක් ටවත පවරාදීම හා ආදායම් උපයා ගැනීම ටනොකළ යුතු අතර, 

එය අවන්හල ආපසු පවරා ගැනීමෙ ටහේතු වනු ඇත. 

 

7. කුලී පදනම මත ටදවන පාර්ශවයක් වන ටෙන්ඩර් කරු ටවත පවරන ලද්ටද් වුවද, ටමම ටද්පළ 

ටකොළඹ මහා නගර සභාව සතු ටද්පළක් බැවින් ඕනෑම අවස්ථාවක සභාටේ තීරණය මත ආපසු 

පවරාගැනීම සම්බන්ධටයන් තීරණයක් ගත හැකි අතර, ගිවිසුම්ගත කාලසීමාව තුල කුලී අයිතිය 

ටවනත් අටයකුෙ පැවරීම සම්බන්ධටයන් අනුමැතිය ලබාදීම ටහෝ තීරණය කිරීම  සම්බන්ධව ද 

තීරණය කිරීටම් සම්පූර්ණ අයිතිය ටකොළඹ මහා නගර සභාව හා බස්නාහිර පළාත් සභාව  සතු ටේ. 

 

8. ටෙන්ඩර්කරු විසින් සිය ටවළදටපොළ ටෙන්ඩරය පිළිටයළ කිරිටම්දී ටහෝ එහි ප්ර තිඵලයක් 

වශටයන්     ටෙන්ඩර්කරුෙ දැරීමෙ සිදුවන කිසිදු වියදමක් සම්බන්ධටයන් සභාටවහි වගකීමක් 

ටනොමැත. 

 

9. ඉදිරිපත් කර ඇති ටෙන්ඩරටයහි ඇති කිසියම් ටතොරතුරක් අසතය බව ටපනීගියටහොත් ටෙන්ඩරය 

ප්ර තික්ටෂේප කර තැන්පතුව අහිමි කරනු ඇත. 
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9. විටශේෂ කරුණු 

ටෙන්ඩර් ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීමෙ බලාටපොටරොත්තුටවන් සිෙ ටෙන්ඩර් තැන්පතුව ටගවීටමන් පසු 

ටෙන්ඩර් ලියවිලි ඉදිරිපත් ටනොකිරීමෙ තීරණය කර ඇති හා 2022.03.04 දින ටපරෙරු 10.00 ෙ 

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

සියළු ටෙන්ඩර් පත් බහා ටනොමැති ටෙන්ඩර්කරුවන්ෙ ටෙන්ඩර් තැන්පතුව ආපසු ලබාගැනීමෙ 

හිමිකම් ඇත.  

 

නාගරික ටකොමසාරිස් 

ටකොළඹ මහා නගර සභාව 
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ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර ය 
     

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත සඳහන් කාක දූපත ටෙරළ උද්යාන අෙන්හල ෙසර 10 ක් සඳහා කුලී පද්නම මත ලබා ගැනීම සඳහා වූ 

ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි කියො බැලීටමන් පසු ඊෙ අනුකූලෙ පනො ඇති ටකොන්ටේසි පරිදි 

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

(රු ................................(2) ක් වූ ටෙන්ඩර් ගාස්තුෙක් මත, ටකොළඹ මහා නගර සභාෙෙ අයත් කාක 

දූපත ටෙරළ උද්යාන අෙන්හල, කුලී පද්නම මත ලබා ගැනීම සඳහා 

................................................................................................................................... (3) 

හි පදිිංචි .................................................................................................................(4) ෙන මා 

(...............................................(5) විසින් ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරමි. 

 

ටකොළඹ මහා නගර සභාෙ  - නාගරික භාණ්ඩාගාරික ටද්පාර්තටම්න්තුෙ 

කාක දූපත වෙරළ උද්යාන අෙන්හල 

 කුලී පද්නම මත ලබාදීම සඳහා වෙන්ඩර් කැඳවීම. 

කාර්යාලයිය ප්රටයෝජනය සඳහා 

අයදුම්කරුගේ නම............................................................................................................................................. 

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

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

දුරකථන අංකය ...................................................................................................................................... 

අයදුම්පත් ගාස්තුව රිසිටි අංකය      දිනය 

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

ගෙන්ඩර් තැන්පත් ගාස්තුව       දිනය 

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

නිකුත් කළ නිළධාරියා..................................................................................... 

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

ගණකාධිකාරි/ ප්ර .ක.වේ.නි 
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5. මා ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ටන් මා ටෙනුටෙන් විනා ටෙනත් අටයකුටේ නාමිකටයකු ටහෝ 

නිටයෝජිතටයකු ෙශටයන් ටනොෙන බෙ මා ටමයින් ප්ර කාශ කර සිටිමි. 

 

6. මා විසින් පිටු අිංක 04 සිෙ 11 ද්ක්ො වු  ටෙන්ඩරටේ  ටකොන්ටේසි  හා උපටද්ස් කියො ද්ැනුෙත් වූ අතර, 

මා ටෙත ටෙන්ඩරය ප්ර ද්ානය කරන ලේටේ නම්, ෙර්ෂ 10 ක කාලයක් සඳහා ටමම ටකොන්ටේසි ෙලෙ 

අද්ාලෙ, ඒොයින් සම්පුර්ණටයන්ම බැදීමෙ මාටේ කැමැත්ත ප්ර කාශ කර සිටිමි. 

 

7. ටමම ටෙන්ඩර් කෙයුත්තෙ අද්ාලෙ අෙසාන තීරණය ගැනීම ටකොළඹ මහා නගර සභාෙ සතු බෙ මා 

ද්ැනුෙත් බෙ ද්, ඊෙ එකඟ බෙ ද් ප්රකාශ කරමි. 

 

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

ඉදිරිපත් කරන ලද් ටතොරතුරු සාෙද්ය ෙන්ටන් නම්, එය මාටේ ටෙන්ඩරය ප්ර තික්ටෂේප කිරීමෙ ටහේතුෙන 

බෙ මම ටහොඳාකාරෙ ද්නිමි.  

 

 

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

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

  

සාක්ෂි 

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

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

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

 

❖ ටෙන්ඩර් අයදුම්පටතහි පිරවිය යුතු ටතොරතුරු පහත විස්තර වලින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

1. ඉදිරිපත් කරන ටෙන්ඩර් මුද්ල අකුරින්. (උද්ා:-රුපියල් ලක්ෂ ටද්කක්) 

2. ඉදිරිපත් කරන ටෙන්ඩර් මුද්ල ඉලක්කමින්. (උද්ා:-200,000.00) 

3. ටෙන්ඩර්කරුටේ ලිපිනය.  

4. ටෙන්ඩර්කරුටේ සම්පූර්ණ නම.  

5. ටෙන්ඩර්කරුටේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය. 

 


