
ෙකාළඹ මහා නගර සභාව
2021/04 වන කා•“ෙ“ ව’පන’ බ” ෙග•ෙ’ අවසාන ”නය, 

2022/01 වන කා•“ව සඳහා 5% ව”ට’ ලබා ගැ”ම සහ 2022 කා•“ හතරට 
අ—ළ ස’—•ණ ව’පන’ “දල  එකවර ෙගවා 10% ව”ට’ ලබා ගැ”ම

2021/04 වන කා•“ව
1.   2021/04 වන කා•“ව සඳහා ෙග”ය –“ ව’පන’ බ” 2021 ෙදසැ’බ• මස 31 
වන ”න ෙහ– ඊට ෙපර  ෙමම කා•යාලයට ලැ–ය –“ය.

2.   2021/12/31 ”නට ප”ව 2021/04 වන කා•“ව සඳහා කරන ෙග•’ ෙව•ෙව” 
ෙ”වා’ක ෙ–පළ සහ “—–’ සඳහා කා•“ෙ“ ව’පන’ බ” ව“නාක“” 15% ”ද 
ෙස” ෙ–පළ සඳහා 20% ”ද වශෙය” වෙර”“ ගා—“ අයකර• ලැෙ•.

2022 ’ය—ම කා•“ /2022/01 වන කා•“ව
3.   2022 ජනවා’ මස 31 ”න ෙහ– ඊට ෙපර 2022 ’ය—ම කා•“ ෙව•ෙව” කරන 
ෙග•’ සඳහා ව•ෂෙ“ “” ව’පන’ බ” ව“නාක“” 10% ” ව”ට’ ෙලස ලබාෙද• 
ඇත.

4.   2022 ජනවා’ මස 31 ”න ෙහ– ඊට ෙපර 2022/01 වන කා•“ව ෙව•ෙව” කරන 
ෙග•’ සඳහා කා•“ෙ“ ව’පන’ බ” ව“නාක“” 5% ක ව”ට’ ෙලස ලබාෙද• ඇත.

ව’පන’ බ” ෙග•’ කළ හැ• ආකාර 
5.   නගර සභා ප’“ෙ“ ”“ටා ඇ“ ව’පන’ ක–” හා සර“ ක–” ස“ෙ“ සෑම රාජකා“ 
”නකම සහ රජෙ“ “වා— ”නය” ෙනාවන ෙසන”රා— ”නය”“ ෙප.ව. 8.30 ’ට 
ප.ව. 4.00 ද”වා ”වෘතව පව”. සර“ ක–” ෙවත “ද”, ෙච”ප’, ණයකා” ප’ 
(Credit card) ම“” ෙග•’ •“ෙ’ පහ”ක’ සලසා ඇත.

6.   ෙකාළඹ නගර “මාව “ළ ”““ ලංකා බැං— සහ මහජන බැං— ශාඛා (–රහල 
ශාඛාව හැර) ම—” ව’පන’ බ” ෙග•ම කළ හැ• අතර එ““ නගර සභාව ”’” 
බැං—ව ෙවත සපයා ඇ“ ආකෘ“ ප– පමණ” භා”තා කර ව’පන’ බ” ෙග”ය 
–“ ෙ“. “ය“ත ආකෘ“ ප–ය භා”තා ෙනා•“ම හා ආකෘ“ ප–ෙය“ සඳහ” කළ 
–“ ’ය— ක”“ “වැර”ව ස’—•ණ ෙනා•“ම යන ෙ’”” මත “ද” “’ ප’” 
““’ගත ෙනා•ම ස’බ”ධව නගර සභාව වග •ය• ෙනාලැෙ•.

7.  ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ “ල ෙව• අඩ”ය වන www.colombo.mc.gov.
lk හරහා ෙ—වා ගා—“ අය •“ම•” ෙතාරව මා•ගගත ”මය (online) ඔ—ෙ— 
ව’පන’ බ” ෙග•ෙ’ පහ”ක’ සලසා ඇත.

8.   ෙකාළඹ මහ නගර සභාවට අය’ පහත සඳහ” කා•යාලෙ“ —ථා”ත කර ඇ“ 
ව’පන’ ක–” හා සර“ ක–” ම—” ස“ෙ“ සෑම රාජකා’ ”නකම ෙප. ව. 9.00 ’ට 
ප.ව. 3.00 ද”වා ව’පන’ බ” ෙග•මට පහ”ක’ සලසා ඇත.

 I.  ”සා කා•යාලය අංක 4- ෙරාබ” •ණව•ධන මාවත, •”ළපන
9.   ෙකාම•ෂ” බැං—ෙ“ ““ම” ““ බ” ෙගව”න” හට අ”ත•ජාලය ඔ—ෙ— 
ෙකාළඹ මහා නගර සභාව ෙවත ව’පන’ බ” ෙග•ෙ’ පහ”කම පව”.

  ෙච”ප’ ම—” ව’පන’ බ” ෙග•ෙ’“ පහත ක”“ ””බඳ සැල••ම’ ”ය 
–“ය. 

10.   “නාග’ක භා–ඩාගා’ක, ෙකාළඹ මහා නගර සභාව" නමට ෙච”පත •”ය –“ 
අතර “ආ—යකයාෙ” ““මට පමණ”” ය•ෙව” ෙ•ඛණය කළ –“ය.

11.  සෑම ෙච”පතකම ”•පස
  (අ) ව’පන’ ““’ අංකය 
  (ආ) ෙගව”නාෙ” නම සහ •”නය 
  (ඇ) ෙ–පළ අංකය, •”ය, ෙකා”ඨාසය 
  (ඈ) ෙග•’ කර• ලබ”ෙ” —මන කා•“ව” සඳහාද ය”න සඳහ” කළ –“ය.
12.  ෙච”පත උපල•“ •ෙම” ප” “ල —”තා”’ය “—’ කර• ලැෙ•.
ෙවන’ ක”“ 
13.   තැපැ” ම“” එව• ලබන ෙච”ප’, බැං— —ථාවර “ෙය–ග මත කරන ෙග•’ ඉහත 
අංක 1, 3 හා 4 “ සඳහ” “ය“ත ”න ෙහ– එ”නට ෙපර ෙමම කා•යාලයට ලැෙබන 
ප’” නාග’ක භා–ඩාගා’ක, නාග’ක භා–ඩාගා’ක ෙදපා•තෙ’”“ව, ෙකාළඹ මහා 
නගර සභාව, තැ.ෙප. 108, නගර ශාලාව, ෙකාළඹ 07 යන •”නයට ෙයා“ කළ –“ය.

14.  ව’පන’ බ” ස’බ”ධ ”ම“’
 ”රකථන අංක  :  011 2693136, 0114360847 (ගණකා“කා“ - ව’පන’) 
 ”––’ තැපෑල  :  acc02@colombo.mc.gov.lk/acc07@colombo.

mc.gov.lk 
 ෙව• අඩ”ය  :  www.colombo.mc.gov.lk

”“ඥ ෙර–ෂ’ ”සානායක 
නාග’ක ෙකාමසා’—, 
ෙකාළඹ මහා නගර සභාව.


