
              

     

       

 
 

ක ොළඹ මහා නගර සභාව  

නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  කෙපාර්තකේන්තුව 

2022  සහ 2023 වර්ෂයන් තුල ක ොළඹ මහා නගර සභාවට අයත් කපොදු කවළඳකපොළවල හරක් මස් / එළු මස් / 

උරු මස ්/ කුකුල් මස් විකිණිකේ අයිතිය කුලී පෙනම මත ලබාදීම සඳහා කටන්ඩර්  ැඳවීම. 

 

1. වෙළදව ොවළහි නම  ..................................................................................................................... 
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3. වෙන්ඩර්කරුවේ වෙන්ඩර් මුදෙ  

අ). ඉෙක්කමින්    .................................................................................................................... 

ආ). අකුරුෙලින්   .................................................................................................................... 

4. වෙන්ඩර්කරුවේ නම සහ ලිපිනය ............................................................................................................ 

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

5. දුරකථන / ෆැක්ස් අංකය .......................................................................................................................... 

6. ශ්රි ෙංකා පුරෙැසිවයකු ෙන්වන් උ තින්ද, ලියා දංචි කිරීවමන්ද යන ෙග ....................................................  

7. ජාතික හැදුනුම් වෙහි අංකය ................................................................................................................... 

8. අ) ෙයස ..........................................   ආ). ස්ත්රී/පුරුෂ භාෙය ................................................. 

9. ෙැන් තු  කුවිොන්සිවේ අංකය හා දනය   . ............................................................................................... 

10. අ.)  ඔබ කිසි කවෙක වකොළඹ මහා නගර සභාවේ වෙළදව ොළ  වෙළදකුටි කුලීකරුවෙකු වී සිටිද යන ෙග  

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

     ආ) ඔබ අද දන දක්ො ඔබවේ වෙළදකුටි බෙ ත්ර  ගාස්තුෙ වගො තිවේද යන ෙග ......................................... 

     ඇ) ඔබවේ වෙළදකුටි බෙ ත්ර  කිසියම් දනක අෙෙංගු කවේ නම්  එවසේ අෙෙංගු කිරීමෙ වහේතු.       

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

මා වමම වෙන්ඩරය ඉදරි ත් කරනු ෙබන්වන් මා වෙනුවෙන් විනා වෙනත් අවයකුවේ නාමිකවයකු වහෝ 

නිවයෝජිෙවයකු ෙශවයන් වනොෙන බෙ මා වමයින් ප්ර කාශ කර සිටිමි. මා විසින් වෙන්ඩරවේ  වකොන්වේසි කියො 

බො ඇති අෙර ඒොයින් සම්පුර්ණවයන්ම බැදීමෙ මාවේ කැමැත්ෙ ප්ර කාශ කර සිටිමි. මා විසින් වමම වෙන්ඩරවයහි 

ෙබා දී ඇති සියලු වෙොරතුරු සෙය සහ නිෙැරද ෙන අෙර, මා විසින් කිසියම් ෙැරද වෙොරතුරක් ෙබා දී තිබුවනොත් එය 

මාවේ වෙන්ඩරය ප්ර තික්වෂේ  කිරීමෙ වහේතුෙන බෙ මම වහොඳාකාරෙ දනිමි. වෙන්ඩර් ගාස්තුෙෙ අමෙරෙ VAT  

වගවීමෙ මම භාර ගනිමි. 

දනය .............................................                             ......................................................... 

                                     වෙන්ඩර්කරුවේ අත්සන 
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ක ොළඹ මහ නගර සභාව  

නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  කෙපාර්තකේන්තුව 

 

2022 සහ 2023 වර්ෂයන් තුල ක ොළඹ මහා නගර සභාවට අයත් කපොදු කවළෙකපොළ ඇති හිස් හරක් මස් 

/ එළු මස්/ උරු මස්/ කුකුල් මස් කවළෙ සැල් සෙහා කටන්ඩර් නියමයන් හා කපොදු ක ොන්කේසි. 

2022 ජනොරි 01 දවනන් ආරම්භ වී ෙසර 2 ක කාෙයක් සදහා, වම් සමඟ  අමුණා ඇති උ වේඛනවයහි 

දැක්වෙන හරක් මස්,  එළු මස් , ඌරු මස්  සහ කුකුේ මස් විකිණිවම් අයිතිය ෙබා දම සදහා මුද්රා ෙබන ෙද 

වෙන්ඩර් පිෙ ත් වදකකින් යුතුෙ වෙන්ඩර් කැඳෙනු ෙැවේ. 

කටන්ඩර් රුවන්ට කපොදු උපකෙස්  

1. වෙන්ඩර් ව ෝර්ම කට්ෙෙයක් වෙනුවෙන් රු. 1000.00 + VAT  ගාස්තුෙ  වගවීවමන් අනතුරුෙ සතිවේ 

දනෙෙ ව .ෙ 9.00 සිෙ  .ෙ 3.00 දක්ො වකොළඹ 07, නගර ශාොවෙහි නාගරික භාණ්ඩාගාරික 

වද ාර්ෙවම්න්තුවෙහි ආදායම් අංශවයන් වෙන්ඩර් ආකෘති  ත්ර  සහ ලියවිලි ෙබා ගෙ හැකිය.  

2. එක් එක් වෙළදසැෙ සදහා 2022 ෙර්ෂය සඳහා ෙන අෙම වෙන්ඩර් මුදෙ  මීෙ අමුණා ඇති උ වේඛනවයහි 

එක් එක් වෙළදසැෙ ඉදරිවයන්  දක්ො ඇෙ. 

3. නියමිෙ අයදුම් ත්රය කළු වහෝ නිේ කාබන්  ෑනක් භාවිෙවයන්  මණක් සම්පූර්ණ කළ යුතු අෙර, කිසියම් 

වෙනස්කමක් කිරීමෙ අෙශය ෙන්වන් නම් අදාෙ ස්ථානය ෙනි ඉරකින් ක ාහැර, එහි ෙම වකටි අත්සන 

වයදය යුතුය.කිසිඳු වහේතුෙක් මෙ  ැන්සේ හා මකන දයර භාවිෙවයන් ෙැළකිය යුතුය. 

4. ව ෝරමවයහි වෙන්ඩර් මුදෙ ඉලක් මින් සහ අකුරින් යන වදයාකාරවයන්ම ඇතුෙත් කෙ යුතු අෙර, එහිදී 

ඉෙක්කම් සහ අකුරු අෙර කිසියම් වනොගැෙපීමක්   ැෙතියවහොත් අකුරින් සෙහන්  ර ඇති මුෙල වෙන්ඩර් 

මුදේ වෙස පිළිගනු ෙැවේ. 

5. සෑම වෙන්ඩරයක්ම වෙන්ඩර්කරු විසින්  ව ෞේගලිකෙ සම්පූර්ණ කර අත්සන් ෙබා තිබිය යුතුය.  

6. සෑම වෙන්ඩර් අයදුම් ත්ර යක් ම මුල් පිටපත සහ අනු පිටපත ෙශවයන් වෙන් වෙන් ෙ කෙර ෙෙ දැමීම සිදුකළ 

යුතු අෙර, එම කෙර වදක නැෙෙ එක් කෙරයක බහා නාගරි  ක ොමසාරිස් , ක ොළඹ මහා නගර සභාව, 

පුරහල, ක ොළඹ 07 යන ලිපිනයෙ ලියා දංචි ෙැ ෑවෙන් ෙැබීමෙ සැෙැස්වීම වහෝ නාගරික වේකම් 

වද ාර්ෙවම්න්තුවේ වෙන්ඩර් ව ට්ටියෙ බහාලිය හැකිය 

7. එකී ලියුම් කෙරවයහි ෙම්  ස ඉහෙ වකවළෙරහි ඉේලුම් කරනු ෙබන කවළෙ සැල් අං ය සහ කවළෙ 

කපොකළහි නම  ැහැදලිෙ සඳහන් කිරීම  අනිොර්යය ෙන අෙර, සෑම ලිපි කෙරයකම වෙන්ඩර්කරුවේ නම 

හා ලිපිනය ද  ැහැදලිෙ සඳහන් කළ යුතුය. 

කටන්ඩර් ආ ෘතිපත්ර  ඉදිරිපත් කිරීම 

1. වෙන්ඩර්  භාරගනු ෙබන්වන් උත් ත්තිවයන් වහෝ ලියා දංචි කිරීවමන් ශ්රි ලං ා පුරවැසියන්කගන්  මණි. 

2. වෙන්ඩර්කරුෙන් ඔවුන්වේ ජාතික හැඳුනුම් වෙහි දැක්වෙන සම්පූර්ණ නම  සහ ෙර්ෙමාන ලිපිනය ඉදරි ත් 

කළ යුතුය. 

3. වෙන්ඩර්  ව ෝරම  2021.12.06 දන  .ෙ.3.00 දක්ො නිකුත් කරනු ෙැවේ. 

4. එම නිකුත් කරන ෙද අයදුම් ත්ර  සඳහා අදාෙ ෙැන් තු මුදෙ 2021.12.07 දන  .ෙ 3.00 දක්ො නාගරික  

 



 

භාණ්ඩාගාරික වද ාර්ෙවම්න්තුවේ ආදායම් අංශය වෙෙ වගවිය හැකි අෙර, මුද්රා ෙැබූ කෙරයක බහාලූ 

වෙන්ඩර් ලියවිලි  2021.12.08 ෙන දන  ව .ෙ.10.00 ෙ ව ර නාගරික වේකම් වද ාර්ෙවම්න්තුවේ ඒ සදහා 

ෙබා ඇති වෙන්ඩර් ව ට්ටිවේ ෙැන් ත් කෙ යුතුය. 

5. වෙන්ඩර් ෙැන් තුෙ සඳහා ෙද කුවිොන්සිවයහි මුේ පිෙ ෙ වෙන්ඩරයෙ ඇමිණිය යුතුය. 

6. වෙන්ඩර් අයදුම් ත් ව ොර්මවයන් අෙශය වකවරන සියලු වෙොරතුරු වෙන්ඩර්කරු විසින්  ැහැදලිෙ සදහන් 

කළ යුතුය. 

කටන්ඩර් භාරගැනීම හා විවෘත කිරිම 

1. 2021.12.08 දින කප.ව. 10.00 ට කටන්ඩර් බාර ගැනීම අවසන් කේ. ඉන් අනතුරුෙ ෙහාම නාගරික වේකම් 

වද ාර්ෙවමන්තුවේදී වෙන්ඩර් විෙෘෙ කිරීම සිදු කරනු ෙබන අෙර වෙන්ඩර් විෙෘෙ කරන අෙස්ථාෙෙ 

වෙන්ඩර්කරුෙන්ෙ වහෝ ඔවුන්වේ නිවයෝජිෙයන්ෙ සහභාගී විය හැකිය. 

2. වම් සම්බන්ධෙ ෙැඩි විස්ෙර වකොළඹ 07, වකොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික භාණ්ඩාගාරික 
වද ාර්ෙවම්න්තුවේ නිවයෝඡ්ය නාගරික භාණ්ඩාගාරික (ආදායම්)  වහෝ ගණකාධිකාරී (ආදායමි) 
වෙතින් ෙබා ගෙ හැකිය.( දු.අංක - 011-2692465 / 011-2699244) 
 

කටන්ඩර් ඇගයීම 

1. එක් එක් වෙළදසැෙ සදහා වෙන්ඩරය ෙබා වදනු ෙබන්වන් ෙැබී ඇති ඉහෙම වෙන්ඩර් මිළෙය. 

2. වෙෙඳසැේ හිමියා වහෝ නිවයෝජිෙ වහෝ වසේෙකයා යනු බෙ ත්ර  ෙබාවගන ඇති ෙැනැත්ොය. 

3. (අ) සෑම  වෙන්ඩරයක් සඳහා ම අයදුම් වෙහි අමුණා ඇති උ  වේඛනවයහි ඇති එක් එක් වෙළද සැෙ 

ඉදරිවයහි සඳහන් කර ඇති වෙන්ඩර් ෙැන් ත් මුදෙ, මුදලින් වගො ඊෙ අදාෙ ෙදු වත් මුේ පිෙ ෙ ඇමිණිය  

යුතුය. කේ සේබන්ධව කිසියේ  ඩකිරිමක් සිදුවුවකහොත් එය කටන්ඩරය ප්ර තික්කෂේප කිරීමට කහේතුවනු ඇත. 

(ආ) ෙර්ෂයෙ අදාෙ ෙන වෙන්ඩර් ෙටිනාකම ව ර ෙර්ෂවේ වදසැම්බර් මස 31 දනෙ ව ර එක් ොරිකයක් 

සහ අදාෙ ෙර්ෂවේ  මාර්තු 31 දනෙ එක් ොරිකයක් ෙශවයන් සමාන වාරි  කෙ කින් සම්පුර්ණවයන් වගො 

නිමකළ යුතුය. වමම දනය (අදාෙ මාසවේ 31 දන ) නිොඩු දනයකෙ වයදුනවහොත් අෙසාන රාජකාරි  දන 

වහෝ ඊෙ ප්ර ථම වගවිය යුතුය. අදාෙ දනෙ වගවිය යුතු ොරික මුදේ වගවීම ෙ කෙයුතු වනොකරනු ෙබයි නම්, 

ඊළග මස 01 දන වෙළඳ සැෙ මුද්රා ෙබනු ෙබන අෙර, අදාෙ වෙළඳසැෙ වෙනුවෙන් රඳො ඇති වෙන්ඩර් 

ෙැන් තුෙ ද ආදායම වෙෙ බැර කරනු ෙැවේ. 

(ඇ.)  වමම නිවේදනවයහි අෙශයොෙයන්ෙ ෙරවේම අනුගෙ වෙමින් වෙන්ඩර් භාරගැනීම  අෙසන් 

වීමෙ ප්ර ථම ෙෙංගු වෙන්ඩර් ඉදරි ත් කරන ෙද නමුත් ෙම වෙන්ඩරය පිලිවගන වනොමැති සියලු 

පුේගෙයින්ෙ වෙන්ඩරය සදහා ෙබාදී ඇති ෙැන් තුෙ ආ සු ෙබා ගැනීමෙ හිමිකම ඇෙ.  

(ඈ) මින් ව ර මීෙ අදාෙෙ වකොළඹ මහා නගර සභාෙ සමග වූ වෙන්ඩර් ගිවිසුම් උේෙංඝනය කරන ෙද 

පුේගෙයන්වේ අයදුම් ත් ප්ර තික්වෂේ  කරනු ෙබන අෙර, වෙන්ඩර් වකොන්වේසි  කඩ කරමින් ඉදරි ත් කර 

ඇති ඕනෑම වෙන්ඩරයක් ද ප්ර තික්වෂේ  කරනු ෙැවේ.  

 

 

 



 

4. වමම වෙන්ඩරය ඉදරි ත් කරන්වන් අෙංක වේෙනාෙකින් වනොෙන බෙෙ එත්තු ගියවහොත් වහෝ එෙැනි 

වෙන්ඩරයක් වකොළඹ මහා නගර  සභාවේ ඕනෑම වෙළඳව ොළක වහෝ එෙැනි ස්ථානයක ෙබාදීම සභාවේ 

මෙයෙ අනුෙ වෙන්ඩර්කරුවේ චරිෙය හා ක්රියා පිළිවෙත් අනුෙ සුදුසු වනොෙන බෙ ව නී ගියවහොත් ඕනෑම 

වෙන්ඩරයක් ප්රතික්වෂේ  කිරීවම් අයිතිය සභාෙ ෙබා ගන්නා අෙර එෙැනි ප්ර තික්වෂේ  කිරිමක් පිළිබඳෙ වහේතු 

දැක්වීමෙ සභාෙ බැඳී වනොසිටී. 

 

5. වෙන්ඩරය සාර්ථක බෙ දැනුම්දීවමන්  සු සාර්ථක වෙන්ඩර් කරැෙන් විසින් සති වදකක් ඇතුෙෙ 2022  

ෙර්ෂවේ මාස 6 ක් සඳහා පිලිගත් වෙන්ඩර් මුදලින් 50% ක් හා ඊෙ අදාෙ ෙැට් බදු මුදෙ සති වදකක් ඇතුෙෙ 

වගවිය  යුතුය.  

 

6. මස් වෙළදසැේ ෙෙ ජෙ හා විදුලි බිේ ත් වනොවගො හිඟ මුදේ ඇතිවිෙ ඒො අයකර ගැනිමෙ හැකිෙන වසේ 

රු. 25,000.00 ක  මුදෙක් ඇ  ෙැන් තුෙක් වෙස ර ඳො ෙැබීමෙ වකොළඹ මහා නගර සභාෙ වෙෙ වගවිය 

යුතුය. 

 

7. එක් වෙළදසැෙක් සඳහා ෙැන් ත් කරන ෙද වෙන්ඩර් ෙැන් ත්  මුදෙ  වෙනත්  වෙළදසැෙක්  සඳහා භාවිො  

කෙ වනොහැකි අෙර වෙළදසැෙක් සඳහා ෙැන් ත් කරන  වෙන්ඩර් මුදෙ අදාෙ වෙළදසැෙ සඳහා  මණක් 

භාවිො කළ යුතුවේ. 

 

8. 2023 වර්ෂ සඳහා කගවිය යුතු කටන්ඩර් ගාස්තුව වන්කන් 2022 වර්ෂයට කගවන ලෙ මුෙලට 5%   

වටිනා ම එ තුකිරීකමන් ලැකබන මුෙලයි.  

 

9. ඕනෑම වෙන්ඩරයක් පිළිගැනිවම් වහෝ ප්ර තික්වෂේ  කිරිවම් අෙසාන තීරණය සභාෙ සතුෙන අෙර එයෙ සියළු 

කරුණු බැඳී  ෙතී. 

 

කපොදු ක ොන්කේසි 

1. ෙබාදී ඇති වෙළදසැේ තුෙ මස් අවෙවි කිරීම සඳහා වකොන්වේසියක් ෙශවයන් එක් එක් වෙළදසැෙ සදහා 

ඝාෙක බෙ ත්ර යක්,  ශු ඝාෙක අඥා  නෙ යෙවත් සාර්ථක වෙන්ඩර්කරු විසින් ෙබාගෙ යුතුය. වමම 

බෙ ත්ර ය එකී ෙර්ෂවයහි වදසැම්බර් 31 දන දක්ො ෙෙංගු ෙනු ඇෙ. 

 

2. වකොළඹ මහා නගර සභා ඝාෙකාගාරවයහි මරණ ෙද වහෝ වකොළඹ  ශු වෙදයෙරයා විසින්  රීක්ෂාකර බො 

මනුෂය  රිවභෝජනය සදහා සුදුසු යැයි තීරණය කරන ෙද මස් හැරුනු වකොෙ වෙනත් මස් එකී වෙළදසැේ ෙෙ 

ෙැබීම, වහෝ විකිණීම වහෝ විකිණිම සදහා ප්ර දර්ශනය වනොකෙ යුතුය. 

 

3. ව ොදු වෙළදව ොෙ  ෙත්ොවගන යනු ෙබන මස් වෙළදසැේහි ඉෙෙෙන මස් අ ද්ර ෙය බදුකරු විසින් 

නිසියාකාරෙ වෙළද ව ොවෙන් බැහැර කෙ යුතුය. 

 

 

 



 

4. ෙමන්ෙ ෙබා දී ඇති වෙළඳව ොළෙේ ෙෙ මස් විකිණීවමදී  සභාවේ අතුරු ෙයෙස්ථා ,  ශු ඝාෙක අඥා  නෙ 

 ශු වරෝග  නෙ, ආහාර  නෙ සහ  ාරිවභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීවම්  නෙ යෙවත් ෙන කිසියම් ෙරදක් 

සදහා අධිකරණයන් මගින් ෙැරදකරු කර තිවබනොනම් එෙැනි පුේගෙවයකු වෙෙ නිකුත් කර ඇති බෙ ත්ර  

අෙෙංගු කරනු ඇෙ. 

 

5. ඕනෑම වෙන්ඩර්කරුවෙකු වෙෙ නිකුත් කර ඇති ඝාෙන බෙ ත්ර යක් වෙනත්  අවයකුෙ මාරු කළ වනොහැක. 

 

6. (අ)  වෙන්ඩරය සඳහා  කලින් කෙෙ අෙශය ෙන වකොන්වේසි කිසිෙක් වෙවෙොත් ඒො  ැණවීවම් අයිතිය සභාෙ 

රදො ගන්නා අෙර  එවසේ   නෙනු ෙබන අමෙර වකොන්වේසි ෙෙෙ වෙන්ඩර්කරු බැවදනු ඇෙ. 

       (ආ)  සභාෙ විසින් කලින් කෙෙ තීරණය කරනු ෙබන අෙශයොෙයන්ෙ සහ වකොන්වේසි ෙෙෙ වෙන්ඩර්කරු 

අනුගෙ විය යුතුය. 

7. ෙමා වෙන්ඩර් ඉදරි ත් කරන ස්ථානය පිළිබද හා ෙමා වෙන්ඩර් කරන වෙළදව ොවළහි ෙත්ෙය පිළිබදෙ 

වෙන්ඩර්කරුෙන්ෙ අෙවබෝධයක් තිවබනු ඇෙැයි අවේක්ෂා වකවර්. 

 

8. වෙන්ඩර්කරු විසින් සිය වෙළදව ොළ වෙන්ඩරය පිළිවයළ කිරිවම්දී වහෝ එහි ප්ර තිඵෙයක් ෙශවයන්     

වෙන්ඩර්කරුෙ දැරීමෙ සිදුෙන කිසිදු වියදමක් සම්බන්ධවයන් සභාවෙහි ෙගකීමක් වනොමැෙ. 

 

9. ඉදරි ත් කර ඇති වෙන්ඩරවයහි ඇති කිසියම් වෙොරතුරක් අසෙය බෙ ව නීගියවහොත් වෙන්ඩරය ප්ර තික්වෂේ  

කර ෙැම් තුෙ අහිමි කරනු ඇෙ. 

 

වික ේෂ  රුණු 

1. වෙන්ඩර් ලියවිලි ඉදරි ත් කිරීමෙ බොව ොවරොත්තුවෙන් සිෙ වෙන්ඩර් ෙැන් තුෙ වගවීවමන්  සු වෙන්ඩර් 

ලියවිලි ඉදරි ත් වනොකිරීමෙ තීරණය කර ඇති හා 2022.12.08 දින කපරවරු 10.00 ට ව ර වෙන්ඩර් බාර 

ගැනීම අෙසන් කීරිමෙ ප්ර ථම වෙන්ඩර් ව ට්ටියෙ ෙැන් තුෙ රිසිට්  ෙ ඇතුලු සියළු වෙන්ඩර්  ත් බහා 

වනොමැති වෙන්ඩර්කරුෙන්ෙ වෙන්ඩර් ෙැන් තුෙ ආ සු ෙබාගැනීමෙ හිමිකම් ඇෙ.  

 

 

නාගරික වකොමසාරිස් 

වකොළඹ මහා නගර සභාෙ 


