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මගේ අංකය : සී.ප්රළ.ව /1/5/2018, 

සිතළලක ප්රළ ගේශීය වභළල, 

ශංලෆල්. 

2018.10.02. 

සීතළලක ප්රළ ගේශීය වභළගේ, 

 
ගරු වභළඳති/උඳ වභළඳති/මන්ත්රී , 

 

.................................................................................... 
 මෆතිතුමනි / මෆතිතුමියනි, 
 
 

2018  ඔක්ත ෝම්බර් මව මශා වභා රැව්වීම  –  07 ලන මශා වභාල. 
 
 

සීතළලක  ප්රළ ිගේශීය වභළගේ 2018 ඔක්ගතෝම්බර් මළවයට  නියමිත  07 ලන මශළ වභළ රැවහවීම 2018.10.10 ලන 

බදළදළ  දින, ගඳ.ල. 10.00 ට සීතළලක ප්රළ ගේශීය වභළගේ වභළ ළළගේ දී ඳෆලෆත්ගේ. 

 
 

එදිනට ඔබතුමළගේ / ඔබතුමියගේ ඳෆමිණීම ගගෞරලගයන්  බළගඳොගරොත්තු ගලමි. 
 
 
ගමයට, 
ගරු වභළඳතිතුමළගේ නියමය ඳරිදි, 
 
 
 

 
ගක්.ඒ. චන්දන ඳේමසිරි, 

ගල්කම්, 

සීතළලක ප්රළි්ගේශීය වභළල, 

ශංලෆල්. 

 
 

න්යාය ඳත්රය. 
 
 

 
 

01. ඳසුගිය රැව්වීතම් ලාර් ාල වම්ම  කර ගැනීම. 

 

02. වභාඳතිලරයා විසින් කරනු බන විතේ නිතේදන. 

03. ප්රා තේශීය වභාල අම ා එලන ද වංතේ, තඳත්වම්, ඳැමිණිලි ශා වන්නිතේදන වභාලට ඉදිරිඳත් කිරිම.  

 

 
 

04. යථා ඳරිදි කල් දී ඇති ප්ර ්න. 

 
04 – (01) ගරු ප්රාරතේශීය වභා මන්ත්රි්් චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිඳත් කරයි. 
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01. තළලල්ගගොඩ ේරළ ම නිධළරි ලවමට අයත් ගකොවහගම විගල්ජ් ගන්ලළසික භූමි කළඳගේත් අධි බෆති විදුලි 

ධළරිතළලයක් වහිතල ගඳොලිතින් කර්මළන්ත ළළලක් ඳලත්ලළගගන යන්ගන් බල දන්ගන්ද? 

 

02. ගන්ලළසික ඉඩම් ශරශළ එලෆනි විදුලි ධළරිතළලයක් වහිත විදුලි රැශෆන් ඇ ඳිගමන් ගන්ලළසිකයන් සිදුවී ශෆකි 

අලදළනම ශළ ගවහ ගකොෂන් ඉලත් කිරිමට සිදුවීම වම්බන්ධගයන් ගන්ලළසිකයන් ලිඛිත බළ දී ඇති විගරෝධතළලය 

වශළ ගගන ඇති පියලර ගමොනලළද? 

 

03. 2003 – 2004 ලෆනි කළ ල ගෘශ ආහරිවත කර්මළන්තයක්ල ඳෆලති ඉශත කර්මළන්තය මශළ ඳරිමළණ කර්මළන්තයක් 

බලට ඳත් කිරිගම්දී ප්රළයගේශීය වභළල මගින් බළ ගත යුතු පිළිගත් ශළ විධිමත් අලවරඳත් ක්රිමළනුකල බළගගන 

ඇේද?බළ ගගන ඇත්නම් ඒලළ ගමොනලළද? ඒලළ නිකුත් කර ඇති දින ලකලළනු ගලන් ගලන්ල ඉදිරිඳත් කරන්න. 

 

04.  ශංලෆල් ගවෞඛ්යළ වලේයි නිධළරිගේ අත්වන වහිතල මශජන ගවෞඛ්යල ඳරික්ක ගක්.පී. සුනිල් මයුරතිවහව 

මශතළ විසින් වභළඳති, සීතළලක ගලත 2004.08.20 දිනෆති ගයොමු කර ඇති ප්රළඳගේශීය වභළල 2004.09.02 දින මුේරළ ල 

වහිත ලිපිගේ නිර්ගේ ක්රි,යළත්මක කිරිමට පියලර ගත්ගත්ද ? එගවේ ගනු ෆබු ක්රිමයළමළර්ග ගමොනලළද? අදළ 

නිර්ගේ  ගශෝ නිගයෝග අනුගමනය ගනොකගෂේ නම් අදළ හිමිකරු වම්බන්ධගයන් ගගන ඇති විධිමත් නීතිමය 

පියලර ගමොනලළද? 

 

05.  එලකට සීතළලක ප්රළඅගේශීය වභළල ඳරිවර කමිටුගේ ගරු වභළඳති වහිතල 2012.02.23 දින ඳරිවර අමළත්යළං ි 

ගල්කම්ලරයළ විසින් සිදු කරන ද ඳරික්ණ ලළර්තළල 2012.03.06 දින නිකුත් කර ඇති අතර එම ලළර්තළගේ 

නිර්ගේ ක්රිවයළත්මක කිරිමට එලකට වභළල මගින් පියලර ගගන ඇත්ද? ඒ ගමොනලළද? අදළෂ නිර්ගේ කර්මළන්ත 

හිමියළ විසින් අනුගමනය ගනොකගෂේ නම් එලකට ගගන ඇති විධිමත් නීතිමය පියලර ගමොනලළද? 

 

06. කර්මළන්ත භූමිය ලළණිඡ කටයුතු ව ශළ අනුමත ගනොකර, අනුමත ගගොඩනෆගිලි වෆසුමක් ගනොමෆතිල, ඳරිවර 

ආරක්ණ  බඳත්ර් ගනොමෆතිල, වභළ ගලෂ බඳත්රම ගනොමෆතිල රගේ මුලික නීති ශළ ඳරිවර නීති උල්ංඝනය 

කරමින් ගමලෆනි කර්මළන්තයක් ගම් ආකළරගයන් ඳලත්ලළගගන යළමට තලදුරටත් අලවර බළ ගදනලළද ? එගවේ 

ගනොමෆති නම් ඒ වශළ ගනු බන ක්රිලයළමළර්ග ගමොනලළද? 

 

07.  ගමලෆනි බඳත්රු රහිත කර්මළන්ත ළළලක් ගමගතක් දුර ඳලත්ලළගගන ඒම වශළ ඉඩකඩ ෆබී තිබුණු ගශේතු දෆන 

ගෆනීම ගතොරතුරු දෆන ගෆනීගම් අයිතිය අනුල ජනතළල වතු මුලික අයිතියක් ලන බෆවින් ඒ පිළිබදල ලන ගශේතු 

ගමොනලළද යන්න වභළලට ඉදිරිඳත් කෂ ශෆකිද? ඒ ගමොනලළද? 

 

 

 

 

 

05. යථාඳරිදිකල්දීඇතිතයෝජනා.  

 
05 – (01) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
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සීතළලක ප්රළරගේශීය වභළල වතු ශංලෆල් නල ගලෂ වංකීර්ණගයහි ශළ ඳෆරණි ගලෂ වංකිර්ණගයහි ගලෂගඳොෂ කුලිය 

2018.07.30 ලන දින දරණ තක්ගවේරු ගදඳළර්තගම්න්තුගේ CD/RP/2591 අංක දරණ ලිපිය මගින් දක්ලළ ඇති ඳශත උඳ 

ගල්ඛනගේ වශන් මළසික ගලෂගඳොෂ කුලිය 2018.1 1.01 ලන දින සිට ක්රි1යළත්මක ලන ඳරිදි විධිමත්ල බදුකරුලන් 

වමඟ ගිවිසුම්ගත විය යුතු යෆයි මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

උඳ තල්ඛනය 

නල තලෂ වංකිර්ණතයහි තලෂතඳොෂ කුලිය ඳැරණි තලෂ වංකිර්ණතයහි තලෂතඳොෂ කුලිය 

කඩ කාමර අංකය මාසික කුලිය රු. කඩ කාමර අංකය මාසික කුලිය රු. 

1 9,450.00 1 4,000.00 

2 4,900.00 2 3,800.00 

3 4,900.00 3 3,400.00 

4 4,900.00 4 5,325.00 

5 4,900.00 5 2,450.00 

7 4,900.00 8 2,950.00 

8 10,100.00 11 4,900.00 

9 5,400.00 12 6,250.00 

10 5,300.00 13 6,400.00 

11 10,000.00 14 5,600.00 

12 5,000.00 15 7,425.00 

13 4,900.00 16 6,850.00 

14 5,000.00 

15 4,900.00 

16 9,950.00 

17 2,800.00 

18 9,950.00 

19 , 19 a 9,800.00 

20 , 20 a 9,800.00 

22 6,750.00 

23 6,350.00 

24 5,300.00 

25 5,000.00 

26 5,300.00 

27 5,000.00 

28 5,300.00 

29 5,000.00 

30 5,300.00 

31 5,000.00 

32 5,300.00 

33 5,000.00 

34 2,800.00 

35 4,550.00 

36 4,300.00 

37 4,550.00 

38 4,300.00 

39 4,550.00 

40 4,300.00 

41 4,550.00 
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42 4,300.00 

43 4,550.00 

44 4,300.00 

45 5,550.00 

46 5,350.00 

47 4,500.00 

48 4,300.00 

49 4,500.00 

50 4,300.00 

51 4,500.00 

52 4,300.00 

53 4,600.00 

54 4,300.00 

55 4,500.00 

56 4,300.00 

57 4,500.00 

58 4,300.00 

59 4,500.00 

60 4,300.00 

61 4,500.00 

62 4,300.00 

63 4,500.00 

64 4,300.00 

65 4,500.00 

66 4,200.00 

67 ම.අංක සීඩී/ආර්පී/2591 ශළ 
2015.10.15දින දරණ ලිපිය 
මඟින් එලළ ඇති තක්ගවේරුල 

ලංගු ගේ. 

68 4,200.00 

69 4,500.00 

70 4,200.00 

71 ම.අංක සීඩී/ආර්පී/2591 ශළ 
2015.10.15දින දරණ ලිපිය 
මඟින් එලළ ඇති තක්ගවේරුල 

ලංගු ගේ. 
 

05 – (02) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

267 ලන අධිකළරිය වු විගනෝද බදු ආඥළ ඳනගත් 2 ලන ලගන්තිගේ (1) ලන උඳ ලගන්තිගයන් ඳෆලරි ඇති බත ප්රුකළර 

සීතළලක ප්රළතගේශීය වභළල, වභළගේ ඳරිඳළන සීමළ ඇතුෂත වු ප්ර ගේයන්හි ඳලත්ලනු බන, එකී ආඥළ ඳනගත් විවහතර 

කර ඇති යම් විගනෝද කටයුත්තකට ඇතුළු වීම පිණිව කරනු බන ගගවීමකින් ( විගනෝද බදු ශෆර) සීයයට 7.5 වමළන 

බේදක් ඳනලළ අයකෂ යුතු යෆයිද , ගමම ගයෝජනළ වම්මතය ගෆවේ ඳත්ර ගේ ඳෂ කරන ද මළවයට ඉක්බිතිලම එෂගඹන 

මළවගේ ඳෂමු ලන දින සිට ක්රිදයළත්මක විය යුතු යෆයිද මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

05– (03) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 
සී ාලක ප්රාලතේශීය වභාල. 

 

2019 ලර්යට අදා ලරිඳනම් බදු ඳැනවීම. 
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1987 අංක 15 දරණ ප්රළඳගේශීය වභළ ඳනගත් 146 ලන ලගන්තිගේ (1) ලන උඳ ලගන්ති ය යටගත්  සීතළලක ප්රළ ගේශීය 

වභළලට ඳෆලරී ඇති බත ප්රදකළරල * හරිවංකළ ප්ර ජළතළන්තික වමළජලළදි ජනරජගේ අංක 1374 ශළ 2004.12.31 දිනෆති 

ගෆවේ ඳත්රීය යටගත් වශ 1486 ශළ 2007-02-23 දිනෆති ගෆවේ ඳත්ගර්ය යටගත් ප්රළවගේශීය වභළ බ ප්ර ගේය තු දියුණු ක 

ප්රටගේ යෆයි ප්රශකළයට ඳත් කර ඇත්තළ වු ප්රළගේය ඇතුෂත  පිහිටි යළ වු නිලළවල, ගගොඩනෆගිලිල, ඉඩම්ල, 

ගගඳත්ල, ලළර්ෂික ලටිනළකම වදශළ 2015 ලර්ය වදශළ වු තක්ගවේරුල / වත්යයක්ණය 2019 ලර්ය වශළ තක්ගවේරුල 

/ වත්ය,ක්ණය ගව වම්මත කෂ යුතු බලටත් එකී තක්ගවේරුල මත 1987 අංක 15 දරණ ප්රළවගේශීය වභළ ඳනගත් 134 (1) 

උඳ ලගන්තිගයන් මළ ගලත ඳෆලරි ඇති බත ප්රතකළර එකී ගේඳ මත ඉශත කී තක්ගවේරුල වදශළ ලළර්ෂික ලටිනළකමින් 

ඳෂමු උඳ ගල්ඛනගේ ශළ ගදලන උඳගල්ඛනගේ ගදලන තීරුගේ දක්ලළ ඇති ප්ර මළණගේ ප්රළතිතයක ලළර්ෂික ලරිඳනම් 

බේදක්  නියම විය යුතු බලටත්,  

තලද, 2019 ලර්ගයහි ඳශත  තුන්ලන උඳ ගල්ඛනගේ වදශන් එක් එක් කළර්තුල ගලනුගලන් ඉදිරිගයන් නිරපිත දිනයට 

ගඳර එගවේ නියම කරන ලළර්ෂික ලරිඳනම් බේද ප්රළතගේශිය වභළ අරමුදට ගගවිය යුතු බලටත්, එගව ලළර්ෂික ලරිඳනම් 

බේද එම ලර්ගයහි ජනලළරි 31 ලන දින ගශෝ ඊට ප්රදථම ගගලන්ගන් නම් ලළර්ෂික ලරිඳනම් බේගේ ප්රමළණගයන්  සියයට 

දශයක (10 %) ක ලේටමක්ද, එකී උඳ ගල්ඛනගයහි එක් එක් කළර්තුල ඉදිරිගයන් තුන්ලන තිරුගේ නිරපිත දිනයට ගඳර 

අදළ ලරිඳනම් බදු මුද ප්රළ ගේශිය වභළ අරමුදට ගගලනු බන්ගන් නම් එක් කළර්තුලට අදළ මුදලින් 5 % ක 

ලේටමක්ද ප්රළමගේශිය වභළල බළදිය යුතු බලටත් මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

ඉශ  කී ඳෂමු උඳතල්ඛනය 

 

1 තීරුල 11 තීරුල 

දියුණු ගම් ප්ර්ගේය ලරිඳනම් බදු ප්ර ති ය 

ශංලෆල් දියුණු ගම් ප්රයගේය 6% 

ඳළදුක්ක, කශගශේන, ගකොවහගම ශළ කලුඅේග දියුණු ගම් ප්රළගේය 6% 

පිටුම්ගප් දියුණු ගම් ප්ගර්ගේය 4% 

 

ඉශ  කී තදලන උඳතල්ඛනය 

1 තීරුල 11 තීරුල 

දියුණු ගම් ප්රුතේය 
ලරිඳනම් බදු 

ප්රඳථි ය 

ශංලෆල් ඳරණ ඳළර ආටිග ඳළම අව සිට කලුඅේග ශයිගලල් මළර්ගයට වම්බන්ධලන 
වහථළනය දක්ලළ ඳළර ගදඳව ශළ ශයිගලල් ඳළර ගගගදර ඳළම අව සිට පුලක්පිටිය දක්ලළ ප්රදධළන 
ඳළර ගදඳව මීටර් 301 ක ප්ර ගේය   

6% 

ගගගදර ශංදිගේ සිට උඩුමුල් දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 201 ක ප්රටගේය  4% 

උඩුමුල් ශන්දිගේ සිට කශල ඳළර ගදඳව මීටර් 120 ක ප්ර ගේය  4% 

ගකොෂඹ ඳළර මීගප් ශංදිගේ සිට ඳශෂ ගබෝගප් අලවළනය දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 120 ක ප්ර ගේය  4% 

ඉශෂ, ගබෝගප් ශංදිගේ සිට ගුරුළන දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 120 ක ප්ර ගේය  4% 

පිටුම්ගප් පිංතළලිගේ සිට ගේලෆල්ඳනළල ඳළර දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 201 ක ප්ර ගේය  4% 

කලු අේග ශංදිගේ සිට බුගම ඳළර තුම්ගමෝදර දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 201 ක ප්ර ගේය  4% 

ගකොවහගම සිට කණම්ඳෆල් ඳළර ගඳොලිසිය අව ඳෂමු ගබෝක්කුල දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 201 ක 
ප්ර්ගේය ශළ එතෆන් සිට ඳළර අලවළනය දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 120ක ප්ර ගේය  

4% 
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ඇවහලත්ත ඳළර  ගදඳව මීටර් 120ක ප්ර ගේය  4% 

වළළල ශංදිගේ සිට අකරවිට ඳළර ගදඳව මීටර් 120 ක ප්රමගේය  4% 

ඳශ ගබෝගප් සිට ඳළදුක්ක දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 120 ක ප්ර්ගේය  4% 

ගුරුළන සිට උඩගම ප්රළදගේශීය වභළ සීමළල දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 120 ක ප්ර ගේය  4% 

ඉශෂ ගබෝගප් සිට ඉංගිරිය මළර්ගගේ ප්රළ ිගේශීය වභළ සීමළල දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 120 ක ප්ර ගේය  4% 

ඳශත්ගම සිට ගේලෆල්ඳනළල දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 120 ක ප්රලගේය  4% 

ගේලෆල්ඳනළගේ සිට ඉරිදළ ගඳොෂ දක්ලළ ඳළර ගදඳව මීටර් 120 ක ප්රළගේය  4% 

 

ඉශ  කී තුන්ලන උඳතල්ඛනය 

 

1 තීරුල 11 තීරුල 111 තීරුල 

කාර්තුල තගවිය යුතු දිනය 
5% ලට්ටම වශා හිමිකම් 

බන අලවාන දිනය 

ඳෂමුලන කළර්තුල 2019 මළර්තු 31  2019 ජනලළරි 31 

ගදලන කළර්තුල 2019 ජුනි 30            2019 අප්ගර්මල් 30 

තුන්ලන කළර්තුල 2019 වෆප්තෆම්බර් 30  
 

2019 ජලි 31 

ශතරලන කළර්තුල 2019 ගදවෆම්බර් 31  2019 ඔක්ගතොම්බර් 31 

 

05– (04) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 
සී ාලක ප්රා තේශීය වභාල 

 

2019 ලර්යට අදාල අක්කර බදු ඳැනවීම. 
 

 

1987 අංක 15 දරණ ප්රළිෆගේශීය වභළ ඳනගත්134 ලෆනි ලගන්තිගයහි විධිවිධළන ප්රරකළරල සීතළලක ප් ි ළිළගේශීය වභළ සීමළල 

ඇතුත පිහිටියළ වද, වහථිර ගශෝ නිතිඳතළ ගගොවිතෆනක් යටගත් ව ගශක්ටයළර් ඳශක් ගශෝ ඊට ලෆඩිලන වම 

ගශක්ටයළරයක් මතම 2019 ලර්ය වශළ රුපියල් 10.00 බෆගින් ලන ලළර්ෂික අක්කර බේදක් ඳනලළ අය කෂ යුතු බලට 

මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

      

තලද, 2019 ලර්ගයහි ඳශත උඳ ගල්ඛනගේ වදශන් එක් එක් කළර්තුල ගලනුගලන් ඉදිරිගයන් නිරපිත දිනයට ගඳර 

එගවේ නියම කරන ලළර්ෂික අක්කර බේද ප්රළ ගේශිය වභළ අරමුදට ගගවිය යුතු බලටත්, එගව ලළර්ෂික  අක්කර  බේද 

එම ලර්ගයහි ජනලළරි 31ලන දින ගශෝ ඊට ප්රථම ගගලන්ගන් නම් ලළර්ෂික  අක්කර  බේගේ ප්රලමළණගයන්  සියයට 

දශයක (10 %) ක ලේටමක්ද, එකී උඳ ගල්ඛනගයහි එක් එක් කළර්තුල ඉදිරිගයන් තුන්ලන  තිරුගේ නිරපිත දිනයට 

ගඳර අදළ  අක්කර  බදු මුද ප්රළදගේශිය වභළ අරමුදට ගගලනු බන්ගන් නම් එක් කළර්තුලට අදළ මුදලින් 5 % ක 

ලේටමක්ද ප්රළකගේශිය වභළල බළ දිය යුතු බලටත් ගයෝජනළ කරමි. 

ඉශ  කී උඳතල්ඛනය 

 

1 තීරුල 11 තීරුල 111 තීරුල 
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කාර්තුල තගවිය යුතු දිනය 
5% ලට්ටම වශා හිමිකම් 

බන අලවාන දිනය 

ඳෂමුලන කළර්තුල 2019 මළර්තු 31  2019 ජනලළරි 31 

ගදලන කළර්තුල 2019 ජුනි 30  2019 අප්ගර්0ල් 30 

තුන්ලන කළර්තුල 2019 වෆප්තෆම්බර් 30  
 

2019 ජලි 31 

ශතරලන කළර්තුල 2019ගදවෆම්බර් 31  2019 ගතොම්බර් 31 

 

05– (05) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සී ාලක ප්රා්්තේශීය වභාල 

 

2019 ලර්යට අදා බඳත්රි ගාව්තු ඳැනවීම. 
 

 
1987 අංක 15 දරණ ප්රළරගේශීය වභළ ඳනගත්147 ලෆනි ලගන්තිය ශළ 149 ලෆනි ලගන්තිය යටගත්  සීතළලක ප්රළිළගේශීය 

වභළලට ඳෆලරී ඇති බත ප්රඳකළර එකී ඳනගත් ගශෝ එකී ඳනත යටගත් වළදන ද අතුරු ේයිලවහථළලක විවහතර කර ඇති 

ගමහි ඳශත උඳ ගල්ඛනගයහි 1 ලන තීරුගේ නිරපිත යම් කළර්යයක් වදශළ සීතළලක ප්රළගේශීය වභළ  බ  ප්රඇගේය 

ඇතුත යම් වහථළනයක් ගශෝ ඳරිහරුයක් ඳළවිච්චි කිරීමට බය ගදමින් 2019 ලර්ගේ නිකුත් කරනු බන යම් බඳත්රවයක් 

වම්බන්ධගයන් එම උඳ ගල්ඛනගේ 11 තීරුගේ අනුරඳ වටශගන් නිරපිත බඳත්ර් ගළවහතුලක් 2019 ලර්ය වදශළ නියම 

විය යුතු බලටද, 

 

තලද එකී වහථළනය ගශෝ ඳරිහර ය 1968 අංක 14 දරණ වංචළරක මණ්ඩ ඳනගත් කළර්යය වශළ වංචළරක මණ්ඩගේ 

අනුමත කර ඇති, පිළිගගන ඇති ගශෝටයක්, ආඳන ළළලක්, නලළතෆන්ඳෂක් ලන විටදී, ඊට අදළ බඳත්රඇ බළ දීගම්දී 

එම වහථළනගේ ගශෝ ඳරිහරිගේ 2018 ලර්ගේ ෆබිම් ලලින් 1 %  ක් බඳත්ර් ගළවහතුල ගව 2019 ලර්ය වශළ නියම විය 

යුතු බලටද මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි.  

ඉශ  කී උඳ තල්ඛනය 

 

 1 ලන තීරය 11 ලන තීරය 

 බය ගදනු බන කළර්යය ඳරිහරනගයහි ලළර්ෂික ලටිනළකම 

 

 රු.750.00 

ගනොඉක්මලන 

අලවහථළලක 

රුපියල් 

රු.750.00 ඉක්මලන 

එගශත් රු.1500.00 

ගනොඉක්මලන 

අලවහථළලකරුපියල් 

රු.1500.00 

ඉක්මලන 

අලවහථළලක 

රුපියල් 

1 ෆඟුම්නිලළවයක්ඳලත්ලළගගන යළම 500.00 750.00 1000.00 

2 ගශෝටල් 500.00 750.00 1000.00 

3 බත් කඩ, ආඳන ළළ ශළ ගත් ගකෝපි කඩ 500.00 750.00 1000.00 

4 ගේකරි 500.00 750.00 1000.00 

5 කිරි ඳේටි ශළ කිරි ගලෂදළම 500.00 750.00 1000.00 

6 ආශළර විකිණීම 500.00 750.00 1000.00 

7 මළළු විකිණීම 500.00 750.00 1000.00 

8 මවහ විකිණීම 500.00 750.00 1000.00 

9 සිසිල් බීම කර්මළන්තළළ 500.00 750.00 1000.00 

10 අයිවහ කර්මළන්ත ළළලක් 500.00 750.00 1000.00 

11 ගොන්ඩරියක් 500.00 750.00 1000.00 
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12 ගල ගළක් ඳලත්ලළගගන යළම 500.00 750.00 1000.00 

13 ඝළතක මඩු  500.00 750.00 1000.00 

14 ගකොණ්ඩළ වෆකසීගම් වෆලුන්ශල් වශබළබර් වළප්පු 500.00 750.00 1000.00 

15 ගඳොගශොර ගශෝ රවළයනික ගඳොගශොර නිඳදවීම ගශෝ 

ගබඩළ කර තබළ ගෆනීම.  
500.00 750.00 1000.00 

16 වම් ඳදම් කිරිම. 500.00 750.00 1000.00 

17 වම් විකිණීම. 500.00 750.00 1000.00 

18 වත්ත්ල ඳළනය (මවහ,කිරි ගශෝ බිත්තර වශළ) 500.00 750.00 1000.00 

19 ඡළයළරඳ ළළලක් ඳෆලෆත්වීම.  500.00 750.00 1000.00 

20 ඳශු වලේයළ ගින්ශක් ඳෆලෆත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

21 විකිණීම වශළ නරක්ලන සුළු කම ලර්ග ගශෝ ආශළර 

ේරිේේ ගබඩළකර තබළ ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

22 කරල, ලුණුමළළු ගශෝ ජළඩි කිගෝ ේරෑදම් 150ට ලෆඩි 

ප්රමළණයක් තබළ ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

23 ගඳොල්කටු අඟුරු ගශෝ දෆල අඟුරු නිඳදවීම ගශෝ අඟුරු 

ගබඩළකර තබළ ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

24 දුම්ගකොෂ වකවහ කිරිම ගශෝ ගබඩළ කිරිගම් වහථළනයක් 

ඳෆලෆත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

25 වත්ත්ල ආශළර නිඳදවීම ගශෝ වත්ත්ල ආශළර ගබඩළලක් 

ඳෆලෆත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

26 පුන්නක්කු නිඳදවීම ගශෝ කිගෝේරෑ ම් 200ට ලෆඩි 

ප්ර්මළණයක් ගබඩළ කිරිම. 
500.00 750.00 1000.00 

27 වබන් නිහඳළදනය කිරිම. 500.00 750.00 1000.00 

28 වත්ත්ල ඇටකටු ඇඹරීම ගශෝ තබළ ගෆනීම. 500.00 750.00 1000.00 

29 අළුත් ගශෝ ඳරණ ගෝශ ගබඩළකර තබළ ගෆනිම. 500.00 750.00 1000.00 

30 ගෝශමය සුන්බුන් ේර ේයක ගබඩළ කිරිගම් වහථළනයක් 

ඳෆලෆත්විම. 
500.00 750.00 1000.00 

31 ගෘශ භළණ්ඩ නිඳදවීම ගශෝ ගබඩළකර තබළ ගෆනිම. 500.00 750.00 1000.00 

32 ගේලෆල් භළණ්ඩ නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

33 ලඩු කර්මළන්ත ළළලක් ඳෆලෆත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

34 සිරප් ගශෝ ඳතුරු බීම ලර්ග නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

35 රවකෆවිලි ලර්ග නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

36 ගඳොල් ගලි ගඳඟවීම (ගශෝ ඳල් කිරිම.) 500.00 750.00 1000.00 

37 බුරුසු ලර්ග නිඳදවිම (දත් බුරුසු ශෆර) 500.00 750.00 1000.00 

38 දත් බුරුසු නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

39 රළ එකතු කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

40 විනළකිරි නිඳදවීම ගශෝ ගබඩළ කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

41 යන්ත්රළ ිනුවළරගයන් ගශෝ අතින් දෆල ඉරීගම් වහථළනයක් 

ඳෆලෆත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

42 පින්තළරු තීන්ත, ලළර්නිහ ගශෝ ඩිවහගටම්ඳර් වළයම් ගශෝ 

ඒලළ ලීටර් 100ට ලෆඩි ප්රමළණයක් ගබඩළ කර තබළ 

ගෆනීම. 

500.00 750.00 1000.00 

43 ගවෝඩළ නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

44 වම් භළණ්ඩ නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

45 ඳෂතුරු, මළළු ගශෝ ගලනත් ආශළර ලර්ග ටින් ල 

ඇසිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

46 මිරිවහ, ගකෝපි, ධළන්ේ ලර්ග, මළ ගභෝග, කුළුබඩු ගශෝ 

කිරිපිටි ඇඹරීම වදශළ ඇඹරුම් ශක් ඳෆලෆත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

47 ඉටිඳන්දම් නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 
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48 කපුරු නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

49 ලියන තීන්ත, අච්චු තීන්ත ගශෝ වහගටන්සිල් තීන්ත 

නිඳදවීම. 
500.00 750.00 1000.00 

50 ගරදි ගවෝදන නිල් නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

51 ළකඩ නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

52 සුල විවුන් නිඳදවීම ගශෝ ගබඩළ කිරීගම් වහථළනයක් 

ඳෆලෆත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

53 ඳළවල් රටහුණු නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

54 ටයර් ගශෝ ටියුේ 50 ලෆඩි ප්රනමළණයක් ගබඩළ ගකොට තබළ 

ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

55 ටයර් නෆලත පිරවීම. 500.00 750.00 1000.00 

56 ටයර්  ටියුේ  ගලෝල්කනයිවහ කිරීගම් වහථළනයක් 

ඳෆලෆත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

57 සිගමන්ති කිගෝ ේරෑකම් 1000ට ලෆඩි ප්ර.මළණයක් ගබඩළ 

කර තබළ ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

58 සිගමන්ති භළණ්ඩ ගශෝ ඇවහගබවහගටෝවහ සිගමන්ති 

භළණ්ඩ නිඳදවීම. 
500.00 750.00 1000.00 

59 ප්ළවහටික් භළණ්ඩ නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

60 යන්ත්රළ ිනුවළරගයන් ගරදි විවීම. 500.00 750.00 1000.00 

61 ගඳොගශොර, හුණු පිටි ගශෝ ගලනත් ේර ේයලයයන් දමළ තිබු 

ගගෝනි පිරිසිදු කර විකිණිම. 
500.00 750.00 1000.00 

62 යන්ත්රළරනුවළරගයන් සිගමන්ති ේගොක් ගල් නිඳදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

63 ධළන්යර ගශෝ මළගශෝග කිගෝ ේරෑබම් 250 ලෆඩි ප්රබමළණයක් 

ගබඩළ කර තබළ ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

64 ගතොග ලගයන් විකිණීම වදශළ පිටි, ලුණු ගශෝ සීනි 

කිගෝ ේරෑ හි ම් 750ට ලෆඩි ප්රණමළණයක් ගබඩළ කර තබළ 

ගෆනීම. 

500.00 750.00 1000.00 

65 මෆසු ඇදුම් නිහඳළදනය කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

66 මුේරඇණළයක් ඳෆලෆත් වීම. 500.00 750.00 1000.00 

67 කුකුෂන් 100ට ලෆඩි ප්රැමළණයක් වශළ කුකුල් ගළක් 

ගශෝ කුකුල් ගකොටුලක් ඳෆලෆත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

68 එළුලන්, ඌරන් 10ට ලෆඩි ප්රළමළණයක් වදශළ ගළක් ගශෝ 

මඩුලක් ඳෆලෆත් වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

69 ගගඩොල් ගශෝ උළු ගබඩළකර තබළ ගෆනීම. 500.00 750.00 1000.00 

70 දර ගබඩළලක් ඳෆලෆත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

71 කළු ගල් කෆණීම ගශෝ කෆඩීම යන්ත්රළ හි නුවළරගයන් ගශෝ 

අතින්. 
500.00 750.00 1000.00 

72 සිසිල් බීම නිහඳළදනය ගශෝ සිසිල් බීම ගබෝතල් 100 

ලෆඩි ප්රීමළණයක් ගබඩළකර තබළ ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

73 අයිවහක්රීමම් නිහඳළදනය. 500.00 750.00 1000.00 

74 ගඳොල්ගතල් නිහඳළදනය ගශෝ ලීටර් 300 ලෆඩි 

ප්ර්මළණයක් ගබඩළකර තබළ ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

75 ගිණි ගඳේටි නිහඳළදනය ගශෝ දුසිම් 100ලෆඩි ප්ර මළණයක් 

ගබඩළ කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

76 ගකොහු ගශෝ ගලනත් ගකදි ලර්ග ලලින් භළණ්ඩ 

නිහඳළදනය ගශෝ ගබඩළ කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

77 ඳළවිච්චි ක ඇඳුම් ගබඩළ කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

78 වහලර්ණළභරණ නිහඳළදනය කිරීම ගශෝ අළුත්ලෆඩියළ 

කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 
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79 යන්ත්රළභනුවළරගයන් ලී ඉරීම. 500.00 750.00 1000.00 

80 යන්ත්ගරෝභඳකරණ ඳළවිච්චි කරන කම්ශල් ඳෆලෆත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

81 හිවහ ගගෝණි ගශෝ හිවහ ගබෝතල් ගබඩළ කර තබළ ගෆනීම. 500.00 750.00 1000.00 

82 ඳළඳෆදි ශළ යතුරුඳෆදි අළුත්ලෆඩියළ කිරීගම් ලෆඩඳක් 

ඳෆලෆත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

83 ඳළවිච්චි කරන ද කඩදළසි ගශෝ ඳත්තර ගබඩළ කර තබළ 

ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

84 විසිරි පින්තළරු කිරීගම් වහථළනයක් ඳෆලෆත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

85 ගිණිගකලි භළණ්ඩ ගශෝ රතිඤහඤළ ගබඩළ කිරීම ගශෝ 

නිඳදවීම. 
500.00 750.00 1000.00 

86 ගඳොල්ගතල් ශෆර ගලනත් එෂලළු ගතල් ලීටර් 50ට ලෆඩි 

ප්ර්මළණයක් ගබඩළ කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

87 ශීත ක මවහ ගශෝ මළළු ගබඩළ කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

88 දෆල ගබඩළ කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

89 රවළයනික ේරරේය  ඳළවිච්චි කර කුරුඳු, කරමුංගු, එනවළල් 

කුඩු ගශෝ ගකදි කිරීම.  
500.00 750.00 1000.00 

90 ඩ්ර0යික්ලීන් කිරීම ගශෝ වළයම් දෆමීම. 500.00 750.00 1000.00 

91 ගරදි මුේරදණය කිරීම ගශෝ වළයම් දෆමීම. 500.00 750.00 1000.00 

92 විේයුි්ත් ගෝශ ආගල්ඳනය කිරීගම් වහථළනයක් ඳෆලෆත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

93 හුණු ගල් ගශෝ කිරි ගල් පිළිවහසීම, වකවහ කිරීම ගශෝ අළු 

හුණු ගබඩළ කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

94 බෆටරි විේයු0ත් ආගරෝඳණය කිරීම ගශෝ අළුත්ලෆඩියළ 

කිරීගම් වහථළනයක් ඳෆලෆත් වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

95 ගමෝටර් ලළශන අළුත්ලෆඩියළ කිරීගම් වහථළනයක් ඳෆලෆත් 

වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

96 ගමෝටර් ලළශන ගවේලළ කිරීගම් වහථළනයක් ඳෆලෆත් වීම. 500.00 750.00 1000.00 

97 ලළත්තු මඩුලක් ඳලත්ලළගගන යළම. 500.00 750.00 1000.00 

98 ගබගක් ලෆඩඳක් ඳලත්ලළගගන යළම. 500.00 750.00 1000.00 

99 ගවහ සිලින්ඩර් ගබඩළ කිරීගම් වහථළනයක් ඳෆලෆත් වීම. 500.00 750.00 1000.00 

100 ආයුර්ගේද ඹෟධ, ගේශීය ඹෟධ නිහඳළදනය කිරීම ගශෝ 

වංගයෝජනය කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

101 වීදුරු භළණ්ඩ ගශෝ වීදුරු තශඩු ගබඩළ කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

102 ප්ළවහටික් ගශෝ සයිබර් ආහරිි්ත නිහඳළදන කර්මළන්ත 

ළළලක් ඳෆලෆත්වීම. 

 

500.00 750.00 1000.00 

103 කිගෝ ේරෑිෆම් 150ට ලෆඩිගයන් ගත්කුඩු ගබඩළ ගකොට 

තබළ ගෆනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

104 ලල්ඩින් වදශළ වහථළනයක් ඳෆලෆත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

105 ලියලන ඳේටයක් භළවිතළ කරමින් ලෆඩඳක් ඳෆලෆත් 

වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

106 ඳෆේගරෝඳල්, ඩීවල්, ගතල් ගශෝ ගලනත් යම් ඛණිජ ගතල් 

ලර්ගයක් ගබඩළගකොට ඇති වහථළනයක් ඳලත්ලළගගන 

යළම.  

500.00 750.00 1000.00 

107 කෘෂි රවළයනික ේර ේය  නිඳදවීම ගශො හි ශ ගබඩළ කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

108 ලළයුවමන යන්ත්ර්, ශීතකරණ ගශෝ අධි ශීතකරණ වර්විවහ 

කිරීම ගශෝ අළුත්ලෆඩියළ කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

109 විදුලි කර්මළන්ත ලෆඩඳෂක් ගශෝ විදුලි උඳකරණ 

නිඳදලන ගශෝ අළුත්ලෆඩියළ කිරීගම් ලෆඩඳක් 

ඳලත්ලළගගන යළම.  

500.00 750.00 1000.00 
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110 කිරි ශීත කිරීගම් මධ්ගේවහථළනයක් ඳෆලෆත් වීම. 500.00 750.00 1000.00 

111 ප්ළවහටික් ශළ ගඳොලිතින් ප්රයතිචක්රිිළයකරණය කිරීගම් 

මධ්යවවහථළනයක් ඳලත්ලළගගන යළම 
500.00 750.00 1000.00 

 

05– (06) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

සී ාලක ප්රාශතේශීය වභාල 

 

2019 ලර්යට අදාල කර්මාන්  බදු ඳැනවිම. 

 
 

1987 අංක 15 දරණ ප්රළි්ගේශීය වභළ ඳනගත් 150 ලන ලගන්ති ගේ (1) ලන උඳ ලගන්තිගේ බත ප්ර කළර සීතළලක 

ප්රළලගේශීය වභළ බ  ප්රමගේය ඇතුත යම් ඳරිහර යක ඳලත්ලළගගන යනු බන ගමහි ඳශත උඳ ගල්ඛනගයහි 1 ලන 

තීරුගේ නිරපිත වම කර්මළන්තයක් වම්බන්ධගයන් එම උඳ ගල්ඛනගේ 11 තීරුගේ අනුරඳ වටශගන් නිරපිත 

ප්රුමළණයක කර්මළන්ත බේදක් 2019 ලර්ය වදශළ නියම විය යුතු බලට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 
 

ඉශ  කී උඳතල්ඛනය 

 

1 ලන තීරය 11 ලන තීරය 

කර්මළන්තය ඳරිහර්ගයහි ලළර්ෂික ලටිනළකම 

. රු.750.00 

තනොඉක්මලන 

අලව්ථාලක 

රුපියල් 

රු.750.00 ඉක්මලන 

එතශත් රු.1500.00 

තනොඉක්මලනඅලව්ථාලක 

රුපියල් 

රු.1500.00 

ඉක්මලන 

අලව්ථාලක 

රුපියල් 

අභ්යළව ගඳොත් නිහඳළදනය  500.00  750.00 1000.00 

ශඳුන්කරු නිහඳළදනය 500.00  750.00 1000.00 

ගකොහු ඉදල් නිහඳළදනය 500.00 750.00 1000.00 

ඔරගෝසු අළුත්ලෆඩියළ කිරීම 500.00  750.00 1000.00 

විසිතුරු භළණ්ඩ ශළ ගවල්ම් බඩු නිහඳළදනය 500.00  750.00 1000.00 

ේගර්තක් යිනර්/ ක්ච් ප්ගල්ේ ගෆසීම 500.00 750.00 1000.00 

ගර්ඩිගේටර්/ වයින්වර් නිහඳළදනය ශළ 

අලුත්ලෆඩියළල 

500.00 750.00 1000.00 

කෘතිම මල් වෆකසීම 500.00 750.00 1000.00 

විදුලි කළර්මික ලෆඩ 500.00 750.00 1000.00 

රබර් මුේරළම නිහඳළදනය 500.00 750.00 1000.00 

ජුකී මෆෂින් අලුත්ලෆඩියළල 500.00 750.00 1000.00 

කඩදළසි බේ ලියුම් කලර නිහඳළදනය 500.00 750.00 1000.00 

ඉගක්ේගරෝනනික් තරළදි, මුදල් යන්ත්රයඅලුත්ලෆඩියළල 500.00 750.00 1000.00 

 

05– (07) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 
සී ාලක ප්රා තේශීය වභාල 

 

2019 ලර්යට අදාෂල ේයා  ්ඳාර බදු ඳැනවීම. 
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1987 අංක 15 දරණ ප්රළ ගේශීය වභළ ඳනගත් 152 ලන  උඳ ලගන්තිගේ (1) ලන උඳ ලගන්තිය යටගත් සීතළලක ප්රළිළගේශීය 

වභළලට ඳෆලරී ඇති බත ප්රදකළර එකි ඳනගත් ගශෝ ඒ යටගත් වළදන ද අතුරු ේයෆලවහථළලක විධිවිධළන යටගත් 

බඳත්රඳයක් බළ ගෆනීම ගශෝ එම ඳනගත් 150 ලන ලගන්තිය යටගත් යම් බේදක් ගගවීම අලහයළ ගනොලන්නළ ව යම් 

ේයළ හි ඳළරයක් සීතළලක ප්රළග ේිගේශීය වභළ  බ  ප්රමගේය ඇතුත 201 9 ලර්ගේදී ඳලත්ලළගගන යන වම 

තෆනෆත්ගතක්ගගන්ම එම ේයළතඳළරගේ 2018 ලර්ගේ ආදළයම ගමහි ඳශත උඳ ගල්ඛනගයහි 1 ලන තීරුගේ නිරපිත යම් 

වියළංක සිමළලන් ඇතුත ඳලතින අලවහ ථළලක එකී 11 තීරුගේ අනුරඳ වටශගන් නිරපිත අනුප්රලමළණයක ේයළමඳළර 

බේදක් 2019 ලර්ය වශළ නියම විය යුතු බලට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 
 

ඉශ  කී උඳ තල්ඛනය. 

 

 

විය අංකය 

                                 1 ලන තීරුල 

2018 ලර්ගේදි ේයළ ඳළරගේ ආදළයම 

11 ලන 

තීරුලරු. ත.  

1 රු. 6000 ගනොඉක්මලන කිසිලක් නෆත 

2 රු. 6000 ඉක්මලන එගශත් රු.12000 ගනොඉක්මලන අලවහථළලක රු.90.00 

3 රු.12000 ඉක්මලනනමුත් රු.18750 ගනොඉක්මලන විට රු.180.00 

4 රු.18750 ඉක්මලන රු.75000 ගනොඉක්මලන විට රු.360.00 

5 රු.75000 ඉක්මලන නමුත් රු. 150000 ගනොඉක්මලන විට රු.1200.00 

6 රු. 150000 ඉක්මලන විට රු.3000.00 

 

05– (08) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණමැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සී ාලක ප්රා තේශීය වභාල 
 

2019 ලර්යට ලාශන ශා වතුන් වශා බදු ඳැනවීම. 
 

 

1987 අංක 15 දරණ ප්රළිළගේශීය වභළ ඳනගත් 147 ලන ලගන්තිය ශළ 148 ලන ලගන්තිගයහි විධිවිධළන ප්ර්කළරල ඳශත උඳ 

ගල්ඛනගයහි දෆක්ගලන ආකළරයට ලළශන ශළ වතුන් පිළිබ  ලළර්ෂික බේදක් සීතළලක ප්රළ ිගේශීය වභළ  බ  ප්ගරගේය 

වශළ 2019 ලර්යට අදළෂල නියම කර අය කිරීමට  මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 
 

ඉශ  කී උඳ තල්ඛනය 

 

1 ලන තීරුල 11 ලන තීරුල 

           බේද 
රු.ත. 

ගමෝටර් රථයක්, ගමෝටර් කළරයක්, ගමෝටර් ගොරියක්, ගමෝටර් බයිසිකයක්, කරත්තයක්, ජින් 
රික්ගෝලක්, බයිසිකයක් ගශෝ ේරළයිසිකයක් ගනොලන වම ලළශනයක් වශළ 
 

25.00 

වම බයිසිකයක් ගශෝ ේරයයිසිකයක් ගශෝ, බයිසිකල් කළරයක් ගශෝ කරත්තයක් වශළ 
 (අ)   ගලෂ කළර්ය වශළ ගයොදලන්ගන් නම් 
(ආ)   ගලෂ ගනොලන කළර්ය වශළ ගයොදලන්ගන් නම් 
 

  
18.00 

 
4.00 

වම කරත්තයක් වශළ      20.00 

වම අත් කරත්තයක් වශළ        10.00  

වම රික්ගෝලක් වශළ 7.50  
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වම අහලගයකු/ ගඳෝනිගයකු ගශෝ ගකොටළුගලකු වශළ 15.00 

වම ඇගතකු වශළ 50.00 

 

විහකම්භය අඟල් 26 ගනොඉක්මලන ගරෝද ඇති ෂමළ ලළශන විල්බෆගරෝ හුගදක් ගඳෞේගලික වහථළනල ඳමණක් ගලෂ  

කළර්යය වශළ ගයොදලන අත්කරත්ත වශ ගලෂ  කළර්යය ව ශළ ගනොගයොදලන අත් කරත්ත ගමකී ගගවීගමන් නිදශවහ 

ගකගර්. 
 

ගම් උඳගල්ඛනගේ “ගලෂ කළර්ය ” යන්නට, විකිණීම ව ශළ ගශෝ අන්යළතකළරයකින් ගශෝ යම් ගලෂ ේයළයඳළරයක් 

නෆතගශොත් කර්මළන්තයක් වශළ ව යම් ේරශේයය ගශෝ බඩු ගශෝ යම් ලිඛිත නෆතගශොත් මුේරිිළත ේරමේයල ගගන යළම ගශෝ ප්රශලළශනය 

කිරීම ඇතුත්ගේ. 

 

05– (09) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සී ාලක ප්රා්්තේශීය වභාල 

 

2019  ලර්යට  වභා බ ප්රුතේය තු වංචාරක තලෂාම වශා  ගාව්තු ඳැනවීම. 
 

2017ජනලළරි මව 01 දින සීතළලක ප්රළ ගදශීය වභළල විසින් ලෆෂ ගත් 1952 අංක 6 දරණ ඳෂළත්ඳළන ආයතන වම්මත 

අතුරු ේයමලවහථළ ඳනගත් 2 ලන ලගන්තිය යටගත් ඳෂළත්ඳළන අමළත්යලලරයළ ගලත ඳෆලරී ඇති බත අනුල ඔහු විසින් 

වම්ඳළදනය කෂ අංක 1947/6 දර ණ 2015 ගදවෆම්බර් මව 28 දිනෆති අති විගේ ගෆවේ ඳත්රු ගේiv (ආ) ගකොටගවේ ඳෂ 

කර අංක 1976/21 දර ණ 2016 ජලි මව 20 දිනෆති  අති විගේ ගෆවේ ඳත්රටය මඟින් වංගෝධිත බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල 

විසින් අනුමත කර පිළිගත්තළ වවම්මත අතුරු ේයීලවහථළලවංචළරක ගලෂළම  වම්බන්ධ අතුරු ේයිලවහථළල යටගත්  

සීතළලක ප්රළතගේශීය වභළ බ ප්රඅගේය තු වංචළරක ගලෂළම වශළ අලවර ඳත්රනයක් බළ ගෆනීමට ඳශත උඳගල්ඛනගේ 

ගදලන ශළ ගතලන  තීරල  වශන් ඳරිදි ගළවහතු අය කිරීමට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි.  

 
 
 
 

ඉශත කී උඳගල්ඛනය 
 

ඳෂමු තීරය  ගදලන තීරය තුන්ලන තීරය 

ගවේලළල  ගළවහතුල  අයදුම් ඳත්රඛ ගළවහතුල 

සීතළලක  ප්රළ ගේශීය වභළ බ 

ප්රළගේය තු වංචළරක ගලෂළම 

වශළ  අලවර ඳත්රයක් බළ දීම. 

ලර්යක් වශළ - රු: 2000/- +බදු 

කළර්තුලක් වශළ - රු: 500/- +බදු 

රු: 100/- +බදු 

 

05– (10) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සී ාලක ප්රාතේශීය වභාල 

 

2019ලර්යට වභා බ ප්රභතේය තු ත්රී. තරෝද රථ නල ා  ැබීම වම්බන්ධ ගාව්තු ඳැනවීම. 
 

 
2017 ජනලළරි මව 01 දින සීතළලක ප්රළගේශීය වභළල විසින්  ලෆෂ  ගත් 1952 අංක 6 දරන ඳෂළත් ඳළන ආයතන 

වම්මත අතුරු ේයළලවහථළ ඳනගත් 2 ලන ලගන්තිය යටගත් ඳෂළත් ඳළන අමළත්යලලරයළ ගලත ඳෆලරී ඇති බත අනුල 

ඔහු විසින් වම්ඳළදනය කෂ අංක 1947/6 දර ණ 2015 ගදවෆම්බර් මව 28 දිනෆති අති විගේ ගෆවේ ඳත්රආගේ iv (ආ) 

ගකොටගවේ ඳෂ කරඅංක 1976/21 දර ණ 2016 ජලි මව 20 දිනෆති  අති විගේ ගෆවේ ඳත්රතය මඟින් වංගෝධිත බවහනළහිර 
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ඳෂළත් වභළල විසින් අනුමත කර පිළිගත්තළ ව වම්මත අතුරු ේයතලවහථළල ත්රීිළ ගරෝද රථ නලතළ තෆබීම පිළිබ අතුරු 

ේයතලවහථළල යටගත්  සීතළලක ප්රළලගේශීය වභළ බ ප්ගර්ගේය තු ඳශත ගදලන උඳගල්ඛනගේ වශන් ශඳුනළගත් 

වහථළනයන්හි  වම දිනකම 06.00 ඳෆය සිට 20.00 ඳෆය දක්ලළ ත්රිඳගරෝද රථ නලතළ තෆබීම  වශළ ඳශත ඳෂමු   

උඳගල්ඛනගේ  වශන් ඳරිදි ගළවහතු අය කිරීමට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි.  

 

ඉශත කී ඳෂමු  උඳගල්ඛනය 

 

ඳෂමු තීරය  ගදලන තීරය 

 
ගවේලළල   ගළවහතුල  

 
සීතළලක ප්රළ ගේශීය වභළ බ ප්රරගේය තු ශඳුනළගත් 

වහථළනයන්හි  වම දිනකම 06.00 ඳෆය සිට 20.00 ඳෆය දක්ලළ 

ත්රිනගරෝද රථ නලතළ තෆබීමට අලවර  ඳත්ර යක් බළ දීම. 

ලර්ෂිකල  

1000/= + බදු 

 

ඉශත කී ගදලන උඳගල්ඛනය 

 

අනු 

අංකය 
උඳ කාර්යා 

බ ප්ර්තේය 

ශඳුනාගත් ත්රීදතරෝද රථ නැලතුම් ව්ථානය වංඛ්යා ල 

01 ඳළදුක්ක මීගප් ගදකදුල ඳළර ආරම්භක වහථළනය අව 05 

02 ඳළදුක්ක මීගප් කම්මල් පිටිය ලත්ත ආරම්භක වහථළනය අව 10 

03 ඳළදුක්ක ඳළදුක්ක දුම්රිය මළර්ගය ඉදිරිපිට ඳළර 12 

04 ඳළදුක්ක ඳළදුක්ක තෆඳෆල් කළර්යළය ඉදිරිපිට ඳළර 10 

05 ඳළදුක්ක ගේරග භළලනළ මධ්යළවහථළනය ඳළර ආරම්භක වහථළනය අව 02 

06 ඳළදුක්ක මග ඳළව ඉදිරිපිට යටලතුර ඳළර ආරම්භක වහථළනය අව 05 

07 ඳළදුක්ක මග ඇගලුම් කර්මළන්ත ළළල අව ගකෝර ඉම මළර්ගය ආරම්භක වහථළනය  03 

08 ඳළදුක්ක අංගම්පිටිය උේගල් මළර්ගය ආරම්භක වහථළනය අව 02 
09 ඳළදුක්ක අංගම්පිටිය සවුසි මළලත ආරම්භක වහථළනය අව 02 
10 ඳළදුක්ක අංගම්පිටිය ශල්ගඳ ඳළර ගබෝගව අව 05 
11 ඳළදුක්ක පින්නල ඳළව ඉදිරිපිට කනත්ත අව 10 
12 ශංලෆල් ශංලෆල් නල වති ගඳොෂ මළර්ගය (කනත්ත මළයිම) 10 
13 ශංලෆල් මළලතගම පියගවේන මළලත ආරම්භක වහථළනය අව 03 
14 ගකොවහගම සුදුලෆල් අලුත්ගශේන මළර්ගය ආරම්භක වහථළනය අව 02 
15 ගකොවහගම ආනන්දගම පිේටනිය අව 04 
16 කශගශේන කශගශේන මළලල්ගම ඳළර ආරම්භක වහථළනය අව 02 
17 කශගශේන කශගශේන කඩුගගොඩ ඳළර ආරම්භක වහථළනය අව 02 
18 කශගශේන ඳෆල්ගඳො එමල ඳළර ආරම්භක වහථළනය අව 02 
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05– (11) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සී ාලක ප්රාතේශීය වභාල 

 

2019 ලර්යට  වභා බ ප්රවතේය තු ප්ර චාරක  දැන්වීම් ප්ර දර්නය කිරීම වම්බන්ධ ගාව්තු ඳැනවීම. 

 
2017ජනලළරි මව 01 දින සීතළලක ප්රළරගදශීය වභළල විසින්  ලෆෂ  ගත් 1952 අංක 6 දරණ ඳෂළත්ඳළන ආයතන වම්මත 

අතුරු ේයනලවහථළ ඳනගත් 2 ලන ලගන්තිය යටගත් ඳෂළත්ඳළන අමළත්ය ලරයළ ගලත ඳෆලරී ඇති බත අනුල ඔහු විසින් 

වම්ඳළදනය කෂ අංක 1947/6 දර ණ 2015 ගදවෆම්බර් මව 28 දිනෆති අති විගේ ගෆවේ ඳ ත්ර් ගේiv (ආ) ගකොටගවේ ඳෂ 

කර අංක 1976/21 දර ණ 2016 ජලි මව 20 දිනෆති  අති විගේ ගෆවේ ඳත්රුය මඟින් වංගෝධිත බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල 

විසින් අනුමත කර පිළිගත්තළ ව වම්මත අතුරු ේය ලවහථළලප්රිචළරක  දෆන්වීම් ප්ර දර්නය කිරීම වම්බන්ධ  අතුරු 

ේයිලවහථළලයටගත් සීතළලක  ප්රළලගේශීය වභළ බ ප්රවගේය තු ප්ර චළරක  දෆන්වීම් ප්ර්දර්නය කිරීම වශළ බඳත්රභයක් 

බළගෆනීමට  ඳශත ඳෂමු ශළ ගදලන  උඳගල්ඛනයන්හි  වශන් ඳරිදි ගළවහතු අය කිරීමට මම ගමම ගරු වභළලට 

ගයෝජනළ කරමි.  
 

 

ඉශත කී ඳෂමු  උඳගල්ඛනය 

 

ඳෂමු තීරය  ගදලන තීරය 

ගවේලළල  අයදුම් ඳත්ර  ගළවහතුල  

සීතළලක  ප්රළ ගේශීය වභළ බ ප්ර්ගේය තු ප්රිචළරක  දෆන්වීම් ප්රලදර්නය 

කිරීම වශළ බඳත්රඛයක් බළ දීම. 

රු: 500/- +බදු 

 

 

 

ඉශත කී ගදලන උඳගල්ඛනය 

 

අනු 
අංක

ය 

පුලරුගේ වහලභළලය ලර්ග අඩි 
ප්රගමළණය 

ගළවහතුල රුපියල් 

මළව 03 ට 
අඩු 

මළව 03 ගශෝ 06 
අතර 

ලවරක් 

01 කිසියම් බිත්තියක් ගශෝ තළප්ඳයක 
ප්රිචළරය කරනු බන ප්රබචළරක දෆන්වීම් 

1 ට අඩු 250/- 350/- 500/- 

1ට ලෆඩි 1 ට ලෆඩිලන වම ලර්ග මීටරයක් ගශෝ එයින් 
ගකොටවක් වදශළ රු. 200/- බෆගින් 

02 ගරදි, ඩිජිටල් බෆනර් වදශළ 3 ට අඩු  250/- 350/- 500/- 

3 ට ලෆඩි  3 ට ලෆඩිලන වම ලර්ග මීටරයක් ගශෝ එයින් 
ගකොටවක් වදශළ රු. 200/- බෆගින් 

03 තශඩු ගශෝ දෆල මගින් ප්ර දර්නය කරනු 
බන ප්ර චළරක දෆන්වීම් වදශළ 

1 ට අඩු 500/- 750/- 1000/- 

1 ට ලෆඩි 1 ට ලෆඩිලන වම ලර්ග මීටරයක් ගශෝ එයින් 
ගකොටවක් වදශළ රු. 300/- බෆගින් 

04 විදුලිය ගයොදළ ක්රි.යළත්මක කරනු බන 
ප්රුචළරක දෆන්වීම් වදශළ 

1 ට අඩු 500/- 750/- 1000/- 

1 ට ලෆඩි 1 ට ලෆඩිලන වම ලර්ග මීටරයක් ගශෝ එයින් 
ගකොටවක් වදශළ රු. 300/- බෆගින් 

05 ඉටිගරදි ගශෝ කළඩ්ගබෝඩ් මගින් කරනු 
බන ප්ර චළරක දෆන්වීම් 

1 ට අඩු 250/- 350/- 500/- 

1 ට ලෆඩි 1 ට ලෆඩිලන වම ලර්ග මීටරයක් ගශෝ එයින් 
ගකොටවක් වදශළ රු. 200/- බෆගින් 

06 ප්ළවහටික් පුලරු ගශෝ සයිබර් පුලරු මගින් 
කරනු බන ප්රුචළරක දෆන්විම් 

1 ට අඩු 250/- 350/- 500/- 

1 ට ලෆඩි 1 ට ලෆඩිලන වම ලර්ග මීටරයක් ගශෝ එයින් 
ගකොටවක් වදශළ රු. 200/- බෆගින් 
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07 විේයු ත් උඳකරණ ගයොදළ කරනු බන 

ප්ර්චළරක  දෆන්වීම් වදශළ 
1 ට අඩු 750/- 850/- 1000/- 

1 ට ලෆඩි 1 ට ලෆඩිලන වම ලර්ග මීටරයක් ගශෝ එයින් 
ගකොටවක් වදශළ රු. 500/- බෆගින් 

 

05– (12) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

 

සී ාලක ප්රා තේශීය වභාල 

 

2019  ලර්යට  වභාල වතු ආදාශනාගාරයක මෘ  රීරයක් ආදාශනය කිරීම වශා  ගාව්තු ඳැනවීම. 
 

2017 ජනලළරි මව 01 දින සීතළලක ප්රළ ිගේශීය වභළල විසින්  ලෆෂ  ගත් 1952 අංක 6 දර ණ ඳෂළත්ඳළන ආයතන 

වම්මත අතුරු ේයළලවහථළ ඳනගත් 2 ලන ලගන්තිය යටගත් ඳෂළත්ඳළන අමළත්යවලරයළ ගලත ඳෆලරී ඇති බත අනුල ඔහු 

විසින් වම්ඳළදනය කෂ අංක 1947/6 දර ණ 2015 ගදවෆම්බර් මව 28 දිනෆති අති විගේ ගෆවේ ඳ ත්රව ගේiv(ආ) ගකොටගවේ 

ඳෂ කර අංක 1976/21 දර ණ 2016 ජලි මව 20 දිනෆති  අති විගේ ගෆවේ ඳත්රටය මඟින් වංගෝධිත බවහනළහිර ඳෂළත් 

වභළල විසින් අනුමත කර පිළිගත්තළ වවම්මත අතුරු ේය ලවහථළල  ආදළශනළගළර පිළිබ අතුරු ේයලවහථළල යටගත් 

සීතළලක ප්රළ ගේශීය වභළල වතු ආදළශනළගළරයක මෘත රීරයක් ආදළශනය කිරීම වශළ අලවර ඳත්රරයක් බළ ගෆනීමට 

ඳශත උඳගල්ඛනගේ ගදලන තීරගේ වශන් ඳරිදි ගළවහතු අය කිරීමට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

                                                       ඉශත කී උඳගල්ඛනය 

ඳෂමු තීරය  ගදලන තීරය 

ගවේලළල  ගළවහතුල  

සීතළලක  ප්රළ ගේශීය වභළ ල වතු ආදළශනළගළරයක මෘත 

රීරයක් ආදළශනය කිරීම වශළ අලවර ඳත්රතයක් බළ 

දීම. 

බ ප්ර්ගේය  තු -රු: 6000/- 

බ ප්ර්ගේගයන් පිටත - රු: 7000/- 

 

05– (13) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

සී ාලක ප්රා(තේශීය වභාල 

 

2019 ලර්යට අලමංගල්යයය තවේලා වැඳයුම් ව්ථානයක් ඳලත්ලාතගන යාම වශා  ගාව්තු ඳැනවීම. 
 
 

 

2017 ජනලළරි මව 01 දින සීතළලක ප්රළයගේශීය වභළල විසින්  ලෆෂ  ගත් 1952 අංක 6 දර ණ ඳෂළත්ඳළන ආයතන 

වම්මත අතුරු ේයමලවහථළ ඳනගත් 2 ලන ලගන්තිය යටගත් ඳෂළත්ඳළන අමළත්ය ලරයළ ගලත ඳෆලරී ඇති බත අනුල ඔහු 

විසින් වම්ඳළදනය කෂ අංක 1947/6 දර ණ 2015 ගදවෆම්බර් මව 28 දිනෆති අති විගේ ගෆවේ ඳ ත්රි ගේiv (ආ) ගකොටගවේ 

ඳෂ කර අංක 1976/21 දර ණ 2016 ජලි මව 20 දිනෆති  අති විගේ ගෆවේ ඳත්රටය මඟින් වංගෝධිත බවහනළහිර ඳෂළත් 

වභළල විසින් අනුමත කර පිළිගත්තළ ව වම්මත අතුරු ේයරලවහථළල  අලමංගල්ය ය ගවේලළ වෆඳයුම් වහථළන පිළිබ අතුරු 

ේයලලවහථළල යටගත් සීතළලක  ප්රළි්ගේශීය වභළ බ ප්රවගේය තු අලමංගල්ය ය ගවේලළ වෆඳයුම් වහථළනයක් ඳලත්ලළගගන 

යළම වශළ බ ඳත්රථයක් බළ ගෆනීමට ඳශත උඳගල්ඛනගේ වශන් ඳරිදි ගළවහතු අය කිරීමට මම ගමම ගරු වභළලට 

ගයෝජනළ කරමි.  
 

ඉශත කී උඳගල්ඛනය 

 

ඳෂමු තීරය  ගදලන තීරය 

ගවේලළල   ගළවහතුල  

සීතළලක  ප්රළ ගේශීය වභළ බ ප්රටගේය තු අලමංගල්යඳය ගවේලළ වෆඳයුම් 

වහථළනයක් ඳලත්ලළගගන යළම වශළ බ ඳත්රඳයක්  බළ දීම. 

රු: 5000/- +බදු 
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05– (14) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

සී ාලක ප්රා තේශීය වභාල 
 

2019  ලර්යට වැරසිලි විධිමත් කිරීම පිළිබ ගාව්තු ඳැනවීම. 
 

2017 ජනලළරි මව 01 දින සීතළලක ප්රළ ගේශීය වභළල විසින්  ලෆෂ  ගත් 1952 අංක 6 දරන ඳෂළත්ඳළන ආයතන වම්මත 

අතුරු ේයළලවහථළ ඳනගත් 2 ලන ලගන්තිය යටගත් ඳෂළත්ඳළන අමළත්යවලරයළ ගලත ඳෆලරී ඇති බත අනුල ඔහු විසින් 

වම්ඳළදනය කෂ අංක 1947/6 දර ණ 2015 ගදවෆම්බර් මව 28 දිනෆති අති විගේ ගෆවේ ඳ ත්රශගේ iv(ආ) ගකොටගවේ ඳෂ 

කරඅංක 1976/21 දරණ 2016 ජලි මව 20 දිනෆති  අති විගේ ගෆවේ ඳත්ර ය මඟින් වංගෝධිත බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල 

විසින් අනුමත කර පිළිගත්තළ වවම්මත අතුරු ේය ලවහථළලවෆරසිලි විධිමත් කිරීම වශළ ලන අතුරු ේයටලවහථළල  යටගත් 

සීතළලක ප්රළතගේශීය වභළ බ ප්රඅගේගේ වීථි ශළ ප්රලසිේධ වහථළනයන්හි වෆරසිලි කිරීම වශළ අලවර ඳත්ර්යක් බළ ගෆනීමට 

ඳශත උඳගල්ඛනගේ ගදලන ශළ ගතලන තීරයන්හි වශන් ඳරිදි ගළවහතු අය කිරීමට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ  

කරමි. 

ඉශත කී උඳගල්ඛනය 

 

ඳෂමු තීරය  ගදලන  තීරය ගතලන  තීරය 

ගවේලළල  ගළවහතුල  තෆන්ඳත් මුද 

සීතළලක  ප්රළ ගේශීය වභළ බ ප්රශගේගේ වීථි ශළ 

ප්රළසිේධ වහථළනයන්හි වෆරසිලි කිරීම වශළ අලවර 

ඳත්රලයක් බළ දීම. 

ලර්ග මීටරයක් වශළ 

රු:10/- + බදු 

ලර්ග මීටරයක් වශළ 

රු:30/-  

 

05– (15) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

සී ාලක ප්රා/තේශීය වභාල 

 

2019  ලර්යට අදාල වංලර්ධනය තනොකෂ ඉඩම් ම  බදු ඳැනවීම. 

 

1987 අංක 15 දරණ ප්රළ හි ගේශීය වභළ ඳනගත් 153 ලෆනි ලගන්ති ගයහි විධිවිධළන ප්රකකළරල සීතළලක ප් ි ළත ගේශීය වභළ බ 

ප්ර7ගේය තු ඇති වංලර්ධනය ගනොකෂ ඉඩම් වශළ එම ඉඩගම් ප්රළතේධන බිම් අගගයන් සියයට 01ක් ලන  බේදක් 2019 

ලර්ය වශළ ඳනලළ අයකෂ යුතු බලටත්, එම බේගේ කළර්යය වශළ 1987 අංක 15 දරන ප්රළනගේශීය වභළ ඳනගත් 

153(1)(ආ) ගේදය යටගත් ලන “වමළනුඳළතය” ලගයන් එම ඉඩගම් ගගොඩනෆගිලි ලලින් ආලරණය ව බිම් ප්රඳමළණය වශ 

වම්පර්ණ බිම් ප්රයමළණය අතර අනුඳළතය  1:2 විය යුතු බලට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ  කරමි. 

 

05– (16) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සී ාලක ප්රාමතේශීය වභාල 

 

2019 ලර්යට  වභා බ ප්ර තේය තු පිහිටි ක්රී්ැඩා භූමි ඳරිශරණය වශා  ගාව්තු ඳැනවීම. 

 

2017ජනලළරි මව 01 දින සීතළලක ප්රළග ේිගේශීය වභළල විසින් ලෆෂ ගත් 1952 අංක 6 දර ණ ඳෂළත්ඳළන ආයතන වම්මත 

අතුරු ේයනලවහථළ ඳනගත් 2 ලන ලගන්තිය යටගත් ඳෂළත්ඳළන අමළත්යලරයළ ගලත ඳෆලරී ඇති බත අනුල ඔහු විසින් 

වම්ඳළදනය කෂ අංක 1947/6 දර ණ 2015 ගදවෆම්බර් මව 28 දිනෆති අති විගේ ගෆවේ ඳත්රි  ගේiv (ආ) ගකොටගවේ ඳෂ 

කර අංක 1976/21 දර ණ 2016 ජලි මව 20 දිනෆති  අති විගේ ගෆවේ ඳත්රටය මඟින් වංගෝධිත බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල 
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විසින් අනුමත කර පිළිගත්තළ ව වම්මත අතුරු ේය6ලවහථළල ක්රීදඩළ භූමි පිළිබ අතුරු ේයඟලවහථළල යටගත් ප්රළභගේශීය වභළ 

බ ප්ර ගේය තු පිහිටි ක්රීතඩළ භූමි ඳරිශරණය වශළ අලවර ඳත්රයක් බළ ගෆනීමට ඳශත උඳගල්ඛනගේ වශන් ඳරිදි 

ගළවහතු අය කිරීමට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි.  

 

ඉශත කී උඳගල්ඛනය 

 

ඳෂමු තීරය  ගදලන තීරය තුන්ලන තීරය  ශතරලන තීරය 

ගවේලළල  අයදුම් ඳත්රන ගළවහතුල  ගළවහතුල තෆන්ඳත් මුද 

සීතළලක  ප්රළ ගේශීය වභළ බ ප්රරගේය තු පිහිටි 

ක්රීලඩළ භූමියක්  ඳරිශරණය වශළ අලවර  ඳත්ර යක් 

බළ දීම. 

රු: 500/- +බදු දිනකට රු: 

5000/- +බදු 

රු: 20000/- 

 

05– (17) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

සී ාලක ප්රා්ාතේශීය වභාල 
 

2019 ලර්යට තවේලා වශා ගාව්තු අය කිරීම. 
 
2017 ජනලළරි මව 01 දින සීතළලක ප්රළ ිගේශීය වභළල විසින්  ලෆෂ  ගත් 1952 අංක 6 දරන ඳෂළත්ඳළන ආයතන වම්මත 

අතුරු ේයරලවහථළ ඳනගත් 2 ලන ලගන්තිය යටගත් ඳෂළත්ඳළන අමළත්යයලරයළ ගලත ඳෆලරී ඇති බත අනුල ඔහු විසින් 

වම්ඳළදනය කෂ අංක 1947/6 දරණ 2015 ගදවෆම්බර් මව 28 දිනෆති අති විගේ ගෆවේ ඳත්ර්ගේiv(ආ) ගකොටගවේ ඳෂ කර 

අංක 1976/21 දරණ 2016 ජලි මව 20 දිනෆති  අති විගේ ගෆවේ ඳත්රිය මඟින් වංගෝධිත බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල විසින් 

අනුමත කර පිළිගත්තළ ව වම්මත අතුරු ේය ලවහථළල ගවේලළ වශළ ගළවහතු අය කිරීම  පිළිබ අතුරු ේයරලවහථළල  යටගත් 

සීතළලක ප්රළ6ගේශීය වභළගේ ඳශත  උඳගල්ඛනගේ ඳෂමු තීරගේ වශන්   ගවේලළලන්  වශළ ඳශත  උඳගල්ඛනගේ  ගදලන  

ශළ ගතලන තීරයන්හි  වශන් ඳරිදි ගළවහතු අය කිරීමට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි.  

 
ඉශත කී   උඳගල්ඛනය 

 

ඳෂමු තීරය  ගදලන තීරය තුන්ලන තීරය 

ගවේලළල  අයදුම් ඳත්ර ගළවහතුල  ගළවහතුල 

1. වභළල විසින් ඳලත්ලළගගන යනු බන ගඳර ඳළවක් 
වශළ ඇතුල්වීම 

රු. 500/- - 

2. වභළල විසින් ඳලත්ලළගගන යනු බන  
පුවහතකළයක වළමළජිකත්ලය බළ ගෆනීම  

රු.10/- ලෆඩිහිටි -රු.50/- 
ෂමළ - රු..30/- 

3.ලරිඳනම් ගල්ඛනගේ උධෘත බළ ගෆනීම රු.100/- + බදු රු. 500/- + බදු 

4.වෆඳයුම්කරුලකු  ලගයන් ලියළඳදිංචි වීම රු.1000/- + බදු  

5. වීථිගර්ඛළ වශතිකයක් බළ ගෆනීම රු. 100/- + බදු රු. 500/- + බදු 

6. ගනොඳලරළ ගෆනීගම්  වශතිකයක් බළ ගෆනීම රු. 100/- + බදු රු. 500/- + බදු 

7. ලරිඳනම් ගල්ඛන ආහර ගයන්  හිමිකම් පිළිබ 
වශතිකයක් බළ ගෆනීම 

- රු. 500/- + බදු 

8. නිකුත් කරන ද තක්ගවේරු නිගේදන වනළථ කරන 
වශතිකයක් බළ ගෆනීම 

- රු. 500/- + බදු 

 

05– (18) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සී ාලක ප්රා(තේශීය වභාල 
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2019 ලර්යට අදාල ප්තර්සිේධ රඟ දැක්වීම් ආඥා ඳණ  යටතත් බඳත්ර  ගාව්තු අයකිරීම. 
 

176 ලෆනි අධිකළරය ලන ප්ර සිේධ රඟ ඇක්වීම් ආඥළ ඳණගත් 03 ගලනි ලගන්තිය  ප්රිකළර  සිතළලක ප්රළ හි ගේශීය වභළ බ 

ප්ර9ගේය තු රඟ දක්ලන නළේය  දර්න, වර්කවහ දර්න, මෆජික් දර්න ශළ වම වංගීත වංදර්නයක් වශළ, චිත්රීඳට 

දර්න, ආධළර චිත්රකඳට දර්න වශළ ඳශත උඳ ගල්ඛනගේ දක්ලළ ඇති ඳරිදි  බඳත්රළ ගළවහතුලක් 2019 ලර්යට ඳනලළ 

අය ක යුතු යෆයි  මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 
 

ඉශ  කී උඳතල්ඛනය  

 

ආවන වංඛ්යාත ේ් ල    එක් දිනකට එක් වතියකට   මවකට තශෝ     තදවැම්බර් 

       දින 7ක් තශෝ     ඉන්   31 අලවන්  

       ඊට අඩු  තකොටවකට ලන ලර්යට 

     රු.    රු.    රු.    රු.    

ආවන 199 ට ලැඩි තනොවු විට  25.00  45.00  75.00  400.00 

එතශත් ආවන 399 ට ලැඩි තනොව විට   35.00  65.00  100.00  500.00  

ආවන 499 ට ලැඩි තනොව විට     50.00  100.00  250.00  750.00 

ආවන 499 ට ලැඩි   75.00  150.00  300.00  1000.00 

ේයා්්ඳාරයක් තනොලන ආඥා ඳනතත්  10.00  25.00  100.00 

විව් ර තකතරන ආධාර රඟ දැක්වීමකට 

 

05 – (19) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

ඳශත උඳගල්ඛනගේ වශන් වභළල වතු ලත්කම් කුලියට දීගම්දි ශළ ගවේලළ වෆඳයීගම්දි 2019 ලර්යට ඳශත වශන් ඳරිදි 

ගළවහතු අය ක යුතු යෆයි මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 

ඉශ  කී උඳතල්ඛනය 
 

අනු 
අංක 

විවහතරය ගළවහතුල රුපියල් 

01 ඳළර කෆඩීම ශළ ගළවහතු  

 තළර ඇතිරු මළර්ග ලර්ග මීටරයක් වදශළ රු.3050.00+බදු 

 ගකොන්ක්රී.ේ ඇතිරුමළර්ග ලර්ග මීටරයක් වදශළ රු.4050.00+බදු 

 ගබොරළු මළර්ගමළර්ග ලර්ග මීටරයක් වදශළ රු.1050.00+ බදු 

 කළඳේ මළර්ගමළර්ග ලර්ග මීටරයක් වදශළ රු.10000.00+ බදු 

 කුේටි ගල් ඇල්ලු මළර්ග ලර්ග මීටරයක් වදශළ රු.4250.00+ බදු 

02 සුවළන භූමි වශළ   

 තෆන්ඳත් කිරීම - ලර්ග අඩි 01 වශළ රු.600.00 

 වහමළරක තෆනීම ලර්ග අඩි 01 වශළ රු.2000.00 

03 ඉඩම් අනුගබදුම් අයදුම්ඳත්ර0 ගළවහතු රු.500.00+ බදු 

04 ගගොඩනෆගිලි අයදුම්ඳත්ර. ගළවහතු රු.500.00+ බදු 

05 ගලි බවුවර් වශළ ගළවහතු  

 
ප්රළබගේශීය වභළ බ ප්රගගේය  
ගන්ලළසික 
ේයළවඳළරික 

 
රු.1700.00+ බදු 
රු.4100.00+ බදු 
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07. ප්ර0ජළ ළළ වදනිකල කුලියට දීම. (ගම් වශළ රජගේ බදු ඇතුත් විය යුතුය.)  

 

 ඳළදුක්ක ප්රවජළ ළළල මීගප් ප්රඳජළ ළළල වළළල ප්ර්ජළ ළළල 

විවිධ ප්ර්වංග රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

විගේ ගඳොලල් රළජ්යං රු.750.00 රු.750.00 රු.750.00 

විගේ ගඳොෂලල් ගඳෞේගලික රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

ක්රීඩළ උත්වල රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

ගලනත් රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

 
 

ජ ශළ විදුලි බිල්ඳත් ආලරණය කර ගෆනීම වශළ ඉශත වදනික ගළවහතුලට අමතරල දිනකට බළ ගන්නළ තෆන්ඳත් 

මුද රු.1000.00 කි. 

 

08. තිර ගරදි කුලියට දීම - දිනකට කුලිය රු.500.00+ බදු  

 

09. ශංලෆල් උත්වල ළළල කුලියට බළ දීම.  

 ඳෂමු ඳෆය 04 වශළ රු.5000/- + බදු (ලෆඩි ලන වම ඳෆයකටම රු.1250/-බදු බෆගින්) 

 ආඳසු ගගලනු බන තෆන්ඳතු මුද රු.5000/- 

 ේද විකළන යන්ත්ර් ඳෂමු ඳෆය 4 ට රු.1500/-+බදු (ලෆඩිලන වම ඳෆයකටම රු.400/-+ බදු) 

 ලර්ණ වෆරසිලි විදුලි ආගෝකය ඳෂමු ඳෆය 4 ට රු.1800/-+ බදු (ලෆඩිලන වම ඳෆයකටම රු.500/-+ 

බදු) 

 

10. ගජ්.සී.බී යන්ත්රයය කුලියට දීම  -  ඳෆයකට කුලිය රු.3000/-+ බදු 

 

11. ගමෝටර් ේගර්ඩර් යන්ත්ර ය කුලියට දීම -  ඳෆයකට කුලිය රු.5000/-+ බදු 

 

12. මළර්ග තනය කුලියට දීම   -  දිනකට කුලිය ගටොන් 5 - රු.5000/-+ බදු 

       ගටොන් 10 - රු.10000/- + බදු  

 

13. ශේ, ප්ළවහටික් පුටු ,ගකොඩි ශළ ගකොඩි කණු කුලියට බළ දීම - දිනකට  

 ශේ 01 ක් වශළ රු.300/- + බදු 

 පුටු 01ක් වශළ රු.05/- + බදු 

 ගකොඩි කණු 01ක් වශළ රු.30/- + බදු 

 ගකොඩි 01ක් වශළ රු.10/-+ බදු 

(භළණ්ඩ ප්ර1ලළශනය වශ ගකොඩි කණු සිටුවීම, ගෆවීම ගලනුගලන් ශළ කම්කරු කුලිය වශළ කි.මී.01 ක දුරක් ගලනුගලන් 

ගළවහතුල රු.100/- + බදු) ආඳසු ගගලන තෆන්ඳතු මුද කුලී මුදලින් 25% කි. 

 

 
ප්රළතගේශීය වභළ බ ප්ර ගේගයන් පිටත  
ගන්ලළසික 
ේයළවඳළරික 

 
රු.4200.00+ බදු 
රු.5700.00+ බදු 

 
බ ප්රකගේගේ සීමළගේ සිට කි.මී. 1ට ප්රඳලළශන ගළවහතුල සියලු 
ගවේලළලන් වශළ 

රු.40.00+ බදු 

06 ගලනත් වශතික නිකුත් කිරීම. රු.500.00+ බදු 
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14. අලමංගල්ය. ගවේලළ වෆඳයුම් වහථළනයක් ඳලත්ලළගගන යන බඳත්රල ළභිගයකු මෘත ගේශ වෆකසීගම්දී ඉලත් කරනු 

බන ගශෝ ඉලත් ලන මෘත රීර ගකොටවහ වභළල වතු සුවළන භුමියක් ඇතුෂත මීටර් 1.2 ක ගෆඹුරු ලක දමළ 

ලෆසීමට ගළවහතු අය කිරීම - ලළර්ෂිකල රු.2000/- 

 

15. තළලකළලිකල බිම කුලියට දීම - දිනකට ලර්ග අඩි 100 කට රු. 1000/- + බදු 

 

16.  හිවහ තළර/ගකෝළවහ බෆරල් විකිණීම -  තළර රු. 200/- බදු ඇතුත්ල 

       ගකෝළවහ රු. 300/- බදු ඇතුත්ල 

17. නළගරික බ ප්රිගේය තුෂ ඳදික ගලෂළගම් ගයගදන ඳදික ගලෂඳුන්ගගන් අයකරනු බන කෆලි කවෂ ඉලත් 

කිරීගම් ගළවහතුල - දිනකට රු. 200/- බදු ඇතුෂත්ල 

 

18. ගකොම්ගඳෝවහේ ගඳොගශොර විකිණීම - කිගෝේරෑගිම් 1 ක් - රු. 20/- බදු ඇතුත්ල 

 

19. සීතළලක ප්රළඳගේශීය වභළල මඟින් ඳළනය ලන ගඳර ඳළවල් ශළ දිලළ සුරැකුම් මධ්යනවහථළනයන් වශළ ගළවහතු 

අයකිරීම.  
 

ගඳර ඳළවල් ශළ දිලළ සුරැකුම් මළසික ගළවහතුල  රු. 2500.00 

ගඳර ඳළවල් මළසික ගළවහතුල    රු.   600.00 

දිලළ සුරැකුම් ඳමණක් මළසික ගළවහතුල   රු. 2250.00  

 

20. ජ බවුවර් වශළ ගළවහතු 

  ජ බවුවරගේ ගළවහතුල (ජය වහිතල)  රු. 1000.00 + බදු 

  ජ බවුවරගේ ගළවහතුල (ජය රහිතල)  රු.   600.00 + බදු 

  ප්රබලළශන ගළවහතුල කිගෝමීටර් 01 ක් වශළ  රු.    40.00 + බදු 

ජ බවුවරය රලළ ගෆනීගම් ගළවහතුල ඳෆය 08 ක් වශළ රු. 500.00 + බදු 

ආගමික වහථළන, ඳළවල් ශළ ගඳොදු උත්වල වශළ ගනොමිගල් බළගදනු ෆගේ. 
 
05 – (20) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

සීතළලක ප්රළගේශිය වභළගේ ඳළදුක්ක නල ගලෂද වංකීර්ණගේ එවහ.ඒ විගජ්දළව යන අය නමින් ඇති අංක 24 දරණ කඩ 

කළමරගේ අයිතිය  ඔහුගේ බිරි ලන මීගගොඩ, දළම්ගප්, අංක 203/ඩී හි ඳදිංචි ගක්.ඒ ලිලියන් සුජළතළ  යන අයට ඳෆලරිම 

සුදුසු බලට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 

05 – (21) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

සීතළලක ප්රළමගේශීය වභළගේ ප්ර ධළන කළර්යළගේ කෂමනළකරණ වශකළර 111 තනතුගර් ගවේලය කරන ගක්.ඩේ.එවහ. 

දමයන්ති මශත්මිය ජළතික ඉතිරි කිරිගම් බෆංකුගේ කිරිඳිලෆ ළඛළල මගින් බළ ගෆනීමට නියමිත ගේඳ ණය වශළ 

ඳෂළත් ඳළන ගදඳළර්තගම්න්තුල විසින් ප්රිතිපුර්ණය කෂ යුතු ගඳොලි මුද , ගමම වභළලට ප්ර තිපුර්ණය කරන ගතක් එම 

ගඳොලි මුද වභළ අරමුදල් මගින් ජළතික ඉතිරි කිරිගම් බෆංකුගේ කිරිඳිලෆ ළඛළල ගලත ගගවිය යුතු යෆයි මම ගමම ගරු 

වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 

05 – (22) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

සීතළලක ප්රළභගේශීය වභළ බ ප්රතගේයට අයත් ඳළදුක්ක ගවෞඛ්ය  වලේය  නිධළරි බ ප්ර ගේය පුරළ ලර්ධනය ගලමින් 

ඳෆලති ගඩංගු උලදුර මර්ධනය කිරිගම් අරමුණින් ආරම්භ වු "ගඩංගු මර්දන ේයළලඳෘතිය" ගම් ලන විට වළර්ථකල 

ක්රි ියළත්මක ගලමින් ඳලතින අතර ඉදිරියටද ගඩංගු මර්දන ේයළගඳෘතිය ක්රිලයළත්මක වීම ලෆදගත් බල ගඳගන්. ඒ අනුල 
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2018.11.01 දින සිට 2019.04.30 දින දක්ලළ ඳළදුක්ක ගඩංගු මර්ධන ේයළ ඳෘතිගේ ේයළතඳෘති කළ සීමළල දිර්ඝ කිරිම සුදුසු 

බලට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 

05 – (23) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සීතළලක ප්රළගගේශීය වභළ බ ප්ර1ගේයට අයත් ශංලෆල් ගවෞඛ්යම වලේයළ නිධළරි බ ප්රතගේය පුරළ ලර්ධනය ගලමින් 

ඳෆලති ගඩංගු උලදුර මර්ධනය කිරිගම් අරමුණින් ආරම්භ වු "ගඩංගු මර්දන ේයළයඳෘතිය" ගම් ලන විට වළර්ථකල 

ක්රි ියළත්මක ගලමින් ඳලතින අතර ඉදිරියටද ගඩංගු මර්දන ේයළගඳෘතිය ක්රි යළත්මක වීම ලෆදගත් බල ගඳගන්. ඒ අනුල 

2018.11.01 දින සිට 2019.04.30 දින දක්ලළ ශංලෆල් ගඩංගු මර්ධන ේයළරඳෘතිගේ ේයළ ිඳෘති කළ සීමළල දිර්ඝ කිරිම සුදුසු 

බලට මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 

05 – (24) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

2018 අයලෆය ගල්ඛනයට අනුල ඳශත උඳගල්ඛනගේ වශන් ලෆය ශීර්යන්හි ප්ගරෝතිඳළදන ඉදිරියට ප්රදමළණලත් ගනොලන 

බෆවින් ගමම ලර්ගේ තලදුරටත් ඉටු කෂ යුතු කළර්යයන් වශළ අලහේ ප්රමතිඳළදන එම උඳ ගල්ඛනගේ ඊට ඉදිරිගයන් 

දක්ලළ ඇති ලෆය ශීර්ගයන් මළරු කෂ යුතු යෆයි මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 

 

 

05 – (25) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

2018.05.11 ලන දින ඳෆලති මශළ වභළගේ තීරණ අංක 05 (06) යටගත් මශළ වභළගේ ආලරණ අනුමෆතියට යටත්ල මළ 

ගලත ගගවිම් කිරිමට ඳලරන ද බය අනුල මළ විසින් කරන ද ඳශත උඳ ගල්ඛනගේ විවහතර කරන්නට ගයදී ඇති 

ගගවීම් ඊට අනුරපිල ඇති ගගවීම් බන්නළ ගලත ඊට ඉදිරිගයන් දක්ලළ ඇති මුද ගගවීම අනුමත කෂ යුතු යෆයි මම 

ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 
 

ප්ර තිඳළදන අලහයල  
ලෆය ශීර්ය 

2018 
ලර්යට 
ගලන් කර 
තිබු ප්රතතිඳළදන  
මුද රු. 

තලදුරටත් 
ගලන් කෂ යුතු 
ප්ර්තිඳළදන මුද 
රු. 

ප්ර්තිඳළදන බළ ගන්නළ 
ලෆය ශීර්ය 

බළ ගන්නළ 
ප්ර තිඳළදන  මුද 
රු. 

ප්ර තිඳළදන 
බළ ගන්නළ 
ලෆය ශීර්ගේ 
තලදුරටත් 
ඉතිරි ලන 
මුද රු. 
 

108(8) 

ලෆ.අ.වි.ලෆ/ගවේ.අ.අ 

157,000.00 55,000.00 103(6) වංේරිශ 55,000.00 1,157,007.00 

205(3)2  ජය 355,000.00 45,000.00 205(7)  ගඩංගු මර්ධන 

ේයළ,ඳෘතිය 

45,000.00 1,585,170.00 

501(1) ලෆටුප් ශළ 

ගේතන 

2,416,000.00 1,045,000.00 301(1) ලෆටුප් ශළ ගේතන           

1,045,000.00 

 

6,249,792.72 

605(3)2 ජය 332,000.00 125,000.00 505(5) ඳරිවර 

අංකරණය  ශළ ගගොවිඳ 

කටයුතු 

125000.00 351,270.00 

  1,270,000.00  1,270,000.00  
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අනු 

අංක 

ලවුචර් අංකය ශා 

දිනය 

විව් රය මුද රු. 

01 1852 - 1856 

2018.09.10 

2018 අගගෝවහතු මව ප්රඅධළන කළර්යළගේ, ඳළදුක්ක උඳ 

කළර්යළගේ, ගකොවහගම උඳ කළර්යළගේ, ශංලෆල් උඳ 

කළර්යළගේ ශළ කශගශේන උඳ කළර්යළගේ මළර්ග, ගවෞඛ්යඳ, 

ආයුර්ගේද, පුවහතකළ ශළ ේයළග ේි ඳෘති අංයන්හි ගවේලගේ නියුතු 

ආගේක ගවේලකයින් 94 ගදගනකු ගලනුගලන් වදනික ලෆටුප් 

ගගවීම. 

2,372,221.08 

02  

2034 - 2038 

2018.09.21 

2018 වෆප්තෆම්බර් මව ප්ර ධළන කළර්යළගේ, ඳළදුක්ක උඳ 

කළර්යළගේ, ගකොවහගම උඳ කළර්යළගේ, ශංලෆල් උඳ 

කළර්යළගේ ශළ කශගශේන උඳ කළර්යළගේ ගවේලගේ නියුතු වහථිර 

විහරළම ලෆටුප් වහිත ගවේලකයින් 187 ගදගනකු වශළ ලෆටුප් ගගවීම. 

6,573,532.89 

03 1872 

2018.09.10 

2018 වෆප්තෆම්බර් මව වභළඳති, උඳ වභළඳති වශ මන්ත්රි හි ලරු 41 

ගදගනකු වශළ වභික දීමනළ ශළ ගමන් වියදම් ගගවීම. 

765,000.00 

 

05 – (26) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සීතළලක ප්රළ හි ගේශීය වභළල මගින් ඳළනය ලන ගඳර ඳළවල් ලලින් බළ ගදනගවේලළල විධිමත් කිරිම ශළ ගුණළත්මක ගව 

පුළුල් කිරිගම් අරමුණින් ආරම්භ කරන ද "ගඳර ඳළවල් ේයළ හි ඳෘතිගේ"ේයළ ිඳෘතිකළසීමළල 2018.10.10 දිනසිට 

2019.10.09 

දිනදක්ලළලවරකකළසීමළලක්වශළේයළඳළතිකළසිමළලදිර්ඝකිරිමසුදුසුබලටමමගමමගරුවභළලටගයෝජනළකරමි. 

 

05 – (27) ගරු වභාඳති ජී. ජයන්  තරෝශණ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 
 

සීතළලක ප්රළකගේශීය වභළ බ ප්රළගේය තු ක්රිලයළත්මක කෂ යුතු ඳශත උඳ ගල්ඛනගේ විවහතර කරන්නට ගයදී ඇති 

ේයළලඳෘති ඊට අනුරපිල ඇති ගකොන්ත්රළත් වමිති/ ආයතන/ පුේගයින් වමග ඊට ඉදිරිගේ දක්ලළ ඇති ගිවිසුම් ගත මුද 

අනුල ගිවිව ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රඇකළරල කටයුතු කෂ යුතු යෆයි මම ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 

අනු 

අංක 

ේයාඅඳෘතිය මුල්යං 

වම්ඳාදනය 

තකොන්ත්රා ත් 

වමිතිය/ 

ආය නය/ 

පුේගයා 

ගිවිසුම්ග  

මුද රු. 

01 මීගශලත්තඳෂමුඳටුමගමළර්ගයවංලර්ධනයකිරීම ේරළලමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති,  
මශගවන් ගගොවි 
වංවිධළනය, 
443/ඒ, ඳන්ව 
ඳළර, ඳශත්ගම. 

426,335.70 

02 රජගේවම්භළණ්ඩපුහුණුමධ්යවවහථළනයඉදිරිපිටමළර්ගයවං
ලර්ධනයකිරීම 

ේරළනමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනයකි
රිම 

වභළඳති, 
මශගවන් ගගොවි 
වංවිධළනය, 
443/ඒ, ඳන්ව 
ඳළර, ඳශත්ගම 

1,081,204.91 

03 452 ගගගදරඋතුර 

ේරළ3මගවේලළලවගම්ශවන්මශතළගේනිලවඅවසිටඉදිරියට

ේරළ3මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 

වභළඳති, 
ගගගදර හරිගි මයුර 
සුභ වළධක වමිතිය 

715,291.82 
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මළර්ගයවංලර්ධනයකිරීම කිරිම 

04 ඳළදුක්කමීගප් 
ප්රුධළනමළර්ගයටමුහුණළගකොටිගගශේනමළර්ගයවංලර්ධ
නයකිරීම 

ේරළකමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
ගගගදර උතුර 
ේරළදම වංලර්ධන 
වමිතිය 

844,827.03 

05 මුරුතගශගශේනමළර්ගයවංලර්ධනයකිරීම ේරළතමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
වමගි ප්ර ජළ මු 
ේයළ ඳෘතිය, 
මග, 
මුරුතගශගශේන 

750,002.63 

06 ශංලෆල් සිතුමිණ මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
ශංලෆල් නගරය 
ේරළම වංලර්ධන 
වමිතිය 

542,868.80 

07 මශලගදණිය කනත්ත ඳළර වංලර්ධනය කිරීම ේරළදමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
රන්දිරි ලෆඩිහිටි 
වමිතිය, හිඟුර, 
පුලක්පිටිය 
 

1,285,216.13 

08 ශංලෆල් රළජසිංශ මළලත වංලර්ධනය කිරීම ේරළමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
ශංලෆල් නගරය 
ේරළම වංලර්ධන 
වමිතිය 

1,052,393.08 

09 අරුක්ලත්ත ජයනන්ද මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළ හි මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
ගගොඩගල අමුණ 
ගගොවි වංවිධළනය, 
අරුක්ලත්ත, 
ඳළදුක්ක 

1,295,247.76 

10 ආනන්දගම ගේකරිය ඉදිරිපිට අතුරු මළර්ගය 
වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළ හි මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
වළළල එකමුතු සුභ 
වළධක වමිතිය 

345,656.88 

11 ආනන්දගම ක්සිරි මශතළගේ නිලව අවලින් යන 
මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළගමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
වළළල එකමුතු සුභ 
වළධක වමිතිය 

153,357.16 

12 ඳළදුක්ක ජයන්ති මළලත, ජයන්තිපුර අතුරු මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළ හි මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
461, ඳළදුක්ක ේරළ1ම 
වංලර්ධන වමිතිය 

648,548.93 

13 ඳළදුක්ක මෆල්ලත්ත 2 ඳටුමග ගකොන්ක්රිමේ අතුරළ 

වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළ හි මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
ඳළදුක්ක වරණ 
ලෆඩිහිටි වමිතිය 

573,315.66 

14 අංගමුල රණවිරු මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළි්මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
ආසිරි වංලර්ධන 
ඳදනම, 
අංගමුල, ඳළදුක්ක 

746,161.42 

15 ගකොවහගම බදුලත්ත මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළගමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
මළරිගප් ඒකළබේධ 
ගගොවි වංවිධළනය, 
427/බී, ඳශෂ 
ගකොවහගම බටහිර 

346,128.74 

16 ගකොවහගම කම්බිගකොටුල මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළගමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 

වභළඳති, 
ගබෝහිටියළලත්ත 
සුභවළධක වමිතිය, 

685,087.36 
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කිරිම අරඳන්ගම, 
ගකොවහගම 

17 දිගන මිනුලන්වි මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළ මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
442/එසහ ේරළ ම 
වංලර්ධන වමිතිය, 
දිගන, තුම්ගමෝදර. 

550,014.77 

18 දිේගදනිය කම්මල්ලත්ත මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළදමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
දිේගදණිය දකුණ 
ේරළදම වංලර්ධන 
වමිතිය 

593,193.35 

19 නිරිගඳො ගදහිගශගශේන අතුරු මළර්ගය වංලර්ධනය 
කිරීම 

ේරළමමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති,  
නිරිගඳොෂ ප්රළ,ථමික 
කප්රුක වමිතිය 
 

646,404.44 

20 ගබොල්තළල පිප්පු කන්ද මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති,  
ගබොල්තළල 
කෆෂණි මුතු ගගොවි 
වංවිධළනය 

440,398.15 

21 ගබොල්තළල හරී9 සුගත ගයෝගළහරරමය මළර්ගය වංලර්ධනය 
කිරීම 

ේරළමමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති,  
ගබොල්තළල 
කෆෂණි මුතු ගගොවි 
වංවිධළනය 

730,262.93 

22 ගකොවහගමවර්ගලෝදයමළලගත්ලෆලඅවජටෆංකියශරවහ
මළර්ගයවංලර්ධනයකිරීම 

ේරළගමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
අළුත් අම්බම 
ේරළ හි ම වංලර්ධන 
වමිතිය 

620,077.05 

23 වළළල ශමුදළ කවුර ඉදිරිපිට මළර්ගය  වංලර්ධනය 
කිරීම 

ේරළමමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
ගබෝහිටියළලත්ත 
සුභවළධක වමිතිය, 
අරඳන්ගම, 
ගකොවහගම 

369,996.47 

24 කඩුගගොඩ අරඳන්ගම මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළගිොමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
ගබෝහිටියළලත්ත 
සුභවළධක වමිතිය, 
අරඳන්ගම, 
ගකොවහගම 

545,467.24 

25 ගකොවහගම නිව උයන, ගලන්ගේසි ලත්ත මළර්ගය 
වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළ හි මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
ේරළතම වංලර්ධන 
වමිතිය, 439/ඒ, 
ඉශෂ ගකොවහගම 
උතුර 

541,493.92 

26 වළළල, ගබොරළුගගොඩ, මළලල්ගම මළර්ගගේ අතුරු 
මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළගමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
වහලර්ණ ජයන්ති 
රණවිරුගම 
සුභවළධක වමිතිය, 
වළළල, අකරවිට 

478,571.24 

27 රණවිරුගම නිළන්ත මශතළගේ නිලව අවලින් යන 
මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළගමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
වළළල එකමුතු 
සුභවළධක වමිතිය 

312,358.71 

28 ගබොරළුගගොඩ කශටගශලත්ත මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළි්මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
වහලර්ණ ජයන්ති 
රණවිරුගම 
සුභවළධක වමිතිය, 
වළළල, අකරවිට 

473,834.25 

29 ගකොවහගමතළලල්ගගොඩශරශළ ධර්මේරළ1මයට 
පිවිගවනමළර්ගයවංලර්ධනයකිරීම 

ේරළවමිය මළර්ග 
1000 km 

වභළඳති, 
මළරිගප් ඒකළබේධ 

570,193.64 
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වංලර්ධනය 
කිරිම 

ගගොවි වංවිධළනය, 
427/බී, ඳශෂ 
ගකොවහගම බටහිර 

30 ගබොරළුගගොඩමළලල්ගමඳළගර්මුතුආරච්චිමශතළගේනිලව
අවමළර්ගයවංලර්ධනයකිරීම 

ේරළිළමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
වහලර්ණ ජයන්ති 
රණවිරුගම 
සුභවළධක 
වමිතිය,වළළල 

337,628.96 

31 ගකොවහගමබදුලත්තමළර්ගයට 
ප්ර්විහඨගබෝක්කුලඉඳිකරමළර්ගයවංලර්ධනයකිරීම 

ේරළගමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
මළරිගප් ඒකළබේධ 
ගගොවි වංවිධළනය, 
427/බී, ඳශෂ 
ගකොවහගම බටහිර 

584,307.97 

32 ඉශෂගකොවහගමරංගදේගමඅතුරුමළර්ගයවංලර්ධනයකිරී
ම 

ේරළ මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
සිසි ප්රකජළ මු 
වංවිධළනය, 
මීගශලත්ත, 
කනම්ඳෆල් 

444,162.14 

33 452A  ගගගදර උතුර  පියගවේන මළලගත් ඳළවල් මළලත 

ගදවට යන මළර්ගගේ අනුර මශළතළගේ නිලව අව සිට 

මළර්ගය  වංලර්ධනය කිරීම. 

ේරළගමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
හරිත මයුර සුභවළධක 
වමිතිය, 
ගගගදර, 
ඳළදුක්ක 

655,201.23 

34 කුරුවය අව නිලළව වංකීර්ණගේ ඳෂමු මළර්ගය 
වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළ හි මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
හරිත මුත්තුමළරි 
අම්මළන් ගකෝවිල් 
වමිතිය, 
එලිවහටන්ලත්ත. 
පුලක්පිටිය 

167,392.22 

35 වීරළන් ෆයිමට යන මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම ේරළනමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
හරිත මුත්තුමළරි 
අම්මළන් ගකෝවිල් 
වමිතිය, 
එලිවහටන්ලත්ත. 
පුලක්පිටිය 

376,502.07 

36 අක්කර 100 නිලළව  වංකීර්ණගේ  ගකෝවි අව උඩ 
මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළගමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
හරිත මුත්තුමළරි 
අම්මළන් ගකෝවිල් 
වමිතිය, 
එල්වහටන්ලත්ත, 
පුලක්පිටිය 

494,208.91 

37 අක්කර 100 නිලළව  ේයළනඳෘතිය ඳෂමු මළර්ගය 
වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළ හි මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
හරිත මරතඩි 
පිල්ගයළර් 
ගකෝවිල් වමිතිය, 
එල්වහටන් ලත්ත 
උඩ ගකොටව 

485,909.06 

38 කුරුවය අව සිට ගඩෝබි ෆයිමට යන මළර්ගය 
වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළ හි මිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
හරිත මරතඩි 
පිල්ගයළර් 
ගකෝවිල් වමිතිය, 
එල්වහටන් ලත්ත 
උඩ ගකොටව 

160,390.52 

39 එල්වහටන් ලත්ත අවිවහවළගේල් ගකොටව (ගේරගගොල්) 
තෆඹිලි කල්ගල් මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම 

ේරළමිය මළර්ග 
1000 km 
වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළඳති, 
හරිත මරතඩි 
පිල්ගයළර් 
ගකෝවිල් වමිතිය, 

314,986.62 
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එල්වහටන් ලත්ත 
උඩ ගකොටව 

40 
 

කුමළරි ඇල් පිවිසුම් මළර්ගය පිළිවකර කිරිම ඳෂළත් 
වංලර්ධන  

වභළඳති, 
ලගලත්ත මුත්තුමළරි 
අම්මළන් ගේලවහථළන 
වමිතිය 

212,000.00 

41 
 

සීතළලක ප්රළව.ගල් ගකොේඨළවගේ ගකොවහගම බළලිකළ ඳළගර් 
ඳගබොගේන්ද ඳළර සුදුසු ඳරිදි වංලර්ධනය කිරිම 

උඳමළන 
ඳළදක 

වභළඳති, 
අමළජීල ලෆඩිහිටි 
වමිතිය, 
ඳශෂ ගකොවහගම 

 
198,834.86 

42 ගනළුලත්තුඩුල ගකෝෂන් කන්ද ආරණ්යං ගවේනළවන ඳළර 
තළර දමළ වංලර්ධනය කිරිම 

විමධ්යළගත 
අයලෆය 

වභළඳති, 
ගනළුලත්තුඩුල 
ලෆඩිහිටි වංවිධළනය 

194,155.10 

43 රිටිගශගශේන ප්ර5ධළන මළර්ගගේ අබන්ල ඇති ඳෆති 
බෆම්ම වෆකසීම 

සුඛිත පුරලර වභළඳති, 
මළලතගම වමඟි 
සුභවළධක වමිතිය 

485,321.29 

     

44 කම්බිගශගශේන ගකොටගවේ ඇති අතුරු මළර්ගය තළර දමළ 
වංලර්ධනය කිරිම 

සුඛිත පුරලර වභළඳති, 
මළලතගම වමඟි 
සුභවළධක වමිතිය 

291,250.88 

     

45 ඉසුරු මළලත තළර දමළ වංලර්ධනය කිරිම සුඛිත පුරලර  194,142.58 
   වභළඳති, 

මළලතගම වමඟි 
සුභවළධක වමිතිය 

 

46 කශගශේන, කඩුගගොඩ මළර්ගගේ ඳෂමු ලන ඳටුමග ගල් 
අතුරළ තළර දමළ වංලර්ධනය කිරිම 

සුඛිත පුරලර වභළඳති, 
කශගශේන වමඟි 
ගගොවි වංවිධළනය 

264,513.46 
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ේරැ7න්ඩිගම්ඳ ප්රමජළ ළළල ඉදිරිපිට අතුරු ඳළර කයිතන් 
මශතළගේ නිලව අව ඳළර ගල් අතුරළ තළර දෆමීම 

සුඛිත පුරලර වභළඳති, 
ේරැතන්ඩිගම්ඳ 
ලෆඩිහිටි වමිතිය 

145,626.65 

48 
 

මුරුතගම සුනිල් තිකරත්න ප්රිජළ ළළගේ ලෆඩ නිම 
කිරිම 

ප්රළමේධන 
ලෆඩවටශන 

වභළඳති, 
වමඟි ලෆඩිහිටි 
වංවිධළනය, 
මුරුතගම, 
අකරවිට. 

700,000.00 

49 වළළල ආනන්දගම ගබෝධිය අව ඇති කළණුල 
වංලර්ධනය කිරිම 

ප්රළ හි ගේශීය 
වභළ 
ක්තිමත් 
කිරිගම් 
ලෆඩවටශන 

වභළඳති, 
වමඟි ලෆඩිහිටි 
වංවිධළනය, 
මුරුතගම, 
අකරවිට. 

257,237.86 

50 මුරුතගම වණව බෆංකුල ඉදිරිපිට ඳෆති කළණුල ඉඳිකිරිම ප්රළතගේශීය 
වභළ 
ක්තිමත් 
කිරිගම් 
ලෆඩවටශන 

වභළඳති, 
වමඟි ලෆඩිහිටි 
වංවිධළනය, 
මුරුතගම, 
අකරවිට. 

567,877.95 

51 තුන්නළන ගකෝන්ගශලත්ත ඳළර බවුම ගකොටව කළණුල 
වංලර්ධනය කිරිම 

ප්රළ හි ගේශීය 
වභළ 
ක්තිමත් 
කිරිගම් 
ලෆඩවටශන 

වභළඳති, 
එක්වත් සුභවළධක 
වමිතිය, 
444/ඊ, කුඩළකන්ද 
ලවම, තුන්නළන. 

881,866.67 
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52 ේරැ ින්ඩිගම්ඳ සුදුලෆල් ඳළර ඳළුදු මකළ වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
ේරැතන්ඩිගම්ඳ 
ලෆඩිහිටි වමිතිය 

138,408.10 

53 ලගලත්ත චන්ේර0 කුමළර මශතළගේ නිලව අව මළර්ගය 
වංලර්ධනය කිරිම 

වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
ලගලත්ත 
මුත්තුමළරි අම්මළන් 
ගකෝවිල් වමිතිය 

251,683.94 

54 ගනළුලත්තුඩුල කටුකළවි ඳළර තළර දමළ වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
ේරැතන්ඩිගම්ඳ 
ලෆඩිහිටි වමිතිය 

480,560.75 

55 සීතළලක ප්රළ ිගේශීය වභළ ගඳර ඳළවල් දරු දෆරියන් වශළ 
වංවිධළනය කරන ද උත්වලය ගලනුගලන් වු වියදම් 
ඇවහතගම්න්තුල 
 

වභළ අරමුදල් වරප්, 
ප්ර්ධළන කළර්යළය, 
ආර්.පී.එන්.පී. 
ජිනදළව මයළ 

90,000.00 

56 සීතළලක ප්රළනගේශීය වභළල වතු LM – 5604 දරණ 
කම්ඳෆක්ටරගේ ගවේලළ කටයුතු කිරිම ගලනුගලන් වු 
ඇවහතගම්න්තුල 

වභළ අරමුදල් ශලල් 
ගශෝල්ඩින්ේවහ 
පුේගලික වමළගම, 
245/47, ඳරණ 
අවිවහවළගේල් 
ඳළර, 
ඔරුගගොඩලත්ත.  

82,297.45 

57 ගයෝජිත තුන්නළන ආදළශනළගළරය ඉඳි කිරිම වශළ 
තළලකළලික විදුලි වෆඳයුමක් බළ ගෆනීම ගලනුගලන් වු 
ඇවහතගම්න්තුල 

වභළ අරමුදල් ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය 

33,020.51 

58 ගකොවහගම, අළුගබෝද මළර්ගගේ මළර්ගයට බළධළලක් වී 
ඇති විදුලි කණු ඉලත් කිරිම ගලනුගලන් වු 
ඇවහතගම්න්තුල 

වභළ අරමුදල් ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය 

233,509.72 

59 ගුරුගේ ගලන්ගේසි ඉඩගම් අතුරු මළර්ගය වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
ගේරගගොල් ප්ර,ජළ 
ගවේලළ ගක්න්ේර,ය 

202,064.95 

 
60 

බළගේලත්ත ඳළර අබන් ගකොටව තළර ආගල්ඳය වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
ේරැතන්ඩිගම්ඳ 
ලෆඩිහිටි වමිතිය 

95,200.00 

 
61 

ඉශෂ ශංලෆල් ප්ර්ජළ ජ ළිට යන මළර්ගය තළර දමළ 
වංලර්ධනය කිරිම 

වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
වමඟි ලෆඩිහිටි 
වංවිධළනය, 
ඉශෂ ශංලෆල් 
දකුණ 

200,084.67 

62 
 

ඳශෂ ශංලෆල් පිලිප් ගුණලර්ධන මළලගත් ගකොන්ක්රියේ 
කණුල වහථළන ගදකකින් ආලරණය කිරිම 

වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
443/ඒ, ඳශත්ගම 
ේරළතම වංලර්ධන 
වමිතිය 

100,000.00 

63 ේරැ ින්ඩිගම්ඳ කටුකළවි ඳළර තළර දමළ වංලර්ධනය 
කිරිම ( ජයරත්න රළජඳක් මශතළගේ නිලව අව සිට 
ඉදිරියට) 

වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
සුදුලෆල් ප්ර ගති 
ගගොවි වංවිධළනය 

404,124.86 
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64 සීතළලක ප්රළනගේශීය වභළ ප්රකධළන ගගොඩනෆගිල් ශළ 

පුවහතකළ ගගොඩනෆගිල් පිටත බිත්ති ල තීන්ත ගම  
වභළ අරමුදල් වභළඳති, 

ශංලෆල් නගරය 
ේරළම වංලර්ධන 
වමිතිය 

177,593.36 

65 දගඹෝර අලි බන න්ද ඳළර අතුරු ඳළර ගකොටවක් 
වංලර්ධනය කිරිම 

වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
දගඹෝර  ඳෆරකුම් 
ගගොවි වංවිධළනය 

362,438.64 

66 හිඟුර කනත්ත ඳළර වංලර්ධනය කිරිම වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
 හිඟුර රන්දිරි 
ලෆඩිහිටි වමිතිය 

242,013.53 

67 නිරිගඳො ගලිලත්ත මළර්ගය ඉතිරි ගකොටව වංලර්ධනය 
කිරිම 

වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
ඳශත්ගම ේරළලම 
වංලර්ධන වමිතිය 

119,245.42 

68 දිේගදණිය උතුර ඳළව ඉදිරිපිට මළර්ගය තළර දෆමීම වභළ අරමුදල් වභළඳති, 
දිේගදණිය දකුණ 
ේරළදම වංලර්ධන 
වමිතිය 

127,550.77 

69 තුන්නළන සුවළන භූමිය ඳළර අලවළන ගකොටව තළර දෆමීම වභළ අරමුදල්  වභළඳති, 
කුඩළකන්ද ලවම 
ේරළකම වංලර්ධන 
වමිතිය 

178,627.35 

 

05 – (28) ගරු ප්රා්ැතේශීය වභා මන්ත්රි  වමන්  උදය කුමාර ගමතේ මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

සිතළලක ප්රළමගේශීය වභළ බ ප්රකගේගේ ජීලත් ලන ගබොගශෝ පිරිවක් අතර ගබෝ ගනොලන ගරෝග ේයළිළප්තිය ඉශෂ ගගොවහ 

ඇති අතර, ගම් ව ශළ ගශේතුල ගව ළරිරික සුලතළ ේයළරයළම ශළ මළනසික සුලතළලය හි ඟවීම ප්ර ධළන ගශේතුල බල ගඳනී 

යයි. ගකොවහගම ගකොේඨළවය, හි ඟුර ගකොේඨළවය, කඩුගගොඩ ගකොේඨළවය, වළළල ගකොේඨළවය ඇතුළු ගකොවහගම 

නගරයට ආවන්නල ජීලත් ලන ජනතළල ව ශළ ළරිරික සුලතළ ේයළිළයළම කටයුතු ල ගයදීමට වහථළනයක් ශළ ෂමළ 

ක්රිටඩළංගනයක් ගනොමෆතිවීම මත ඔවුන්ගේ ළරිරික ශළ මළනසික සුලය නිරවුල් කර ගෆනීගම් අලවහථළල අහිමි වී ඇත. 

එබෆවින් සීතළලක ප්රළයගේශීය වභළල වතු ගකොවහගම මශජන ක්රිනඩළංගනගේ ළරිරික සුලතළ ඇවිදින මංතීරුලක්, නිදශවහ 

ේයළ ියළම ඒකකයක් වශ ෂමළ ක්රීඩළංගනයක් වෆසුම් ගකොට ප්රළයගේශීය වභළල මගින් ඉ ඳි ක යුතු බලට ගමම ගරු 

වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 

05– (29) ගරු ප්රාරතේශීය වභා මන්ත්රිය චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල මගින් අඳ සීතළලක ප්රළඳගේශීය වභළලට හිමි විය යුතු මුේදර ගළවහතු ඇතුළු මුදල් ගනොගගවු දින සිට 

ගණන් බළ ෆබිය යුතු සියළු මුදල් අඳ වභළල මශජන නිගයෝජිතයන්ගේ වංලර්ධන ගයෝජනළ, මශජන සුභවළධක 

කටයුතු කඩිනම් කිරිම ව ශළ ගයදවීම ගලනුගලන් බළ ගදන ගව ඉල්මින් සියළුම මන්ත්රි ලරුන්ගේ ශළ 

මන්ත්රිකලරියන්ගේ එකඟතළලය වහිත ගයෝජනළලක් ගව වභළ වම්මත කර ඳෂළත් වභළලට ගයොමු කෂ යුතු යෆයි මම ගමම 

ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 

05– (30) ගරු ප්රාජතේශීය වභා මන්ත්රිෂ චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් තයෝජනා කරයි. 

 

මි සුත්ර යට අනුල තීරණය ලන බල ඳලවමින් ආණ්ඩුල විසින් ඉන්ධන මි ලෆඩි කිරිම වශළ ලන නල ක්රිමයක් භළවිතළ  

කරයි. මි සුත්රයය වෆකගවන්ගන් ගකගවේද? යන්න කෆබිනේ අමළත්යරලරු ඳලළ ගනොදන්නළ බල මළධය යි ශරශළ ගකගරන 

වළකච්ඡළ ලලින් ඳෆශෆදිලි ගේ.  



30 
 
ගකගවේගලතත් ගලනත් ඉන්ධන, ගවහ ඇතුළු අත්ගේලහේ භළණ්ඩ ල මි ඉශෂ යම ජනතළල මත මශත් ජීලන බරක් 

ඳටලළ ඇත. ඒ පිළිබදල අඳ ප්ර  ගේගේ ජනතළලගේ විගරෝධය ප්රභකළ කරන අතර, ඳෂමුල ආණ්ඩුගේ නළවහතිකළර වියදම් 

කඳළ ශෆර ඉන්ධන ගවහ ඇතුළු අත්ය ලහයු භළණ්ඩ මි අඩු කිරිමට පියලර ගන්නළ ගව ආණ්ඩුගලන් ඉල්ළ සිටිය යුතු 

බලට ගමම ගරු වභළලට ගයෝජනළ කරමි. 

 
 
 
 
06.කාරකවභාලාර් ා. 

06 – (01 ) 2018.09.21 නිලළව ශළ ප්ගරජළ වංලර්ධන කළරක වභළ රැවහවිගම් ලළර්තළල. 

06 – (02 ) 2018.09.25 ඳරිවර ශළ ඳශසුකම්  කළරක වභළ රැවහවීගම් ලළර්තළල. 

06 – (03 ) 2018.09.27 කළර්මික ගවේලළ කළරක වභළ රැවහවීගම් ලළර්තළල. 

06 - (04) 2018.09.28 මුදල් ශළ ප්රවතිඳත්ති වෆකසීගම්  කළරක වභළ රැවහවීගම් ලළර්තළල. 

06 - (05) 2018.09.10ගටන්ඩර් මණ්ඩ රැවහවීගම් ලළර්තළල. 

06 - (06) 2018.09.28ගටන්ඩර් මණ්ඩ රැවහවීගම් ලළර්තළල. 

 

07.ැබීම්ශාවියදම්පිළිබදමාසිකප්ර2කා. 

07 – (01) 2018 අගගෝවහතු  මළවය ෆබීම් ශළ වියදම් පිළිබද  ප්රරකළය. 

  
08. ගරු ප්රාමතේශීය වභා මන්ත්රි ලරුන්තේ තඳෞේගලික ප්රදකා. 
 
 
 

 


