මහරගම නගර සභාව
ප ොදු වැසිකිළි පෙන්ඩර් කිරීම
පමම නගර සභොව සතු හතින් සඳහන් ප ොදු වැසිකිළි විත්රතො සිදු කිරීම හො මම වැසිකිිය
ිහහරය රරන්නන්පගන්
ගොසතතු අ කිරීපේ අයිති 2020.10.13 සිෙ 2021.10.12 දින දක්වො වූ රොල ෙ බදුදීම සඳහො පෙන්ඩර් රැඳවනු ලැපේ.
බදුරොල අවසන් විමෙ ප ර, වැසිකිළි සංවර්ධන පහෝ සංවර්ධන ෙ අවශ්ය අවසතාොවරදී බදු රොල අවසන් කිරීමරෙ
ෙතපරොෙ පෙන්ඩර භොරදීමෙ රෙයුතු සිදු රරනු ලැපේ.
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මහරගම නගරපේ ප ොදු වැසිකිළි
රු.675,000/- රු.5,000/- රු.1000/02
පරොට්ෙොව නගරපේ ප ොදු වැසිකිළි
රු.550,000/- රු.5,000/- රු.1000/03
මහරගම ප ොදු පවළඳ ල භූමිපේ ඇති ප ොදු වැසිකිළි
රු.215,000/- රු.5,000/- රු.1000/04
තලවතුපගොඩ ප ොදු වැසිකිළි
රු. 50,000/- රු.5,000/- රු.1000/05
පරොට්ෙොව ප ොදු පවළඳ ල ප ොදු වැසිකිිය
රු. 50,000/- රු.5,000/- රු.1000/පෙන්ඩර් ත 2020.09.07 දින සිෙ 2020.09.22 දින දක්වො වූ සතිපේ රොජරොරී දින න්ී ප .ව.9.00 සිෙ .ව.2.30 දක්වො
නිකුත රරනු ලබන අතර, පෙන්ඩර් භොර ගැනීපේ අවසන් දින 2020.09.23 දින ප .ව.9.00ෙ අවසන් පේ. පෙන්ඩර් විවෘත
කිරීම 2020.09.23 දින ප .ව. 9.30 ෙ මහරගම නගර සභොපේ ශ්රවයොගොරපේදි සිදු රරනු ලැපේ. මම අවසතාොවෙ
පෙන්ඩරරරුෙ පහෝ ඔහු/ඇ විසින් බල
ැවරුන නිප ෝජිත කුෙ සහභොගි වි හැර.
 පේ සේබන්ධප න් වැඩි විසතතර රොර් ොල පේලොව තුලදී මහරගම නගර සභොපේ පසෞඛ්ය අංශ්පේ දුරරාන අංර
0112745002 මගින් විමසීපමන් දැන ගත හැර.
 පෙන්ඩර් ඉල්ලුේ ත මහරගම නගර සභොපේ පසෞඛ්ය අංශ්ප න් රොජරොරී දිනවලදී .ව. 2.30 ෙ ප ර මුදල්ල පගවො
ලබොගත හැර.
ප්රධාාන ොනා්ොසී
i.
පිළිගත පෙන්ඩර්රරු විසින් මොසිරව පගවනු ලබන බදු මුදලෙ අමතරව, සෑම මසරම ජල හො විදුිය බිල්ල ත,
බිල්ල ත ලැබී සති ක් තුලදී පගවි යුතු අතර, මම ලදු ත අ පේ දැනගැනීම සඳහො ඉදිිහ ත රළ යුතු .
ii.
වැසිකිළි දින තො මනො විත්රතොව කින් වතවොපගන ො යුතු .
iii.
දින තො ප .ව.5.00 සිෙ රොත්රී 10.00 දක්වො මයක් වැසිකිළි විවෘතව තැබි යුතු .
iv.
වැසිකිළි
ොවිච්චි රරන මක් අප කුපගන් රු.10.00 ර ගොසතතුවක් මයක් අ කිරීමෙ අවසර පදනු ලැපේ.
v.
පූජය/පූජර ක්ෂය හො ොසැල්ල නිළ ඇුමපමන් සැරුනනු ළමුන්පගන් ගොසතතු අ පනොරළ යුතු .
vi.
පිළිගත පෙන්ඩර්රරු ගිවිුනේ ඇ වශ්ප න් මොස 03 ර බදු කුිය ද, ජල හො විදුිය ගොසතතු පවනුපවන් රු.60,000/ර ඇ තැන් ත මුදලක් තැබි යුතු .
vii.
ප ොදු වැසිකිළි භූමිපේ ඇති වැසිකිළි සේබන්ධ වැසිකිළිවල පහෝ වැසිකිළි වලවල්ල නිසි නඩතතුවකින් යුතුව
පසෞඛ්ය ගැෙු  ැන පනොනිනන පලස වතවොපගන ොම පෙන්ඩර්රරු සතු වගකිමක් පේ.
viii.
ඉහත සඳහන් වැසිකිියවල වල අ ද්රවය ඉවතකිරීපේ රෙයුතු පෙන්ඩර්රරු විසින්ම ඉටු රළ යුතු . ඒ සඳහො
මහරගම නගර සභොපේ ගිය බවුසර ප ොදො ගන්පන් නේ ලීෙර් 3000ර මක් පලෝඩ් 01 ක් පවනුපවන් රු.1200/ර (වැට් රහිත) මුදලක් මහරගම නගර සභොවෙ පගවි යුතු .
ix.
ඉහත viii පරොන්පේසි අනුව රෙයුතු රරනු පනොලැබුවපහොත ම සභොව විසින් ඉවත කිරීමෙ රෙයුතු ප ොදවන
අතර, ඒ සඳහො ලීෙර් 3000 ර ගිය බවුසර් පලෝඩ් 01 ක් පවනුපවන් රු.2250/-(වැට් රහිත) මුදලක් මහරගම නගර
සභොවෙ පගවි යුතු .
x.
ඉහත ix වන පරොන්පේසි ෙ අනුව සභොව විසින් ගිය බවුසර් පලෝඩ් 01 ක් සඳහො රු. 2250/- (වැට් රහිත)ක්
අ කිරීම පිණිස, මහරගම ප ොදු වැසිකිළි සඳහො රු.50,000/- ර මුදලක්ද, පරොට්ෙොව ප ොදු වැසිකිළි සඳහො
25,000/- ර මුදලක් ඇ වශ්ප න් තැබි යුතු .
xi.
ඉහත viii, ix, x පරොන්පේසි මහරගම ප ොදු පවළඳ ල භූමිපේ ඇති වැසිකිළි සඳහො අදොල පනොපේ.
දින :- 2020.09.02

සභො ති - මහරගම නගර සභොව

