
ලංකා ”•බල ම–ඩලය
2023 ”• ගා—“ සංෙශධනය 

පහත සඳහ” ”• ගා—“, ’යම අය ”ම කා–ඩ සඳහා 2023 ෙපබරවා මස 15 වන ”න ’ට බලා’මක වන ප” යා’මක “ම 
සඳහා  ලංකා මහජන උපෙය–“තා ෙකා“ෂ” සභාව ’” අ•මත කර ඇත. 

පා’ෙභක අය ”ම ආකෘ“ෙ“ කරන ලද ෙවන—ක’ :

l  ඒකක 180 ට වැ• ආග“ක හා –“ායතන පාෙභ–“ක අය ”මය සඳහා මා’ක පෙභ–ජනය ඒකක කා–ඩ අ•ව ”•–ල ගණනය 
කර• ලැෙ•. 

ඒ අ•ව ”න 30ක පාෙභ–ජන කාල “මාව” සඳහා සංෙශ–“ත ”•බල ගා—“ පහත ප” සංෙශ–ධනය කර• ලැෙ•.

2023 සංෙශ“ත ”• ගා—“

යා’මක වන ”නය
(”න 30ක පෙභ–ජන කාල “මාව” සඳහා) 2023-02-15

 පා’ෙභක අය ”මවග

ගෘහ—ථ පා’ෙභක අය ”මය

ඒකක “ල (”./.ෙවා.පැ.) මා’ක —ථාවර ගා—“ව(”.)

මාක ප’ෙභජනය ඒකක •.ෙවා.පැ. 0-60 අතර

කා–ඩය 1 : .ෙවා.පැ 0 - 30 30.00 400.00

කා–ඩය 2 : .ෙවා.පැ 31 - 60 37.00 550.00

මාක ප’ෙභජනය  ඒකක •.ෙවා.පැ. 60 කට වැ•

කා–ඩය 1 : .ෙවා.පැ. 0 - 60
42.00 650.00

කා–ඩය 2 : .ෙවා.පැ. 61 - 90

කා–ඩය 3 : .ෙවා.පැ. 91 -120
50.00 1,500.00

කා–ඩය 4 : .ෙවා.පැ. 121 -180

කා–ඩය 5 : .ෙවා.පැ. 180ට වැ• 75.00 2,000.00

ගෘහ—ථ - කාල පාදක ගා—“ අය”මය (”ක”ප)

”වා කාලය (පැය 0530 - පැය 1830) 70.00

2,000.00කා•යය බ“ල (පැය 1830 - පැය 2230) 90.00

කා•යය බ“ල ෙනාවන (පැය 2230 - පැය 0530) 40.00

ආග“ක හා –“ායතන 

කා–ඩය 1 : .ෙවා.පැ. 0 - 30 30.00 400.00

කා–ඩය 2 : .ෙවා.පැ. 31 - 90 37.00 550.00

කා–ඩය 3 : .ෙවා.පැ. 91 - 120 42.00 650.00

කා–ඩය 4 : .ෙවා.පැ. 121 - 180 45.00 1,500.00

කා–ඩය 5 : .ෙවා.පැ. 180ට වැ• 50.00 2,000.00

ෙවන’ පා’ෙභක අය ”මවග

කමා”ත ෙපා කාය/ ෙහට”/ 
රා’

ක•මා”ත
1-1

ක•මා”ත
1-2

ෙපා” 
කා•ය 1-1/ 
ෙහ–ට” 1-1/                      
රා’ 1-1

ෙපා” 
කා•ය 1-2/ 
ෙහ–ට” 1-2/                 
රා’ 1-2

ගා—“ 1
“”’ගත ඉ”ම 

.ෙව–.ඇ. 42ට 
අ— ෙහ– සමාන, 
ෙව–””යතාව 
ෙව–”” 400/230 
වන සැප–ම

මා’ක පෙභ–ජනය .ෙවා.පැ.                 
0 - 300 ද”වා

.ෙවා.පැ. 300 
වැ•

.ෙවා.පැ.                
0 - 180 ද”වා

.ෙවා.පැ.180 
වැ•

ඒකක “ල (”./ .ෙවා.පැ.) 26.00 26.00 40.00 47.00

මා’ක —ථාවර ගා—“ව(”.) 1,200.00 1,600.00 1,000.00 1,600.00

ගා—“ 2
“”’ගත ඉ”ම 

.ෙව–.ඇ.42ට 
වැ•, 

ෙව–””යතාව 
ෙව–””400/230 
වන සැප–ම

ඒකක “ල
(”./.ෙවා.පැ.)
 

”වා කාලය                                   
(පැය 0530- පැය 1830) 37.00 47.00

කා•යය බ“ල                            
(පැය 1830 - පැය 

2230)
40.00 55.00

කා•යය බ“ල ෙනාවන 
(පැය 2230 - පැය 

0530)
34.00 39.00

උපම ඉ”’ ගා—“ව (”./.ෙව–.ඇ.) 1,600.00

මා’ක —ථාවර ගා—“ව(”.) 5,000.00

ගා—“ 3
ෙව–””යතාව 
. ෙව–””11ට 
වැ• ෙහ– සමාන 

සැප–ම

ඒකක “ල
(”./.ෙවා.පැ.)

”වා කාලය                          
(පැය 0530- පැය 1830) 36.50 46.00

කා•යය බ“ල                     
(පැය 1830 - පැය 2230) 39.50 54.00

කා•යය බ“ල ෙනාවන 
(පැය 2230 - පැය 0530) 33.50 38.00

උපම ඉ”’ ගා—“ව (”./.ෙව–.ඇ.) 1,500.00

මා’ක —ථාවර ගා—“ව(”.) 5,000.00

” ලා’– (”./ •.ෙවා.පැ.) 45.00

ලං•ම ආෙරපණ ම–—ථානය”“ ”• ෙමට රථ ආෙරපණය

ප’හරණය කරන ෙ“ලාව මත පදන’ — අය ”මය සරල ධාරා “” ආෙර–පණ ෙ—වා              
(”. / .ෙවා.පැ.)

ෙදවන ම”ටෙ’ ““ාව•ථ 
ධාරා ආෙර–පණ ෙ—වා                

(”. / .ෙවා.පැ.)
”වා කාලය (පැය 0530 - පැය 1830) 88.00 70.00

කා•යය බ“ල (පැය 1830 - පැය 2230) 112.00 90.00

කා•යය බ“ල ෙනාවන (පැය 2230 - පැය 0530) 53.00 40.00

කෘ“කා“ක - කාල පාදක ගා—“ අය ”මය (”ක”ප)

ගා—“ 1
“”’ගත ඉ”ම

.ෙව–.ඇ. 42ට 
අ— ෙහ– සමාන, 
ෙව–””යතාව 
ෙව–”” 400/230 
වන සැප–ම

ඒකක “ල (”./.ෙවා.පැ.) මා’ක —ථාවර ගා—“ව (”.)

”වා කාලය (පැය 0530 - පැය 1830) 37.00

16,000.00කා•යය බ“ල (පැය 1830 - පැය 2230) 40.00

කා•යය බ“ල ෙනාවන (පැය 2230 - පැය 0530) 34.00

l  2022 අංක 25 දරන සමාජ ආර”ෂණ —යක’ව බ” පනතට අ•ව ලංකා ”•බල ම–ඩල පාෙභ–“ක””ට 2022 ඔ”ෙත–බ• 01 
වන— ’ට යා’මක වන ප” “—’ කරන සෑම මා’ක ”• –”ප’ සඳහාම “” ”• පෙභ–ජන ගා—“ෙව” “යයට 2.5 ක (2.5%) 
අ•“මානයකට සමාජ ආර”ෂණ —යක’ව බ–ද අය කර• ලැෙ•. 

l  ඉහත අය”ම සංෙශ–ධනය 2009 අංක 20 දරන  ලංකා ”•බල පනෙ’ 30 (2) (ඈ) “කාරව ලංකා ”•බල ම–ඩලය ’” “’–ධ 
කරන ල”.

සාමා—ා“කා“
ලංකා ”•බල ම–ඩලය 


