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360 - විවිධ ැබීම් ශා විකිණීම් – (02) 

 

 

නගර වභාල විවිධ ගවේලාලන් ඳලත්ලාගගන යෑම වශා විවිධ අයදුම්ඳත්, ආකෘති ඳත්ර භාවිාා කරනු බන අාර, යම් 

යම් ගවේලාලන් වැඳයීම ගලනුගලන් ගාව්තුලක් ද අය කරනු බයි. අය කරනු බන ගාව්තු ප්රමායයන් ඳශා වශන් 

ඳරිදිය. 

 

 

අයදුම්ඳත් ලර්ගය ශා සවේලාල     අය කරනු බන ගාව්තුල (රුපියල්) 

 

අනුගබදුම් අයදුම්ඳාක් වශා         400.00 

        ගගොඩනැගිලි අයදුම්ඳාක් වශා        500.00 

ඉදිරිකිරීම් ගලනුගලන් ගිවිසුම් ගඳෝරමයක්       600.00 

ගගොඩනැගිල්ක් ඉදිකිරීගම් කාය දීරඝ කිරීමට  - ලාණිජ්ය   ගන්ලාිකක කක් ලවරක් වශා  300.00 

ලැඩිලන ලවරක් ඳාවා රු. 150.00 +10% බැගින් අමාර ගාවත්ු     150.00 

නිර්ලන්දි ගිවිසුම්ඳත් 03ක් වශා ගාව්තු       400.00 

අනුමා වැැව්ගම් වශතික පිටඳත් නිකුත් කිරීම (ලවර 03 ක් ඇතුා)    300.00 

ඔප්පු වාරාාං ගඳෝරමයක්         350.00 
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සගොඩනැගිලි අයදුම් ඳත් සඳරවැරි ගාවත්ු 

 

 

 

 සගොඩනැගිල්සල් 
බිම් ප්රමායය ලර්ග 

මීටර් ලලින් 

සගොඩනැගිල්සල් 
බිම් ප්රමායය ලර්ග 

අඩි ලලින් 
 

සන්ලාසික භාවිතය ලාණිජ සශෝ සලනත් 

I 45 ටඅඩු 500ටඅඩු 500.00 1000.00 

II 45-90 500-1000 1500.00 2000.00 

III 91-180 1001-2000 2500.00 3000.00 

IV 181-270 2001-3000 3500.00 4000.00 

V 271-450 3001-5000 4500.00 6000.00 

VI 451-675 5001-7500 5500.00 8000.00 

 

VII 

676-900 7501-10000 6500.00 10000.00 

VIII 901-1225 10001-13150 7500.00 12000.00 

IX 1225 ටලැඩි 13150 ටලැඩි 7500.00 12000.00 

   ලර්ග මීටර 90ක් ලන 
කක් කක් අමාර 
ගගබිම්  ප්රමායය 
වශා  ප්රමායය 
වශා රු. 1000.00 
බැගින් 

ලර්ග මීටර 90ක් 
ලන කක් කක් 
අමාර ගගබිම්  
ප්රමායය වශා  
රු. 1250.00 
බැගින් 

 

 

 

මායිම් තාප්ඳ සන්ලාසික දික් මීටරයකට 

(රුපියල්) 

ලානිජ සශෝ සලනත් 

දික් මීටරයකට 

(රුපියල්) 

I. ගගොඩනැගිලි සීමාගලන් පිටා 300.00 400.00 

II.ගගොඩනැගිලි සීමාල තු 500.00 600.00 

දුරකථන / විදුලි වංසේ කුළුණු 1. උව මීටර් 05 ට ලැඩි 20 දක්ලා 

2. උව මීටර් 20 ට ලැඩි 50 දක්ලා  

3. උව මීටර් 50 ට ලැඩි 

රු. 20,000.00 

රු. 30,000.00 

රු. 50,000.00 

ආලරය අනුමා ගාව්තු වෑම මිටර් 05 - රු. 10000.00 බැගින් 
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ඉඩම් අනුසබදුම් ගාව්තු   

ලර්ග මිටර් 

I. 150-300 

II. 301-600 

III. 601-900 

IV. 901 ට ලැඩි 

ඳර්චව් 

06-12 දක්ලා 

12ට ලැඩි 24 දක්ලා 

24 ට ලැඩි 36 දක්ලා 

36ට ලැඩි 

ගාව්තුල (රුපියල්) 

500.00 

400.00 

300.00 

200.00 

අනුකූතා වශතික ගාව්තු   

I. ගන්ලාිකක 
 
 

 
II. ලාණිජ්ය ශා ගලනත් 

 

ල. මී. 300 දක්ලා 
 
 
 
ල. මී. 100 දක්ලා 
 
 

රු. 3000.00 ඊට ලැඩිලන 
වෑම ල.මී 01ට රු. 10.00 
බැගින් 
 

රු. 3000.00 ඊට ලැඩිලන 
වෑම ල.මී 01ට රු. 20.00 
බැගින් 
 

III. ඉඩම් අනුගබදුම් 
 
IV. ඉඩම් ගගොඩකිරීම් 

ඳෂමු බිම් ගකොටවට රු.1000.00ක් වශ ලැඩි ලන වෑම බිම් 
කට්ටියකටම රු.500.00 බැගින් 
 

ලර්ග මිටර් 150ට අඩු රු.3000.00 ශා ලැඩි ලන වෑම ලර්ග 
මීටරයකටම රු.20.00 බැගින් 
 

V. දුරකථන   විදුලි වාංගේ උව මීටර් 05 ිකට 20 දක්ලා රු.2000.00 ක් වශ ඊට ලැඩි ලන 
වෑම මීටර් 01 කට රු.100.00 බැගින් 
 

VI. විගේ ලයාඳෘති  කුඩා ඳරිමාය වශා 
මධයම ඳරිමාය වශා 
මශා ඳරිමාය වශා 

රු.   5,000.00 
රු. 10,000.00 
රු. 20,000.00 

 
 

වීථිසර්ඛා වශතිකයක් නිකුත් කිරීමට 

 

    ගන්ලාිකක රු: 500.00 

    ලයාඳාර රු: 1000.00 

    මිශ්ර ගන්ලාිකක රු: 750.00 
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 රුපියල් 

ගනොඳරලා ගැනීගම් වශතිකයක් නිකුත් කිරීම 1500.00 

අනතුරුදායක ගව් වම්බන්ධ කටයුතු කිරීම වශා අලය ගඳෝරමයක් 1500.00 

දු ඳාක් අව්ථාන ගා වීගම්දී වශතික කිරීගම් ගාව්තුල 250.00 

ගලනත් වශතික පිටඳත් ගාව්තු 400.00 

ලවරකට ගවවිගම් ගාව්තු 22.50 

ලවරකට වශතික පිටඳත් කිරීගම් ගාව්තු 7.50 

(ලැඩිලන ලවරක් ඳාවා 10% ක ගාව්තුල වමග රු.300.00 ලවර 05කට ලැඩිනම් රුපියල් 

300.00 + 10% අමාර ගාව්තු  + අමාර ගවවීගම් ගාව්තු 10%) 

500.00 

හිමිකම් වශතිකය 500.00 

ගේඳෂ අාංක මාරු වීම් ලදී කම අාංක ලලින් ශැඳින්ගලන්ගන් කකම ගේඳෂක් බල වශන් 

වශතිකයක් නිකුත් කිරීමට 

රු: 200.00 

 

ඳරිවර බඳත්ර ගාව්තු ( යසයෝජන මුදට අනුල ) 

 

 රුපියල් 

ඳාරිවරික බඳෑම් ශදුනාගැනීම පිළිබ ප්ර්නාලලිය 100.00 

ඳාරිවරික ආරක්ය බඳත්ර ඉල්ලුම් ඳත්රයක් 100.00 

ඳාරිවරික ආරක්ය බඳත්රය අලුත් කිරීම වශා ව ඉල්ලුම් ඳත්රයක් 50.00 

ඳරිවර බඳත්ර ගාව්තු (අවුරුදු තුනක් වශා) 4,000.00 
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ඳරිවර බඳත්ර බා ගැීමමට ඳරීක්ය ගාව්තු (යසයෝජන මුදට අනුල) 

 

 රුපියල් 

ආගයෝජ්න මුද රු. 250,000.00 ට අඩු 3,000.00 

ආගයෝජ්න මුද රු. 250,001.00 - 500,000.00 දක්ලා 3,750.00 

ආගයෝජ්න මුද රු. 500,001.00 - 1,000,000.00 දක්ලා 5,000.00 

ආගයෝජ්න මුද රු. 1,000,000.00ට ලැඩි 100,000.00 

 

නගර වභා ආඥා ඳයගත් (255 ලැනි අධිකාරිය) 162 ශා 1979 අාංක 42 දරය නගර වභා, මශ නගර වභා (වාංගෝධන) 

ඳනතින් වාංගෝධිා කකී නගර වභා ආඥා ඳයගත් 164,165 (අ) ශා (ආ) යටගත් අම්බන්ගගොඩ නගර වභා ඳාන සීමාල 

තුෂ ඳලත්ලා ගගන යනු බන ගලෂ ලයාඳාර ගලනුගලන් බඳත්ර ගාව්තු ශා බදු වභාල විිකන් අය කර ගනු ැගේ. 

වාංගෝධිා ඳයගත් 15 ගලනි ගේදය අනුල වශ ප්රධාන ප්රඥප්තිග  වාංගෝධිා 165 (ආ) ලගන්තිය යටගත් ගලෂ ලයාඳාර 

විගයහි බදු නියම කරනු බයි. ඒ බේධ ගගවිය යුතු ලර්යකට ඉශතින් ව ලර්ග  දී කම ගලෂ ලයාඳාරගයන් ත් ැම්ම් 

අනුල නියම ක යුතුය. 

 

කලා ඳශා දැක්ගලන ප්රමායයන් ගනොයික්මලන ඳරිදි ග.. 

 

සලෂ ලයාඳාරසයන් සඳර ලර්සේදී (2015) ත් ැබිම්    සගවිය යුතු බේධ ( රු: ) 

රු. 6,000.00 දක්ලා                   500.00 

රු. 6,001.00 ිකට රු.12,000.00 දක්ලා නම්              1,000.00 

රු. 12,001.00 ිකට රු.18,750.00 දක්ලා නම්                      1,500.00 

රු. 18,751.00 ිකට රු.75,000.00 දක්ලා නම්                      2,000.00 

රු. 75,001.00 ිකට රු.15,000.00 දක්ලා නම්                      3,000.00 

රු. 15,001.00 ිකට ඉශට                        5,000.00 

 


