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සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 2020 අදේශගෝස්තු මා 10 වන දින 

දේශඳ.ව.10.00 ට ප්රාදේශීය ස ාවාදේශ2 ාවා ලාවාදේශ2 ප ඳවවනවන වද 

මහ ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව. 

 
ාහවාගී ව : - 
 

1. ගරු සබඳති   - ජී. ජඹන්ත ර ෝහණ භතිතුභ 

2. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - චන්දන රේභන ම දුන්න්ර ුව ම භතිතුභ 

3. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - රේ.ඒ.විභල් ප්රසන්න භතිතුභ 

4. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එම්.ඒ.රම්රි භග්රට්  භතිතුිඹ 

5. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ලිඹනරේ චන්දන කුභ  භතිතුභ 

6. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී   - ආර්.පී. ඹසරු රදමන්ිණ  ජඳේෂ භතිතුභ 

7. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ආර්.ඒ.ඩී.එස්. ජඹන්ත  ණම  භතිතුභ 

8. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ඩබ්.ඒ. භංජුල ධම්ි  වී   මන භතිතුභ 

9. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - රේ.ඒ.ඩී. ෆිලිශ්රඹ ඇනට්  ඔල්ග භතිතුිඹ 

10. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එස්.ඒ. රේභ  මන භතිතුභ 

11. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - සභන්ත උදඹ කුභ  ගභරේ භතිතුභ 

12. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - බී. සනී රහේටර් පිරිස් භතිතුභ 

13. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ඩී. ර ෝකිල සම්ඳ ම මර්ණසිරි භතිතුභ 

14. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එල්.නන්ද කුභ සිංහ භතිතුභ 

15. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ආර්.ඒ. උපුල් භරනෝජ් රූඳසිංහ භතිතුභ 

16. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ඩී. ප්රිඹන්ත ුරුණ කුභර් ගුණ  මන භතිතුභ 

17. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - පී.රේ. උපුල් ජිරන්න්ද්ර කුලතිල  භතිතුභ 

18. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතභනි ස්මර්ණලත භතිතුිඹ 

19. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ඒ. සුසන්ත භතිතුභ 

20. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එම්.ඩී. සභන්ත කුභ  භතිතුභ 

21. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එච්. මරුණ දිලිප් කුභ  භතිතුභ 

22. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න භතිතුභ 

23. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්ත  රීවින්ද සභ වී  භතිතුභ 

24. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - රේ. නිභල් ඹසසිරි  ළුඳහන භතිතුභ 

25. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ගභරේ චන්ද්රසිරි භතිතුභ 

26. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ඩබ්. ුරසෝ  මලි ල භතිතුභ 

27. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එස්. චන්ද්රකුභර් භතිතුභ  

28. ගරු  ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ජී. කුදුදිණි ජඹමර්ධන භතිතුිඹ 

29. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රනි රසරනරහලත ඳීභලිලි 

භතිතුිඹ 

30. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එම්.ඩී. භලනී චන්ද්රලත භතිතුිඹ 

31. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ආර්.ඒ.ඩි.සගරි  කුභරි රූඳසිංහ භතිතුිඹ 

32. ගරු ප්රරීය ඹ සබ  භන්රී  - ඥණ ප්ර සම් ෆන්සිස් භතිතුභ 

33. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එස්. චන්දන සූරිඹආ ච්චි භතිතුභ 

34. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ භතිතුභ 

35. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එන්.පී.රේ. සභන්ති චන්ද්රි  දභඹන්ති භතිතුිඹ 

36. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - පී.ඒ.ප්රදිප් කුභර් භතිතුභ  
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ාහවාගි දේශනොවු 

1. ගරු උඳ සබඳති   - එස්.ඩී.භංජුල ප්රදීපප් කුභර් භතිතුභ 

2. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - එම්.ආර්. ගඹන් න්ින්ද චන්ද්රසිරි භතිතුභ  

3. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - සුසන්ත සිසි  කුභ  රූඳසිංහ භතිතුභ 

4. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - දනුශ්රුකි ප්රබනි ුල්රම්ද භතිතුිඹ 

5. ගරු  ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ුරඹෝභ භධු ප්රසී රීමරේ භතිතුභ 

6. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - පුස්සල්ලරේ ුභල් නිශන්ත සිල්ම භතිතුභ 

7. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්රී  - ශශ්රණි ශ්රීභලි රහට් ආරආ ච්චි භතිතුිඹ 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

සුබ උද්සනේ රේම. ලිතම  ප්ර රීය ඹ සබරේ 2020 ුරගෝස්තු භසරේ 28 රමනි භහ සබ 

රැස්වීරම්  ටයුතු ආ ම්බ කිරිභටයි සුදනම් රමන්රන්. 

 

ඒ සහ සහබගි වීභට ඳිණි ගරු භන්ත්රිතුභන්ල හ ගරු භන්ත්රිතුිඹන්ල සිඹළුරදනභ 

ඉතභ මභ රගෞ මරඹන් රම් ුමස්ථරේදීප පිළිගන්නම. රල් ම්තුභ ප්රධන නිලධරි භ්ඩඩලඹ 

ඒමරේභ  ර්ඹ භ්ඩඩලඹ සිඹළුරදනභ ම ජනභධයරේදි භහ මමරුන් සිඹළුරදනභ ම ඉතභ ම 

රගෞ මරඹන් සබමට  පිළිගන්නම.  

 

නයඹඳනුකලම ඳළදුරමන්භ තිරඹන්රන් ඳගිගිඹ සබ රැස්වීරම් මර්තම සබ සම්භත    

ගනීභ.   

 

සංරශෝධන හ රමනස් ම් ඇරතු ම රඳන්ම දීපල ඳගිගිඹ සබ රැස්වීරම් මර්තම සබ සම්භත 

  න රලස ඉල්ල සිආරනම.  

 

01.ඳසුගිස රැස්වීදේශේ වාර්තාව ාේමත කර ගැනීම. 
 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා 
 

ගරු සබඳතිතුභනි, 2020.07.10 මන දින ඳමති භහ සබ රැස්වීරම් මර්තම සතය මර්තමේ ඵමට 

භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි.  

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී විමල් ප්රාත්න මැතිතුමා 

ගරු සබඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 
 

 

 

2020.07.10 වන දින ඳැවති මහ ාවා රැස්විදේශේ වාර්තාව පිළිගත යුතු ාතය වාර්තාව් 

බවට ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් 

හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී විමල් ප්රාත්න මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව 

ාවා ාේමත විස. 

 

02. ාවාඳතිවරසා විසිත් කරනු වබන විදේශේෂ නිදේශ2දන. 
 

  නත.  
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03.ප්රාදේශීය ස ාවාව අමතා නවන වද ාේදේශීල, දේශඳවනාේ, ඳැමිණිලි හා ාත්නිදේශ2දන 

ාවාවට ඉදිරිඳවන කිරිම. 

 

03 - (01)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඉත්ද්රානි දේශාදේශනදේශහවතා ඳීමසීලි මැතිතුමිස විසිත් 

ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

1. ුවිස්සරේල්ල, ු  විට, ආනනන්දගභ, ුං  12 හි ඩබ්.රේ.එස්. වික්රභ  මන භඹ ඹන ුඹ විසින් 

“ මසි ජලඹ ඵහ  කිරිභට ඉඩ ඩ ස ස දීපභ සම්ඵන්ධමයි.” ඹන හිසින් යුතුම ඉහත ලිපිනරේ 

ඳදිංචි ුඹරේ නිමසට මසි  ලඹට රනුරඹේ ුඳහසුතමඹන්ට ලේ මන ුත  මසි ජලඹ ඵහ  

වීභට සුන්සු භර්ග ඳීධතිඹේ රනුභති ඵවින් ඔගිට සින්මන පීඩ රි ත මමඹ පිළිඵම ඳරිේෂ 

   ඵල සධ ණීඹ විසන්භේ ලඵ රදන රලස  2020.07.20 දිනතිම ගරු සබඳතිතුභ ුභත 

රඹුදු   න ලද ලිපිඹ.  

03 - (02)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චත්දන සරිසආරච්චි මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන 

ව ප. 

1. හංමල්ල, දිීරදණිඹ උතු ,  ුං  62/2 හි ඳදිංචි එස්.එම්. ුජි ම රසෝභසිරි ඹන ුඹ විසින් “ 

දිීරදණිඹ හතිලිඹීද භර්ගඹ ප්රතිසංස්  ණඹ    ගනීභ සහ” ඹන හිසින් යුතුම දිීරදණිඹ 

හතිලිඹීද ගම්භනරේ ඇති භර්ගරේ ුඩි 10 ඳළල ුඩි 200 දිග කුඩ  ඳු ප්රරීශඹේ සහ ුඩි 10 

ේ ඳළල ුඩි 100 දිග ඵ්වුම් ප්රරීශඹ ඉතභ ුඵලන් ත මමරේ ඳමතින ුත  එභ භර්ගරේ ගභන් 

කිරිභඉත  ව   ඵවින් එභ භර්ගඹ ර ුන්ක්රිට්     පිළිස      රදන රභන් ඉල්ලින් 

2020.05.30 දිනතිම ගරු සබඳතිතුභ ුභත එමන ලද ලිපිඹ.   

 

2. හංමල්ල, ඳහල හංමල්ල, ජඹවී රගුඩ, ුං  361/A, හි ඳදිංචි ඒ.ජී.යු. රිවිශනි රඳරර්  ඹන ුඹ 

විසින් “ හංමල්ල සති රඳුල සම්ඵන්ධමයි” ඹන හිසින් යුතුම රඳුල නීතයනු කලම ආ ම්බ 

කිරිභට ුමස  ලඵ දීප රනුභති ඵවින් ඉහත නභ සහන් ුඹ හට ඵන් දුදල් එ තු කිරිභට 

රනුහකි ඵම ම, සති රඳුළ ආ ම්බ කිරිභට දිනඹේ ලඵ රදන්රන් නම් සති රද  ට රඳ  

දනුම් රදන රලස ම, රභභ   ණ සම්ඵන්ධම ස ච්ඡ කිරිභට දිනඹේ හ රේලමේ ලඵ දීපභ 

රහෝ සබරේ තී ණඹ ලිඛිතම ලඵ රදන රලස ඉල්ලින් 2020.08.10 දිනතිම ගරු සබඳතිතුභ 

ුභත එමන ලද ලිපිඹ.   

03 - (03)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි අදේශාෝක වැලිකව මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

ගරු සබඳතිතුභනි, ඊරඹට රඹන්න උඳන්දිනඹ සුබ ඳතුභේ එේ   න ගභන් භලගල 

ර ු ලඉභ ජනතම විසින් රඹුදු   න ලද  “භලගල ර ු ළඉභ ගභට ක්රිඩ පිආරඹේ ලඵ ගනීභ 

සහ” ඹන හිසින් යුතුම. එභ ගරම් ජනතම හට ක්රිඩ පිආරඹේ ලඵ රදන රලස ඉල්ලින් 

2020.07.08 දිනතිම ගරු සබඳතිතුභ ුභත එමන ලද ලිපිඹ.   

03 - (04)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි උපුල් ප්රාත්න මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

හංමල්ල නම රමළ සංකීර්ණඹ, ුං  65 නම රමළ සංකීර්ණරේ මයඳරි ඹන්රේ සංවිධනරේ 

සබඳති හ රල් ම් විසින් “රමළ සංකීර්ණරේ නම තේරස්රුම සංරශෝධනඹ කිරිභ පිළිඵම” 

ඹන හිසින් යුතුම තේරස්රු රදඳර්තරම්න්තුරේ ප්රධන තේරස්රු නිලධරිතුිඹ  ඩකුලි මඩි 
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වීභ පිළිඵ සබම භර්ගරඹන් නමත ුභිඹචනඹේ ඉදිරිඳ ම රලස දන්ම ඇති ඵවින් ඒ සහ 

ුමස්ථම ලඵ රදන රලස ඉල්ලින් 2020.08.10 දිනතිම ගරු සබඳතිතුභ ුභත රඹුදු   න 

ලද ලිපිඹ. 

 03 - (05)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහ්ටර් පීරිස් මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන 

ව ප. 

ර ුස්ගභ, ුලු මගභ, රනු: 152 හි ඳදිංචි රේ.ඒ. චින්ද පුශ්රුඳකුභ  ඹන ුඹ විසින් “ නිමස 

කිහිඳඹ ට ඇති ුමධනභ දන්වීභ” ඹන හිසින් යුතුම තභ නිමසට ඹඵ හිස් ඉඩරම් පිහිආර 

විශල ගස් රේතුරමන් ුසල නිරමස් දඩි ුමධනම් ත මමඹ ට ලේ වී ඇති ඵවින් රම් පිළිඵ 

ුමධනඹ රඹුදු    හකි ඉේභණින් සින් වීභට ඹන ුනතු  මලේම විශල ගස් ඉම ම    රදන 

රභන් ඉල්ලින් 2020.07.30 දිනතිම ගරු සබඳතිතුභ ුභත රඹුදු   න ලද ලිපිඹ. 

03 – (06) ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඒ. සුාත්ත මැතිතුමා විසිත් ඉදිරිඳවන කරන ව ප. 

හංමල්ල නම රමළ සංකීර්ණඹ, ුං  65 නම රමළ සංකීර්ණරේ මයඳරි ඹන්රේ සංවිධනරේ 

සබඳති හ රල් ම් විසින් “රමළ සංකීර්ණරේ නම තේරස්රුම සංරශෝධනඹ කිරිභ පිළිඵම” 

ඹන හිසින් යුතුම තේරස්රු රදඳර්තරම්න්තුරේ ප්රධන තේරස්රු නිලධරිතුිඹ  ඩකුලි මඩි 

වීභ පිළිඵ සබම භර්ගරඹන් නමත ුභිඹචනඹේ ඉදිරිඳ ම රලස දන්ම ඇති ඵවින් ඒ සහ 

ුමස්ථම ලඵ රදන රලස ඉල්ලින් 2020.08.10 දිනතිම ගරු සබඳතිතුභ ුභත රඹුදු   න 

ලද ලිපිඹ. 

03 - (07)   ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාාගරිකා කුමාරි පසඳසිේහ මැතිතුමිස විසිත් ඉදිරිඳවන 

කරන ව ප. 

01. ර ුස්ගභ, සති රඳුළ ඳදි  රමළඳුන් විසින් “ ර ුස්ගභ සති රඳුළ කුණු ඉම ම කිරිභ 

සම්ඵන්ධමයි.” ඹන හිසින් යුතුම ර ුස්ගභ සති රඳුළ ඳදි  රමළඳුන්රේ  ඩ  භ  තිරඵන 

ස්ථනඹ (රඳුළ පිව ඳස) එළමළු කුනු හ  ඉඳුල් ආදිඹ ඉම ම රනු  න නිස රමළම්  ටයුතු 

කිරිභද රනුහකි ත මමඹේ උද  වී ඇති ඵම ම මසිකිලි රසෝදන්රන් ද නති ඵම හ ඵල්ලන්රේ, 

ගමඹන්රේ ඳිණීභ ඳරිරබෝගි ඹන්ට සහ රමළඳුන්ට ඉභහ ම   ද ඹේ ඵවින් රභභ ගටළු 

සහ  විසන්භේ ලඵ රදන රලස ඉල්ලින්  2020.08.01 දිනතිම ගරු සබඳතිතුභ ුභත රඹුදු 

  න ලද ලිපිඹ.  

 

04. සථා ඳරිදි කල්  ප ඇති ප්රේන. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 ල් දීප ඇති ප්රශ්ණණ නහ.  

 

 

05.සථා ඳරිදි කල්  ප ඇති දේශසෝජනා. 
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

05 – (01) රඹෝජනම භ විසින් ඉදිරිඳ ම   නු ලඵනම.  

 

05 – (01)   ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ප්රධන  ර්ඹල රගුඩනගිල්රල් හ හංමල්ල භහජන පුස්ත ල 

රගුඩනගිල්රල් බවිතඹට සංස්ථපිත  ල 20 kw හ 10 kw ධරිතමඹකින් යු ම සූර්ඹඵල ඳීධතිඹ 

සහ රීය ඹ ණඹ සහ සංමර්ධන ු දුදල භඟින් ුනුභත    ඇති රු. 3,285,600.00 ේ මන ණඹ 

දුදරල් රු. 101,449.79 ේ මන භසි  ණඹ මරි  හ රඳුලී දුදල නිසි ඳරිදි රගවීභට ු රඳුරහුස ම 

වුමරහු ම , ලිතම  ප්රරීය ඹ සබමට ලබීභට නිඹිත දුීද  ගස්තු හ උසවි දඩ දුදලින් ුඹ   

ගනීභට ඳළ ම ඳලන ර ුභසරිස්තුභ රමත ඵලඹ ඳමරිඹ යුතු ඹයි භභ රභභ ගරු සබමට 

රඹෝජන   ි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  නල්. නත්ද කුමාරසිේහ මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නල්. නත්ද කුමාරසිේහ 

මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (02). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව. 
 

2021 වර්ෂසට අදාව වරිඳනේ බදු ඳැනවීම. 
 

1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ඹ සබ ඳනර ම 146 මන මගන්තිරේ (1) මන උඳ මගන්තිඹ ඹටර ම  

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබමට ඳම ඇ ඇති ඵලතල ප්ර  ම * ශ්රි ලං  ප්රජතන්ති  සභජමදි 

ජන ජරේ ුං  1374 හ 2004.12.31 දිනති ගසට්  ඳඹ ඹටර ම සහ 1486 හ 2007-02-23 දිනති 

ගසට්  ඳඹ ඹටර ම ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල දියුණු  ල ප්රරීශ ඹයි ප්ර ශඹට ඳ ම    

ඇ මත වු ප්රරීශඹ ඇතුළත  පිහිආරඹ වු නිමසමල, රගුඩනගිලිමල, ඉඩම්මල, රගඳ මමල, මර්ශ්ර  
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මආරන භ සහ 2015 මර්ෂඹ සදහ වු තේරස්රුම / සතයේෂණඹ 2021 මර්ෂඹ සහ තේරස්රුම / 

සතයේෂණඹ රලස සම්භත  ළ යුතු ඵමට ම එකී තේරස්රුම භත 1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ඹ 

සබ ඳනර ම 134 (1) උඳ මගන්තිරඹන් භ රමත ඳමරි ඇති ඵලතල ප්ර   එකී රීඳල භත ඉහත කී 

තේරස්රුම සදහ මර්ශ්ර  මආරන ින් ඳළදු උඳ රල්ඛනරේ හ රදමන උඳරල්ඛනරේ රදමන 

තීරුරේ දේම ඇති ප්රභණරේ ප්රතිශතඹ  මර්ශ්ර  මරිඳනම් ඵීදේ  නිඹභ විඹ යුතු ඵමට ම,  

 

තමද,  2021 මර්ෂරඹහි ඳහත  තුන්මන උඳ රල්ඛනරේ සදහන් එේ එේ  ර්තුම රමනුරමන් 

ඉදිරිරඹන් නිරූපිත දිනඹට රඳ  එරස් නිඹභ   න මර්ශ්ර  මරිඳනම් ඵීද ප්රරීය ඹ සබ ු දුදලට 

රගවිඹ යුතු ඵමට ම, එරලස මර්ශ්ර  මරිඳනම් ඵීද එභ මර්ෂරඹහි ජනමරි 31 මන දින රහෝ ඊට 

ප්රථභ රගමන්රන් නම් මර්ශ්ර  මරිඳනම් ඵීරී ප්රභණරඹන්  සිඹඹට දහඹ  (10 %)   මට් ටභේද, 

එකී උඳ රල්ඛනරඹහි එේ එේ  ර්තුම ඉදිරිරඹන් තුන්මන තිරුරේ නිරූපිත දිනඹට රඳ  ුදල 

මරිඳනම් ඵන් දුදල ප්රරීය ඹ සබ ු දුදලට රගමනු ලඵන්රන් නම් එේ  ර්තුමට ුදල දුදලින් 5 % 

  මට් ටභේද ප්රරීය ඹ සබම ලඵදිඹ යුතු ඵමට ම භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

ඉහත කී ඳළමු උඳදේශල්ඛනස 
 

1 තීරුව 11 තීරුව 

දියුණු ගම් ප්රරීශඹ වරිඳනේ බදු 

ප්රතිලතස 

හංමල්ල දියුණු ගම් ප්රරීශඹ 6% 

ඳන්ේ ,  හරේන, ර ුස්ගභ හ  ලුුේගල දියුණු ගම් ප්රරීශඹ 6% 

පිව ම්රප් දියුණු ගම් ප්රරීශඹ 4% 

 

ඉහත කී දේශදවන උඳදේශල්ඛනස 

 

1 තීරුව 11 තීරුව 

දියුණු ගේ ප්රදේශීලස 
වරිඳනේ බදු 

ප්රතිලතස 

හංමල්ල ඳ ණ ඳ  ආආරගල ඳලභ ුසල සිට  ලුුේගල හයිරලමල් භර්ගඹට 

සම්ඵන්ධමන ස්ථනඹ දේම ඳ  රදඳස හ හයිරලමල් ඳ  ගලරගද  ඳලභ 

ුසල සිට පුමේපිආරඹ දේම ප්රධන ඳ  රදඳස ීටටර් 301   ප්රරීශඹ   

6% 

ගලරගද  හංදිරේ සිට උඩුදුල්ල දේම ඳ  රදඳස ීටටර් 201   ප්රරීශඹ  4% 

උඩුදුල්ල හන්දිරේ සිට  හමල ඳ  රදඳස ීටටර් 120   ප්රරීශඹ  4% 

ර ුළම ඳ  ීටරප් හංදිරේ සිට ඳහළ රඵෝරප් ුමසනඹ දේම ඳ  රදඳස ීටටර් 

120   ප්රරීශඹ  

4% 

ඉහළ, රඵෝරප් හංදිරේ සිට ගුරුලන දේම ඳ  රදඳස ීටටර් 120   ප්රරීශඹ  4% 

පිව ම්රප් පිංතලිරේ සිට රේමල්ඳනම ඳ  දේම ඳ  රදඳස ීටටර් 201   4% 
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ප්රරීශඹ  

 ලු ුේගල හංදිරේ සිට ලබුගභ ඳ  තුම්රභෝද  දේම ඳ  රදඳස ීටටර් 201   

ප්රරීශඹ  

4% 

ර ුස්ගභ සිට  ණම්ඳල්ල ඳ  රඳුලිසිඹ ුසල ඳළදු රඵෝේකුම දේම ඳ  

රදඳස ීටටර් 201   ප්රරීශඹ හ එතන් සිට ඳ  ුමසනඹ දේම ඳ  රදඳස 

ීටටර් 120  ප්රරීශඹ  

4% 

ඇස්ම මත ඳ   රදඳස ීටටර් 120  ප්රරීශඹ  4% 

සලම හංදිරේ සිට ු  විට ඳ  රදඳස ීටටර් 120   ප්රරීශඹ  4% 

ඳහල රඵෝරප් සිට ඳන්ේ  දේම ඳ  රදඳස ීටටර් 120   ප්රරීශඹ  4% 

ගුරුලන සිට උඩගභ ප්රරීය ඹ සබ ලිභම දේම ඳ  රදඳස ීටටර් 120   

ප්රරීශඹ  

4% 

ඉහළ රඵෝරප් සිට ඉංගිරිඹ භර්ගරේ ප්රරීය ඹ සබ ලිභම දේම ඳ  රදඳස 

ීටටර් 120   ප්රරීශඹ  

4% 

ඳහ මගභ සිට රේමල්ඳනම දේම ඳ  රදඳස ීටටර් 120   ප්රරීශඹ  4% 

රේමල්ඳනරේ සිට ඉරිද රඳුළ දේම ඳ  රදඳස ීටටර් 120   ප්රරීශඹ  4% 

 

 

 

 

ඉහත කී තුත්වන උඳදේශල්ඛනස 
 

1 තීරුව 11 තීරුව 111 තීරුව 

කාර්තුව දේශගවිස යුතු දිනස 

5% වට්ටම ාහා 

හිමිකේ වබන 

අවාාන දිනස 

ඳළදුමන  ර්තුම 2021 භර්තු 31  2021 ජනමරි 31 

රදමන  ර්තුම 2021 ජුනි 30  2021 ුරේල් 30 

තුන්මන  ර්තුම 2021 සප්තම්ඵර් 30  

 

2021 ජලි 31 

හත මන  ර්තුම 2021 රදසම්ඵර් 31  2021 ඔේරතෝම්ඵර් 31 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ඒ. සුාත්ත මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 
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රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රභභ රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ඳහත නම් සහන් ගරු භන්ත්රිමරුන් විසින් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   න 

ලදීප. 

01. ගරු ප්රරීය ඹ සබ භන්ත්රි චන්දන සූරිඹආ ච්චි භතිතුභ 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චත්දන සරිසආරච්චි මැතිතුමා  

ගරු සබඳතිතුභනි, රම් සම්ඵන්ධම ුදහසේ ඉදිරිඳ ම කිරිභට ුමශයයි ඊට ප්රථභ භට ත මඳ ඹේ 

රදන්න ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම නිරඹෝජනඹ   ින් ඳගිගිඹ ුමසන් රමච්ච ඳර්ලිරම්න්තු 

භතිම ණඹට ජති  ජනඵල රේගඹ ඳ මෂඹ නිරඹෝජනඹ   ින් ුරප්ේෂ රඹේ විදිඹට ඉදිරිඳ ම 

වුණ. ඒ නිස රම් ලිතම  ප්රරීය ඹ සබරේ රම් ඵල ප්රරීශරේ විවිධ   නිරඹෝජනඹන්   න 

පු මසිඹන් හ හිතමතුන් දේමන ලද සහරඹෝගඹට රම් රමලරේ ස්තතිඹ ඳළ  න්න පුංචි 

ුමස්ථමේ රඹුද ගන්න ගභන් ඔඵතුභන්රේ රදරමනි රඹෝජනරේ භරේ ඉල්ලීභේ 

සහ  රඹෝජනමට ඹම් එ තුමේ   න්න පුළුමන්නම් ගිඹම  ම රම් ආශ්රිතම  රුණු ස ච්ඡ භතු 

වුණ රම් රඹෝජනම ඉදිරිඳ ම වුණට ඳස්රස් ගරු සබඳතිතුභනි රම්රේ මරිඳනම් ඵන් ුඹ   න 

ලිභම ඳ ණ ඳරර් හංමල්ල සිට පුමේපිආරඹ දේම සහ හයිරලමල් භර්ගරේ භමතගභ සිට 

පුමේපිආරඹ දේම ම ප්රරීශඹ ඳරර් සිට රදඳ මරතන්භ ඇතුළට ීටටර් 300   ඳභණ ප්රභණඹේ 

ඔඵතුභන්ල සහන්   න විදිඹට ගිඹම  ම ඒ භයි භභ ගිඹම  2019 නයඹ ඳඹ ු රගන 

ඵලුමහභ ම න්  ප්රභණරේ රමනසේ නහ එ ේ තභයි  201 ලිභම 120 ලිභම මශරඹනු ම 301 සිට 

120 දේම භර්ගට ඇතුළුරමන තන න්  ප්රභණඹ ඇතුළු   ල තිරඹනම. භරේ ඉල්ලීභ තභයි රම් 

ලිභම තුළ විවිධ හකිඹමන් තිරඹන  ජරේ රස්ම ඹන් රමන්න පුළුමන් , මයඳරි ඹන් රමන්න 

පුළුමන්, දදනි ම කුලිඹ භත ජීම ම රමන ජනතම රමන්න පුළුමන් විවිධ  රේ පිරිස් ඉන්නම 

රමන්න පුළුමන් ඒ න්  ඇතුළත ඔඵතුභන්ල රඹෝජන   නම  ට ම රඳුන්ම 6%   මරිඳනම් 

ප්රතිශතඹේ ඒ නිස භභ රම් රඹෝජනමට ුදහසේ හ ඉල්ලීභේ   නම රම් න්  ප්රභණඹ තුළ 

ජීම ම රමන ජනතම සභන තභන්ට ජීම ම වීභ සහ මන සධ ණ රලස ඉන්න ුඹ ඔේර ෝභ 

ගන ඵලුරමු ම භභ හිතන්රන් ඒ  ප්රරඹෝගි ම ම දිල ඒ නිස ඒ ප්රරීශමල ජීම ම රමන 

ජනතමරේ ආදඹම් ස්මබමඹන් ගන සලකිල්ලට ගනීභේ ගරු සබම විසින්   නමනම් භභ 

හිතනම සබමේ විදිඹට මඩ ම රහුයි ඒ නිස ඒ ට ඹම්කිසි මර්ගී  ණඹේ   ල ගරු සබරේ  

ඒ මරේභ ගරු සබඳතිතුභනි රම් ප්රරීය ඹ සබම රම් රඹෝජනම සලකිල්ලට ග මතහභ ගිඹම ට 

මඩ රම් මතරේ දශභඹ ම ම එ  තිත ම ම රමනසේ නහ ප්රතිශත සහ ඒ   මල ුපි සබරේ 

භන් ම  ඇමරු විදිඹට සතුව  රමනම සභනයරඹන් නම් මරිඳනම් ප්රතිශතඹ මර්ශ්ර ම මඩි රමනම 

නදු ම ගිඹම  රඹෝජනමයි රභම  රඹෝජනමයි සංසන්ධනඹ   ීදි ුකු  ම ම, දශභඹ ම ම, 

ඉලේ භ ම ම රමනසේ න් ඒ නිස ුපි සතුව  රමනම සබරේ භන්රීම රඹේ විදිඹට සබරමන් ඒ 
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ආ  ඹට මරිඳනම් ඵන් මඩිකිරි රම් තී ණඹ ට රනුඹන එ ට හඵයි ඒර න් ර මර නම 

සබමට ුමශය මරිඳනම් හ ඵන් දුදල් ලරඵනම කිඹන   ණම ඒ නිස භභ ඉල්ලීභේ   නම 

ුඩුභගරන් රම් සබරේ භන්රීමරුන් විශල ප්රභණඹේ ඉන්නම ඳේෂ විඳේෂ ුපි සිඹලු රදනටභ 

ුදලයි භරේ රම් ුදහස සහ ඔඵතුභලරගන් ඉල්ලීභේ   නම මරිඳනම් මඩි රමල න් ඒ  

රහුයි ඒ  මඩි   න්න කිඹල කිසිරස්තභ ඉල්ලන්රන ම න් නදු ම ඔඵතුභල ඒරේ ඇතුරල් 

තිරඹන රීට  රගෞ මඹේ එ තු රනුකි ඇභ නිස ඉල්ලීභේ   නම මරිඳනම් ඵන් රගමන 

ජනතමරේ විරශ්ණෂරඹන්හභ ු  වින්ලි ඳහන් සවි කිරිරම්දීප නි න්ත රඹන්භ තිරඹන ගටළුම ඒ 

බ්ඩඩ ිලදීප ගනීරම්දීප දුදල් සම්ඵන්ධම ජනතමට ඹලි ිලේ ද ඇභට සින්මන   ණම සබමේ 

විදිඹට ඹම් සලකිල්ලේ දේමල ුපිට ම ඹම් ඵඳීභේ තිරඹනමරන් ීටටර් 300 ේ කිඹන්රන් 

ුනිේ ඹරඹන්භ මරිඳනම් ලිභමට ඵන් ලිභමට ඹට ම ීටටර් 120 ේ න්ප්ඳ ම ගම්මල ඳර න් ඇතුළට 

ඹට ම ඒ නිස ුඩු ගරන් ඒ ප්රරීශමල ජනතමට රම් වින්ලි ඳහන් සවි කිරිභ සබරේ මරිඳනම් දුදල් 

රගවීභට  ෘතරේදීපම ගරු කිරිභේ විදිඹට සහ උදවුමේ විදිඹට හරි ඒ  රනුිරල් ලඵ දීපභ 

  නමනම් රහුයි රම්  රඹෝජනමේ විදිඹට ු රගන රහෝ රභු ද රම්ම රමනස් රනුවීභ තුළ 

ුපිට ඹම් ශ යතමඹේ තිරඹනම කිඹන   ණම විශ්ණමස   නම. ඒ මරේභ තභයි 

විරශ්ණෂරඹන්භ ගරු සබඳතිතුභනි රභතන රම් දුදල් සහ ආදඹම් පිළිඵ ප්රශ්ණණඹේ නිස භභ 

ඉල්ලීභේ   නම භභ ම රම් සබරේ භන්රීම රඹේ විදිඹට රම් සලම ඇතුළු ර ුට් ශශ කිහිඳඹ  

ජනතමරේ  සල ඵහ  කිරිරම් ප්රශ්ණණඹ පිළිඵම ස ච්ඡ   ල සබරේ ුනුභත උන ඒ 

නිශ්ණචිත ප්රරීශමල සතිඹ ට ම ේ රම් කුනු ඉම ම කිරිභ කිඹන   ණම ුඩුභ ගරන් ඔඵතුභල 

සබම විදිඹට රම් මරිඳනම් ඵන් රගමන ලිභරේ ජනතමට ුතයමශය   ණ  ට ම 

භන්රීම රඹේ විදිඹට ග මතහභ ම ප්රධන මශරඹන්භ තිරඹන ගටළු රද  තභයි රම්  සල ඵහ  

කිරිභ හ වින්ලි ඳහේ සවි    ගනීභ  මරිඳනම් ුඹ   න ලිභම තුළ සබරේ රම් තීන්න් ග මත 

ප්රරීශ ආරරේ හරි රම් ුදල  සල ඵහ  කිරිභ ක්රිඹ මභ    නමනම් එ  සුන්සුයි ඒ සහ භභ 

ඹලි ම භරේ රඹෝජනම ම එේ  රම්රේ සංරශෝධනඹේ එේ  හරි   ල නමත රම්  දුදල් 

 ිව රේදීප හරි ස ච්ඡ   ල රමනසේ   න්න. පුළුමන්නම් ඒ    න්න කිඹන ඉල්ලීභ රම් භහ 

සබරේ රම් රභුරහුර ම රම් රඹෝජනම ම සභඟ ඉදිරිඳ ම   නම. ස්තතියි.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ගරු භන්රීතුභනි ඔඵතුභරේ රඹෝජනම සම්ඵන්ධම ුපි රම්  රම් 2007 ුවුරුීරී   පු 

තේරස්රුම ම සභඟ තභයි රම් මරිඳනම් ඳනවීභ ුපි   ල තිරඹන්රන් ඊට ඳස්රස් ුපි දියුණු ව 

ප්රරීශ විදිඹට රම් ප්රරීශ ආඳගි රසුඹ ඵල ගසට්  කිරිභේ සින්  රේ න් ඒ නිස ුපි එරහභනම් 

ුළුතින් රඹෝජනමේ රගනල්ල ප්රරීශ නම්   රගන නමත ගසට්  කිරිභට ුපි ඹන්න ඕරන් රම් 

පිළිඵ ුපි ඊළඟ දුදල්  ිව මට රම් රඹෝජන රගනල්ල ුපි රම් ගන  ත   ල ර ුයි ගම් 
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ප්රරීශ රම් ට ඇතුළු   ල ීටටර් 301 ලිභම දීපර්ඝ   න එ  පිළිඵම හ රම් ුරනකු ම ප්රරීශ 

දියුණු ගම් ප්රරීශ රභුනමද කිඹන එ  පිළිඵ හඳුනරගන ඊට ඳස්රස් ඒ  තේරස්රු 

රදඳර්තරම්න්තුම හ හ තේරස්රු   මල ුළු ම ගසට්  එ ේ භඟින් ලඵන 2021 මර්ෂඹට ුපිට 

  ගන්න ුභරු රමයි ඊළඟ ුවුරුීරදම ම ුඳ රම්    න්න ඊළඟ දුදල්  ිව රේදීප රම් පිළිඵම 

භන්රීමරුන්රේ ුදහස් ු රගන ුපි රඹෝජනමේ රගනල්ල තේරස්රු රදඳර්තරම්න්තුමට ඹමල 

ආඳගි තේරස්රු මර්තමේ ු රගන තභයි රම් ප්රරීශ දියුණු ගම් ප්රරීශ රලස ආඳගි ුළුතින් 

ගසට්    ල තභයි ුපි රම් ආදඹම් ආඳගි ලඵ ගනීභට  ටයුතු   න්න ඕරන් ඒ නිස ුපි ආඳගි 

රම් ගන ඊළඟ දුදල්  ිව මට ගන්න කිඹල රඹෝජන   නම. ඊළඟට වින්ලි ුංශඹ ගන  ත 

 ළහභ රම්රේ නි න්ත රඹන්භ ුරප් භන්ත්රිතුභන්ලරේ ඉල්ලීභ මඩියි රම්  රම් විදීප ලම්පු සවි 

කිරිභ සම්ඵන්ධම භභ හිතන්රන් දන් ලයිට්   ණු ගනට සභනමභ වීදි ලම්පු සවි රමල තභයි 

තිරඹන්රන් කිඹල භට රප්න්රන් ඒ  භභ දකින විදිඹට රහු රදඹේ රනුවුණ ම ඒ ට 

භන්රීමරුන්රේ ඉල්ලීම් රඵුරහුභඹේ තිරඹනම ුපි රම් මර්ෂරඹ ම වින්ලි ුංශඹ රමනුරමන් රුපිඹල් 

ලේෂ  45 ේ වින්ලි ුංශඹ රමනුරමන්  දුදල් විඹදම්   නම. ඒ යි ුපි ුතයමශය ව තන ට 

ලම්පුමේ සවි කිරිභ සම්ඵන්ධම ුපි  ත   නම වින රම්  සබම විදිඹට ආරමු ම රම්  

ඳලනඹ   න්න ඵරි තන ට ඳ ම රමයි රම් තිරඹනරන් රම් ුතයමශය වු තන ට ඳභණේ වීදි 

ලම්පු සවි කිරිභ සහ ුරප් හිටපු සබඳතිතුභන්ල ම රම් සබරේ ඉන්නම ඒ නිස ඔවුන් දන්නම 

රම්  ර ුරහුභද රමන්රන් කිඹන   ණඹ ඒ  ආර ේ ුඳහසු හ ුභරු  ර්ඹඹේ නදු ම ුපි ඹම් 

ඹම් රමලමන්මලදීප භන්රීමරුන්රේ   ණ සල ල ඒ  ටයු මත ඒ ගම් ප්රරීශමල ජනතම ම 

සම්ඵන්ධ   රගන ුපි එ  වීදි ලම්පුමේ සදහ විශල විඹදභේ ද ණම සබම විදිඹට ඒ රු. 700  

දුලි  විඹදභ ඒ ුඹ  ලට ඳස්රස් භභ හිතන්රන් එ  ුවුරුීද ට එ  වීදි ඳහන ට ුරප් 

රස්ම රඹෝ ඳස් හඹ මතමේ ගිහිල්ල ඒ ප්රරීශමල මරිඳනම් ග මත ම නත ම ුපි ුළු මමඩිඹ 

 ටයුතු සින්   නම සබමට සතඹ න් ආදඹභේ එන්රන් නති ගම් ප්රරීශමලට ුපි ුවුරුීද ට 

හඹ හ ම මතමේ උන ම ඹන්න පුළුමන් එ  වීදි ලම්පුමේ රමනුරමන්  ටයුතු   න්න ඒ නිස 

රම්  ුඳහසු  ර්ඹඹේ වුම ම ුපි ඒ පිළිඵම ම  ටයුතු සල  ඵලදු  ඒ  ඹම්කිසි ඳලනඹේ 

  න්න පුළුමන්නම් තභයි ඒ  ටයු මත   න්න ඕරන් ඒ නිස ුපි ඒ ගන ම ස ච්ඡමේ   ල 

ඉදිරිරේදීප ඔඵතුභ ඉදිරිඳ ම   පු ුදහස ම ුනුම ුපි රඹෝජනම ම ු රගන  ටයුතු   දු. රම් 

පිළිඵම ගන්න පුළුමන් ක්රිඹභර්ගඹ රභු ීද කිඹල ඒ මරේභ රම් රඹෝජනමට ුදහස් දේවීභ 

පිළිඵම ස්තුතිමන්ත රමනම. රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් භන්රීමරුන්රේ විර ෝධතමඹේ නති 

නිස රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 
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දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඒ. සුාත්ත මැතිතුමාදේශේ  

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

 

05 – (03). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021 වර්ෂසට අදාවව අ්කර බදු ඳැනවීම. 
 

 

1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ඹ සබ ඳනර ම 134 මනි මගන්තිරඹහි විධිවිධන ප්ර  ම ලිතම  

ප්ර රීය ඹ සබ ලිභම ඇතුලත පිහිආරඹ වද, ස්ථි  රහෝ නිතිඳත රගුවිතනේ ඹටර ම ව රහේටඹර් 

ඳහේ රහෝ ඊට මඩිමන ස්භ රහේටඹ ඹේ භතභ 2021 මර්ෂඹ සහ රුපිඹල් 10.00 ඵගින් මන 

මර්ශ්ර  ුේ   ඵීදේ ඳනම ුඹ  ළ යුතු ඵමට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි.  

    

තමද, 2021 මර්ෂරඹහි ඳහත උඳ රල්ඛනරේ සදහන් එේ එේ  ර්තුම රමනුරමන් ඉදිරිරඹන් 

නිරූපිත දිනඹට රඳ  එරස් නිඹභ   න මර්ශ්ර  ුේ   ඵීද ප්රරීය ඹ සබ ු දුදලට රගවිඹ යුතු 

ඵමට ම, එරලස මර්ශ්ර   ුේ    ඵීද එභ මර්ෂරඹහි ජනමරි 31 මන දින රහෝ ඊට ප්රථභ රගමන්රන් 

නම් මර්ශ්ර   ුේ    ඵීරී ප්රභණරඹන්  සිඹඹට දහඹ  (10 %)   මට් ටභේද, එකී උඳ 

රල්ඛනරඹහි එේ එේ  ර්තුම ඉදිරිරඹන් තුන්මන  තිරුරේ නිරූපිත දිනඹට රඳ  ුදල  ුේ    ඵන් 

දුදල ප්රරීය ඹ සබ ු දුදලට රගමනු ලඵන්රන් නම් එේ  ර්තුමට ුදල දුදලින් 5 %   මට් ටභේද 

ප්රරීය ඹ සබම ලඵ දිඹ යුතු ඵමට ම රඹෝජන   ි. 

ඉහත කී උඳදේශල්ඛනස 
 

1 තීරුව 11 තීරුව 111 තීරුව 

කාර්තුව දේශගවිස යුතු දිනස 

5% වට්ටම ාහා 

හිමිකේ වබන 

අවාාන දිනස 

ඳළදුමන  ර්තුම 2021 භර්තු 31  2021 ජනමරි 31 

රදමන  ර්තුම 2021 ජුනි 30  2021 ුරේල් 30 

තුන්මන  ර්තුම 2021 සප්තම්ඵර් 30  

 

2021 ජලි 31 

හත මන  ර්තුම 2021 රදසම්ඵර් 31  2021  ඔේරතෝම්ඵර් 31 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  සාරු දේශදවත්මිණ රාජඳ්ෂ මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි සාරු දේශදවත්මිණ රාජඳ්ෂ 

මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

 

05 – (04). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021 වර්ෂසට අදාව බවඳත්ර ගාස්තු ඳැනවීම. 
 

 

 

1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ඹ සබ ඳනර ම 147 මනි මගන්තිඹ හ 149 මනි මගන්තිඹ ඹටර ම  

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබමට ඳම ඇ ඇති ඵලතල ප්ර   එකී ඳනර ම රහෝ එකී ඳනත ඹටර ම සදන 

ලද ුතුරු මයමස්ථම  විස්ත     ඇති රභහි ඳහත උඳ රල්ඛනරඹහි 1 මන තීරුරේ නිරූපිත ඹම් 

 ර්ඹඹේ සදහ ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල  ප්රරීශඹ ඇතුලත ඹම් ස්ථනඹේ රහෝ ඳරි්රඹේ 

ඳවිච්චි කි ඇභට ඵලඹ රදින් 2021 මර්ෂරේ නිකු ම   නු ලඵන ඹම් ඵලඳඹේ සම්ඵන්ධරඹන් එභ 

උඳ රල්ඛනරේ 11 තීරුරේ ුනුරූඳ සටහරන් නිරූපිත ඵලඳ ගස්තුමේ 2021 මර්ෂඹ සදහ නිඹභ 

විඹ යුතු ඵමටද, 

 

තමද එකී ස්ථනඹ රහෝ ඳරි්රඹ 1968 ුං  14 ද ණ සංච   භ්ඩඩල ඳනර ම  ර්ඹඹ සහ 

සංච   භ්ඩඩලරේ ුනුභත    ඇති, පිළිරගන ඇති රහෝටලඹේ, ආඳන ශලමේ, 

නමතන්ඳළේ මන විටදීප, ඊට ුදල ඵලඳ ලඵ දීපරම්දීප එභ ස්ථනරේ රහෝ ඳරි්රරේ 2020 මර්ෂරේ 

ලබිම් මලින් 1 %  ේ ඵලඳ ගස්තුම රලස 2021 මර්ෂඹ සහ නිඹභ විඹ යුතු ඵමටද භභ රභභ ගරු 

සබමට රඹෝජන   ි.  

 

ඉහත කී උඳ දේශල්ඛනස 

 1 මන තී ඹ 11 මන තී ඹ 

 ඵලඹ රදනු ලඵන  ර්ඹඹ ඳරි්රරඹහි මර්ශ්ර  මආරන භ 

 

 රු.750.00 

රනුඉේභම

න 

ුමස්ථම  

රු.750.00 

ඉේභමන 

එරහ ම 

රු.1500.00 

රු.1500.00 

ඉේභමන 

ුමස්ථම  

රුපිඹල් 
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රුපිඹල් රනුඉේභමන 

ුමස්ථම  

රුපිඹල් 

1 ලඟුම් නිමසඹේ ඳම මමරගන ඹභ 500.00 750.00 1000.00 

2 රහෝටල් 500.00 750.00 1000.00 

3 ඵ ම  ඩ, ආඳන ශල හ ර ම ර ෝපි  ඩ 500.00 750.00 1000.00 

4 රබ් රි 500.00 750.00 1000.00 

5 කිරි ඳට් ආර හ කිරි රමළදභ 500.00 750.00 1000.00 

6 ආහ  විකිණීභ 500.00 750.00 1000.00 

7 භළු විකිණීභ 500.00 750.00 1000.00 

8 භස් විකිණීභ 500.00 750.00 1000.00 

9 සිසිල් බීභ  ර්භන්තශල 500.00 750.00 1000.00 

10 ුයිස්  ර්භන්ත ශලමේ 500.00 750.00 1000.00 

11 රලුන්ඩරිඹේ 500.00 750.00 1000.00 

12 ගම ගලේ ඳම මමරගන ඹභ 500.00 750.00 1000.00 

13 ඝත  භඩු  500.00 750.00 1000.00 

14 ර ු්ඩඩ ස ලිරම් සලුන්හල් සහ ඵඵර් 

සප්පු 
500.00 750.00 1000.00 

15 රඳුරහු  රහෝ  සඹනි  රඳුරහු  

නිඳදවීභ රහෝ ගඵඩ    තඵ ගනීභ.  
500.00 750.00 1000.00 

16 සම් ඳදම් කිරිභ. 500.00 750.00 1000.00 

17 සම් විකිණීභ. 500.00 750.00 1000.00 

18 ස ම මම ඳලනඹ (භස්,කිරි රහෝ බි මත  

සහ) 
500.00 750.00 1000.00 

19 ඡඹරූඳ ශලමේ ඳම මවීභ.  500.00 750.00 1000.00 

20 ඳශු දමදය ගිලන්හලේ ඳම මවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

21 විකිණීභ සහ න ේමන සුළු  ්භ මර්ග 

රහෝ ආහ  ද්රමය ගඵඩ   තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

22   මල, ලුණුභළු රහෝ ජඩි කිරලෝ ග්ර්ම් 

150ට මඩි ප්රභණඹේ තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

23 රඳුල් ව  ුඟුරු රහෝ දම ුඟුරු නිඳදවීභ 

රහෝ ුඟුරු ගඵඩ   තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

24 න්ම්ර ුළ ස ස් කිරිභ රහෝ ගඵඩ කිරිරම් 

ස්ථනඹේ ඳම මවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

25 ස ම මම ආහ  නිඳදවීභ රහෝ ස ම මම 

ආහ  ගඵඩමේ ඳම මවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

26 පුන්නේකු නිඳදවීභ රහෝ කිරලෝග්ර්ම් 200ට 

මඩි ප්රභණඹේ ගඵඩ කිරිභ. 
500.00 750.00 1000.00 

27 සඵන් නිශ්රුඳදනඹ කිරිභ. 500.00 750.00 1000.00 

28 ස ම මම ඇට ව  ඇම ඇභ රහෝ තඵ ගනීභ. 500.00 750.00 1000.00 

29 ුළු ම රහෝ ඳ ණ රලෝහ ගඵඩ   තඵ 

ගනිභ. 
500.00 750.00 1000.00 



14 
 

30 රලෝහභඹ සුන්බුන් ද්රමය ගඵඩ කිරිරම් 

ස්ථනඹේ ඳම මවිභ. 
500.00 750.00 1000.00 

31 ගෘහ බ්ඩඩ නිඳදවීභ රහෝ ගඵඩ   තඵ 

ගනිභ. 
500.00 750.00 1000.00 

32 රේමල් බ්ඩඩ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

33 මඩු  ර්භන්ත ශලමේ ඳම මවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

34 සි ප් රහෝ ඳලතුරු බීභ මර්ග නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

35  ස විලි මර්ග නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

36 රඳුල් රලලි රඳඟවීභ (රහෝ ඳල් කිරිභ.) 500.00 750.00 1000.00 

37 බුරුසු මර්ග නිඳදවිභ (ද ම බුරුසු හ ) 500.00 750.00 1000.00 

38 ද ම බුරුසු නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

39   එ තු කි ඇභ. 500.00 750.00 1000.00 

40 විනකිරි නිඳදවීභ රහෝ ගඵඩ කි ඇභ. 500.00 750.00 1000.00 

41 ඹන්නුස රඹන් රහෝ ුතින් දම ඉ ඇරම් 

ස්ථනඹේ ඳම මවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

42 පින්තරු තීන්ත, මර්නිශ්රු රහෝ ඩිස්රටම්ඳර් 

සඹම් රහෝ ඒම ලීටර් 100ට මඩි ප්රභණඹේ 

ගඵඩ    තඵ ගනීභ. 

500.00 750.00 1000.00 

43 රසෝඩ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

44 සම් බ්ඩඩ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

45 ඳළතුරු, භළු රහෝ රමන ම ආහ  මර්ග ආරන් 

මල ඇසි ඇභ. 
500.00 750.00 1000.00 

46 ිරිස්, ර ෝපි, ධනය මර්ග, භෂ රබෝග, 

කුළුඵඩු රහෝ කිරිපිආර ඇම ඇභ සදහ ඇමරුම් 

හලේ ඳම මවීභ. 

500.00 750.00 1000.00 

47 ඉආරඳන්දම් නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

48  පුරු නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

49 ලිඹන තීන්ත, ුච්චු තීන්ත රහෝ ස්රටන්සිල් 

තීන්ත නිඳදවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

50 ර දි රසෝදන නිල් නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

51 ල ඩ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

52 සුම විලවුන් නිඳදවීභ රහෝ ගඵඩ කි ඇරම් 

ස්ථනඹේ ඳම මවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

53 ඳසල්  ටගිණු නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

54 ටඹර් රහෝ ආරයුබ් 50 මඩි ප්රභණඹේ ගඵඩ 

ර ුට තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

55 ටඹර් නමත පි වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

56 ටඹර්  ආරයුබ්  රමෝල් නයිස් කි ඇරම් 

ස්ථනඹේ ඳම මවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

57 සිරභන්ති කිරලෝ ග්ර්ම් 1000ට මඩි 

ප්රභණඹේ ගඵඩ    තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

58 සිරභන්ති බ්ඩඩ රහෝ ඇස්රඵස්රටෝස්  500.00 750.00 1000.00 
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සිරභන්ති බ්ඩඩ නිඳදවීභ. 

59 ප්ලස්ආරේ බ්ඩඩ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

60 ඹන්නුස රඹන් ර දි විවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

61 රඳුරහු , ගිණු පිආර රහෝ රමන ම ද්රමයඹඹන් 

දභ තිබු රගෝනි පිරිසින්    විකිණිභ. 
500.00 750.00 1000.00 

62 ඹන්නුස රඹන් සිරභන්ති බ්රලුේ ගල් 

නිඳදවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

63 ධනය රහෝ භෂරහෝග කිරලෝ ග්ර්ම් 250 මඩි 

ප්රභණඹේ ගඵඩ    තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

64 රතුග මශරඹන් විකිණීභ සදහ පිආර, ලුණු 

රහෝ ලිනි කිරලෝ ග්ර්ම් 750ට මඩි ප්රභණඹේ 

ගඵඩ    තඵ ගනීභ. 

500.00 750.00 1000.00 

65 භසු ඇන්ම් නිශ්රුඳදනඹ කි ඇභ. 500.00 750.00 1000.00 

66 දුද්රණලඹේ ඳම ම වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

67 කුකුළන් 100ට මඩි ප්රභණඹේ සහ කුකුල් 

ගලේ රහෝ කුකුල් ර ුව මේ ඳම මවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

68 එළුමන්, ඌ න් 10ට මඩි ප්රභණඹේ සදහ 

ගලේ රහෝ භඩුමේ ඳම ම වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

69 ගරඩුල් රහෝ උළු ගඵඩ   තඵ ගනීභ. 500.00 750.00 1000.00 

70 ද  ගඵඩමේ ඳම මවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

71  ළු ගල්  ණීභ රහෝ  ඩීභ 

ඹන්නුස රඹන් රහෝ ුතින්. 
500.00 750.00 1000.00 

72 සිසිල් බීභ නිශ්රුඳදනඹ රහෝ සිසිල් බීභ 

රඵෝතල් 100 මඩි ප්රභණඹේ ගඵඩ   

තඵ ගනීභ. 

500.00 750.00 1000.00 

73 ුයිස්ක්රීම් නිශ්රුඳදනඹ. 500.00 750.00 1000.00 

74 රඳුල්රතල් නිශ්රුඳදනඹ රහෝ ලීටර් 300 මඩි 

ප්රභණඹේ ගඵඩ   තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

75 ගිණි රඳට් ආර නිශ්රුඳදනඹ රහෝ න්සිම් 100මඩි 

ප්රභණඹේ ගඵඩ කි ඇභ. 
500.00 750.00 1000.00 

76 ර ුගි රහෝ රමන ම ර දි මර්ග මලින් බ්ඩඩ 

නිශ්රුඳදනඹ රහෝ ගඵඩ කි ඇභ. 
500.00 750.00 1000.00 

77 ඳවිච්චි  ල ඇඳුම් ගඵඩ කි ඇභ. 500.00 750.00 1000.00 

78 ස්මර්ණබ ණ නිශ්රුඳදනඹ කි ඇභ රහෝ 

ුළු මමඩිඹ කි ඇභ. 
500.00 750.00 1000.00 

79 ඹන්නුස රඹන් ලී ඉ ඇභ. 500.00 750.00 1000.00 

80 ඹන්රෝඳ  ණ ඳවිච්චි   න  ම්හල් 

ඳම මවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

81 හිස් රගෝණි රහෝ හිස් රඵෝතල් ගඵඩ    

තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

82 ඳඳදි හ ඹතුරුඳදි ුළු මමඩිඹ කි ඇරම් 

මඩඳලේ ඳම මවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 
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83 ඳවිච්චි   න ලද  ඩදසි රහෝ ඳ මත  

ගඵඩ    තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

84 විසිරි පින්තරු කි ඇරම් ස්ථනඹේ ඳම මවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

85 ගිණිර ලි බ්ඩඩ රහෝ  තිඤ්ඤ ගඵඩ 

කි ඇභ රහෝ නිඳදවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

86 රඳුල්රතල් හ  රමන ම එළමළු රතල් ලීටර් 

50ට මඩි ප්රභණඹේ ගඵඩ කි ඇභ. 
500.00 750.00 1000.00 

87 ය ත  ල භස් රහෝ භළු ගඵඩ කි ඇභ. 500.00 750.00 1000.00 

88 දම ගඵඩ කි ඇභ. 500.00 750.00 1000.00 

89  සඹනි  ද්රමය ඳවිච්චි    කුරුඳු, 

  දුංගු, එනසල් කුඩු රහෝ ර දි කි ඇභ.  
500.00 750.00 1000.00 

90 ඩ්රයිේලීන් කි ඇභ රහෝ සඹම් දීටභ. 500.00 750.00 1000.00 

91 ර දි දුද්රණඹ කි ඇභ රහෝ සඹම් දීටභ. 500.00 750.00 1000.00 

92 විදු ම රලෝහ ආරල්ඳනඹ කි ඇරම් ස්ථනඹේ 

ඳම මවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

93 ගිණු ගල් රහෝ කිරි ගල් පිළිස්ලිභ, ස ස් 

කි ඇභ රහෝ ුළු ගිණු ගඵඩ කි ඇභ. 
500.00 750.00 1000.00 

94 ඵටරි විදු ම ආර ෝඳණඹ කි ඇභ රහෝ 

ුළු මමඩිඹ කි ඇරම් ස්ථනඹේ ඳම ම වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

95 රභෝටර් මහන ුළු මමඩිඹ කි ඇරම් 

ස්ථනඹේ ඳම ම වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

96 රභෝටර් මහන රස්ම කි ඇරම් ස්ථනඹේ 

ඳම ම වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

97 ම මතු භඩුමේ ඳම මමරගන ඹභ. 500.00 750.00 1000.00 

98 රඵරලේ මඩඳලේ ඳම මමරගන ඹභ. 500.00 750.00 1000.00 

99 ග්ස් සිලින්ඩර් ගඵඩ කි ඇරම් ස්ථනඹේ 

ඳම ම වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

100 ආයුර්රේද මෟෂධ, රීය ඹ මෟෂධ නිශ්රුඳදනඹ 

කි ඇභ රහෝ සංරඹෝජනඹ කි ඇභ. 
500.00 750.00 1000.00 

101 වීන්රු බ්ඩඩ රහෝ වීන්රු තහඩු ගඵඩ කි ඇභ. 500.00 750.00 1000.00 

102 ප්ලස්ආරේ රහෝ ෆයිඵර් ආශ්රිත නිශ්රුඳදන 

 ර්භන්ත ශලමේ ඳම මවීභ. 

 

500.00 750.00 1000.00 

103 කිරලෝ ග්ර්ම් 150ට මඩිරඹන් ර මකුඩු ගඵඩ 

ර ුට තඵ ගනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

104 ම්ල්ඩින් සදහ ස්ථනඹේ ඳම මවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

105 ලිඹමන ඳට් ටලඹේ බවිත   ින් 

මඩඳලේ ඳම ම වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

106 ඳරරෝල්, ඩීසල්, රතල් රහෝ රමන ම ඹම් 

ඛණිජ රතල් මර්ගඹේ ගඵඩර ුට ඇති 
500.00 750.00 1000.00 
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ස්ථනඹේ ඳම මමරගන ඹභ.  

107  ෘශ්ර  සඹනි  ද්රමය නිඳදවීභ රහු  ගඵඩ 

කි ඇභ. 
500.00 750.00 1000.00 

108 මයුසභන ඹන්, ය ත  ණ රහෝ ුධි 

ය ත  ණ සර්විස් කි ඇභ රහෝ ුළු මමඩිඹ 

කි ඇභ. 

500.00 750.00 1000.00 

109 වින්ලි  ර්භන්ත මඩඳළේ රහෝ වින්ලි 

උඳ  ණ නිඳදමන රහෝ ුළු මමඩිඹ 

කි ඇරම් මඩඳලේ ඳම මමරගන ඹභ.  

500.00 750.00 1000.00 

110 කිරි ය ත කි ඇරම් භධයස්ථනඹේ ඳම ම වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

111 ප්ලස්ආරේ හ රඳුලිතින් ප්රතිචක්රිඹ  ණඹ 

කි ඇරම් භධයස්ථනඹේ ඳම මමරගන ඹභ 
500.00 750.00 1000.00 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ  මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ 

මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (05). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021 වර්ෂසට අදාවව කර්මාත්ත බදු ඳැනවිම. 

 

1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ඹ සබ ඳනර ම 150 මන මගන්තිරේ (1) මන උඳ මගන්තිරේ ඵලතල 

ප්ර   ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල  ප්රරීශඹ ඇතුලත ඹම් ඳරි්රඹ  ඳම මමරගන ඹනු ලඵන රභහි 

ඳහත උඳ රල්ඛනරඹහි 1 මන තීරුරේ නිරූපිත ස්භ  ර්භන්තඹේ සම්ඵන්ධරඹන් එභ උඳ 

රල්ඛනරේ 11 තීරුරේ ුනුරූඳ සටහරන් නිරූපිත ප්රභණඹ   ර්භන්ත ඵීදේ 2021 මර්ෂඹ සදහ 

නිඹභ විඹ යුතු ඵමට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 
 

ඉහත කී උඳදේශල්ඛනස 

 

1 මන තී ඹ 11 මන තී ඹ 
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 ර්භන්තඹ ඳරි්රරඹහි මර්ශ්ර  මආරන භ 

. රු.750.00 

දේශනොඉ්මවන 

අවස්ථාවක 

රුපිසල් 

රු.750.00 ඉ්මවන 

නදේශහවන රු.1500.00 

දේශනොඉ්මවන 

අවස්ථාවක 

රුපිසල් 

රු.1500.00 

ඉ්මවන 

අවස්ථාවක 

රුපිසල් 

ුබයස රඳු ම නිශ්රුඳදනඹ  500.00  750.00 1000.00 

හඳුන්කරු නිශ්රුඳදනඹ 500.00  750.00 1000.00 

ර ුගි ඉදල් නිශ්රුඳදනඹ 500.00 750.00 1000.00 

ඔ රලෝසු ුළු මමඩිඹ කි ඇභ 500.00  750.00 1000.00 

විසිතුරු බ්ඩඩ හ රසල්ලම් ඵඩු 

නිශ්රුඳදනඹ 

500.00  750.00 1000.00 

රේේ ලයිනර්/ ේලච් ප්රල්ට්  ගලිභ 500.00 750.00 1000.00 

රර්ඩිරේටර්/ සයිලන්සර් නිශ්රුඳදනඹ 

හ ුලු මමඩිඹම 

500.00 750.00 1000.00 

 ෘතිභ භල් ස ලිභ 500.00 750.00 1000.00 

වින්ලි  ර්ි  මඩ 500.00 750.00 1000.00 

 ඵර් දුද්ර නිශ්රුඳදනඹ 500.00 750.00 1000.00 

ජුකී භශ්රන් ුලු මමඩිඹම 500.00 750.00 1000.00 

 ඩදසි ඵ්ේ ලියුම්  ම  නිශ්රුඳදනඹ 500.00 750.00 1000.00 

ඉරලේරරෝනිේ ත දි, දුදල් ඹන් 

ුලු මමඩිඹම 

500.00 750.00 1000.00 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ානී දේශහ්ටර් පීරිස් මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ානී දේශහ්ටර් පීරිස් 

මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

 

05 – (06). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
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2021 වර්ෂසට අදාළව වයාඳාර බදු ඳැනවීම. 

 

1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ඹ සබ ඳනර ම 152 මන  උඳ මගන්තිරේ (1) මන උඳ මගන්තිඹ ඹටර ම 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබමට ඳම ඇ ඇති ඵලතල ප්ර   එකි ඳනර ම රහෝ ඒ ඹටර ම සදන ලද ුතුරු 

මයමස්ථම  විධිවිධන ඹටර ම ඵලඳඹේ ලඵ ගනීභ රහෝ එභ ඳනර ම 150 මන මගන්තිඹ ඹටර ම 

ඹම් ඵීදේ රගවීභ ුමශය රනුමන්න ව ඹම් මයඳ ඹේ ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල  ප්රරීශඹ 

ඇතුලත 2021 මර්ෂරේදීප ඳම මමරගන ඹන ස්භ තන මරතේරගන්භ එභ මයඳ රේ 2020 මර්ෂරේ 

ආදඹභ රභහි ඳහත උඳ රල්ඛනරඹහි 1 මන තීරුරේ නිරූපිත ඹම් විෂඹං  සිභමන් ඇතුලත 

ඳමතින ුමස්ථම  එකී 11 තීරුරේ ුනුරූඳ සටහරන් නිරූපිත ුනුප්රභණඹ  මයඳ  ඵීදේ 2021 

මර්ෂඹ සහ නිඹභ විඹ යුතු ඵමට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

 

ඉහත කී උඳ දේශල්ඛනස. 

 

 

විෂඹ 

ුං ඹ 

                                 1 මන තීරුම 

2020 මර්ෂරේදි මයඳ රේ ආදඹභ 

11 මන 

තීරුම  රු. 

ශත.  

1 රු. 6000 රනුඉේභමන කිසිමේ නත 

2 

රු. 6000 ඉේභමන එරහ ම රු.12000 රනුඉේභමන 

ුමස්ථම  රු.90.00 

3 රු.12000 ඉේභමනනදු ම රු.18750 රනුඉේභමන විට රු.180.00 

4 රු.18750 ඉේභමන රු.75000 රනුඉේභමන විට රු.360.00 

5 රු.75000 ඉේභමන නදු ම රු. 150000 රනුඉේභමන විට රු.1200.00 

6 රු. 150000 ඉේභමන විට රු.3000.00 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ගීතාමණි ස්වර්ණවතා මැතිතුමිස 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණවතා 

මැතිතුමිසදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 
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05 – (07). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021 වර්ෂසට වාහන හා ාතුත් ාහා බදු ඳැනවීම. 

 
 

 

1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ඹ සබ ඳනර ම 147 මන මගන්තිඹ හ 148 මන මගන්තිරඹහි විධිවිධන 

ප්ර  ම ඳහත උඳ රල්ඛනරඹහි දේරමන ආ  ඹට මහන හ සතුන් පිළිඵ මර්ශ්ර  ඵීදේ 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ  ඵල  ප්රරීශඹ සහ 2021 මර්ෂඹට ුදළම නිඹභ    ුඹ කි ඇභට භභ රභභ 

ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 
 

 

ඉහත කී උඳ දේශල්ඛනස 

1 වන තීරුව 
11 වන 

තීරුව 

           ඵීද 

රු.ශත. 

රභෝටර්  ථඹේ, රභෝටර්   ඹේ, රභෝටර් රලුරිඹේ, රභෝටර් ඵයිසි ලඹේ, 

   මතඹේ, ජින් රිේරෂෝමේ, ඵයිසි ලඹේ රහෝ රයිසි ලඹේ රනුමන 

ස්භ මහනඹේ සහ 

 

25.00 

ස්භ ඵයිසි ලඹේ රහෝ රයිසි ලඹේ රහෝ, ඵයිසි ල්   ඹේ රහෝ 

   මතඹේ සහ 

 (ු)   රමළ  ර්ඹ සහ රඹුදමන්රන් නම් 

(ආ)   රමළ රනුමන  ර්ඹ සහ රඹුදමන්රන් නම් 

 

  

18.00 

 

4.00 

ස්භ    මතඹේ සහ      20.00 

ස්භ ු ම    මතඹේ සහ          10.00  

ස්භ රිේරෂෝමේ සහ      7.50  

ස්භ ුශ්ණමරඹකු/ රඳෝනිරඹකු රහෝ ර ුටළුරමකු සහ 15.00 

ස්භ ඇරතකු සහ 50.00 

 

විශ්රු ම්බඹ ුඟල් 26 රනුඉේභමන ර ෝද ඇති ළභ මහන විල්ඵර ෝ ගිරදේ රඳෞීගලි  ස්ථනමල 

ඳභණේ රමළ  ර්ඹඹ සහ රඹුදමන ු ම   මත සහ රමළ  ර්ඹඹ සහ රනුරඹුදමන ු ම 

   මත රභකී රගවීරභන් නිදහස් ර රර්. 

 

රම් උඳරල්ඛනරේ “රමළ  ර්ඹ” ඹන්නට, විකිණීභ සහ රහෝ ුනය  ඹකින් රහෝ ඹම් රමළ 

මයඳ ඹේ නතරහු ම  ර්භන්තඹේ සහ ව ඹම් ද්රමය රහෝ ඵඩු රහෝ ඹම් ලිඛිත නතරහු ම 

දුද්රිත ද්රමය රගන ඹභ රහෝ ප්රමහනඹ කි ඇභ ඇතුල මරේ. 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ඒ. සුාත්ත  මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඒ. සුාත්ත මැතිතුමාදේශේ  

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (08). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021 වර්ෂසට  ාවා බව ප්රදේශීලස තුව ාේචාරක දේශවළාම ාහා  ගාස්තු ඳැනවීම. 

 

2017 ජනමරි භස 01 දින ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම විසින් මළ ග ම 1952 ුං  6 ද ණ ඳළ ම 

ඳලන ආඹතන සම්භත ුතුරු මයමස්ථ ඳනර ම 2 මන මගන්තිඹ ඹටර ම ඳළ ම ඳලන 

ුභතයම ඹ රමත ඳම ඇ ඇති ඵලතල ුනුම ඔගි විසින් සම්ඳදනඹ  ළ ුං  1947/6 ද ණ 2015 

රදසම්ඵර් භස 28 දිනති ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳරේ  iv (ආ) ර ුටරස් ඳළ    ුං  1976/21 ද ණ 

2016 ජලි භස 20 දිනති  ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳඹ භඟින් සංරශෝධිත ඵස්නහි  ඳළ ම සබම විසින් 

ුනුභත    පිළිග මත ව සම්භත ුතුරු මයමස්ථමල සංච   රමළභ සම්ඵන්ධ ුතුරු 

මයමස්ථම ඹටර ම  ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල සංච   රමළභ සහ 2021 

මර්ෂඹට ුමස  ඳඹේ ලඵ ගනීභට ඳහත උඳරල්ඛනරේ රදමන හ රතමන  තී මල  සහන් ඳරිදි 

ගස්තු ුඹ කි ඇභට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි.  

 

 
                                                 

ඉහත කී උඳරල්ඛනඹ 

 

ඳළදු තී ඹ  රදමන තී ඹ තුන්මන තී ඹ 

 

රස්මම  ගස්තුම  ුඹන්ම් ඳ 

ගස්තුම 

 

ලිතම   ප්රරීය ඹ සබ ඵල 

ප්රරීශඹ තුල සංච   

මර්ෂඹේ සහ - රු: 2000/- 

+ඵන් 

රු: 100/- +ඵන් 
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රමළභ සහ  ුමස  

ඳඹේ ලඵ දීපභ. 

 ර්තුමේ සහ - රු: 500/- 

+ඵන් 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශේරි මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිස 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සබඳතිතුභනි, රම් සංච   රමළභ සදහ ඳසුගිඹ  ලරේ ඵලඳ ලඵ න්න්රන් නහ 

රන්ද? ඉදිරිරේදීප ලඵ රදනමද?   ිව ම දීප රම් පිළිඵම ස ච්ඡ   නමද ?  භභ හිතනම ුපි 

    සබමේ   ල රම් පිළිඵම ස ච්ඡ  රළු ම රහුයි කිඹල. රම් පිළිඵ ස ච්ඡ 

කිරිභ සහ රභභ භහ සබම     සබමේ ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹයි රඹෝජන   නම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා 
 

ගරු සබඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සබඳතිතුභනි, රභභ     සබ ුමස්ථම භහ සබමේ ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹයි භභ 

රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි උපුල් මදේශනෝජ් පසඳසිේහ මැතිතුමා  
 

     ගරු සබඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් 

හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිසදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් 

ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

 

05 – (09). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
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සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 

 

2021 වර්ෂසට ාවා බව ප්රදේශීලස තුව රී දේශරෝද රථ නවතා තැම ම ාේබත්ධ ගාස්තු 

ඳැනවීම. 
 

 

2017 ජනමරි භස 01 දින ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම විසින්  මළ  ග ම 1952 ුං  6 ද ණ ඳළ ම 

ඳලන ආඹතන සම්භත ුතුරු මයමස්ථ ඳනර ම 2 මන මගන්තිඹ ඹටර ම ඳළ ම ඳලන 

ුභතයම ඹ රමත ඳම ඇ ඇති ඵලතල ුනුම ඔගි විසින් සම්ඳදනඹ  ළ ුං  1947/6 ද ණ 2015 

රදසම්ඵර් භස 28 දිනති ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳරේ iv (ආ) ර ුටරස් ඳළ    ුං  1976/21 ද ණ 

2016 ජලි භස 20 දිනති  ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳඹ භඟින් සංරශෝධිත ඵස්නහි  ඳළ ම සබම විසින් 

ුනුභත    පිළිග මත ව සම්භත ුතුරු මයමස්ථමල රී ර ෝද  ථ නමත තබීභ පිළිඵ ුතුරු 

මයමස්ථම ඹටර ම  ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල ඳහත රදමන උඳරල්ඛනරේ සහන් 

හඳුනග ම ස්ථනඹන්හි  ස්භ දින භ 06.00 ඳඹ සිට 20.00 ඳඹ දේම ත්රිර ෝද  ථ නමත තබීභ  

සහ 2021 මර්ෂඹට ඳහත ඳළදු   උඳරල්ඛනරේ  සහන් ඳරිදි ගස්තු ුඹ කි ඇභට භභ රභභ ගරු 

සබමට රඹෝජන   ි.  

                                                      ඉහත කී ඳළදු  උඳරල්ඛනඹ 

 

ඳළදු තී ඹ  රදමන තී ඹ 

 

රස්මම   ගස්තුම  

 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල 

හඳුනග ම ස්ථනඹන්හි  ස්භ දින භ 06.00 ඳඹ 

සිට 20.00 ඳඹ දේම ත්රිර ෝද  ථ නමත තබීභට 

ුමස   ඳඹේ ලඵ දීපභ. 

මර්ශ්ර ම  

     1000/= + ඵන් 

 

ඉහත කී රදමන උඳරල්ඛනඹ 

 

අනු 

අේක

ස 

උඳ 

කාර්සාව 

බව 

ප්රදේශීලස 

හඳුනාගවන රීදේශරෝද රථ නැවතුේ ස්ථානස ාේ

ඛයා

ව 

01 ඳන්ේ  ීටරප් රද න්මල ඳ  ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 05 

02 ඳන්ේ  ීටරප්  ම්භල් පිආරඹ ම මත ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 10 

03 ඳන්ේ  ඳන්ේ  න්ම්රිඹ භර්ගඹ ඉදිරිපිට ඳ  12 

04 ඳන්ේ  ඳන්ේ  තඳල්  ර්ඹලඹ ඉදිරිපිට ඳ  10 

05 ඳන්ේ  රේ ගල බමන භධයස්ථනඹ ඳ  ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 02 
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06 ඳන්ේ  භලගල ඳසල ඉදිරිපිට ඹටමතු  ඳ  ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 05 

07 ඳන්ේ  භලගල ඇගලුම්  ර්භන්ත ශලම ුසල ර ෝ ල ඉභ භර්ගඹ 

ආ ම්බ  ස්ථනඹ  

03 

08 ඳන්ේ  ුංගම්පිආරඹ උේගල්ල භර්ගඹ ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 02 

09 ඳන්ේ  ුංගම්පිආරඹ ෆවුසි භමත ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 02 

10 ඳන්ේ  ුංගම්පිආරඹ හල්රඳ ඳ  රඵෝගස ුසල 05 

11 ඳන්ේ  පින්නමල ඳසල ඉදිරිපිට  න මත ුසල 10 

12 හංමල්ල හංමල්ල නම සති රඳුළ භර්ගඹ ( න මත භයිභ) 10 

13 හංමල්ල භමතගභ පිඹරස්න භමත ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 03 

14 ර ුස්ගභ සුන්මල්ල ුලු මරේන භර්ගඹ ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 02 

15 ර ුස්ගභ ආනන්දගභ පිට් ටනිඹ ුසල 04 

16  හරේන  හරේන භමල්ගභ ඳ  ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 02 

17  හරේන  හරේන  ඩුරගුඩ ඳ  ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 02 

18  හරේන ඳල්රඳුල එලභලමල ඳ  ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 02 

 

ාේදේශලෝධිත දේශසෝජනාව 

ඉහත කී රදමන උඳරල්ඛනඹ 

 

අනු 

අේක

ස 

උඳ 

කාර්සාව 

බව 

ප්රදේශීලස 

හඳුනාගවන රීදේශරෝද රථ නැවතුේ ස්ථානස ාේ

ඛයා

ව 

08 ඳන්ේ  ුංගම්පිආරඹ උේගල්ල භර්ගඹ ආ ම්බ  ස්ථනඹ ුසල 01 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශේරි මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිස 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ සංරශෝධිත රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

 

ඉහත ාේදේශලෝධිත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ 

මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට් 

මැතිතුමිසදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 
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05 – (10). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 

 

2021 වර්ෂසට  ාවා බව ප්රදේශීලස තුව ප්රචාරක  දැත්වීේ ප්රදර්ලනස කිීමම ාේබත්ධ ගාස්තු 

ඳැනවීම. 

 

2017 ජනමරි භස 01 දින ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම විසින්  මළ  ග ම 1952 ුං  6 ද ණ ඳළ ම 

ඳලන ආඹතන සම්භත ුතුරු මයමස්ථ ඳනර ම 2 මන මගන්තිඹ ඹටර ම ඳළ ම ඳලන 

ුභතයම ඹ රමත ඳම ඇ ඇති ඵලතල ුනුම ඔගි විසින් සම්ඳදනඹ  ළ ුං  1947/6 ද ණ 2015 

රදසම්ඵර් භස 28 දිනති ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳරේ  iv (ආ) ර ුටරස් ඳළ    ුං  1976/21 ද ණ 

2016 ජලි භස 20 දිනති  ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳඹ භඟින් සංරශෝධිත ඵස්නහි  ඳළ ම සබම විසින් 

ුනුභත    පිළිග මත ව සම්භත ුතුරු මයමස්ථමල ප්රච    දන්වීම් ප්රදර්ශනඹ කි ඇභ සම්ඵන්ධ 

ුතුරු මයමස්ථම ඹටර ම ලිතම   ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල ප්රච    දන්වීම් ප්රදර්ශනඹ 

කි ඇභ සහ 2021 මර්ෂඹට ඵලඳඹේ ලඵගනීභට  ඳහත ඳළදු හ රදමන  උඳරල්ඛනඹන්හි  

සහන් ඳරිදි ගස්තු ුඹ කි ඇභට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි.  

 

 

                                                ඉහත කී ඳළදු  උඳරල්ඛනඹ 

 

ඳළදු තී ඹ  රදමන තී ඹ 

රස්මම  ුඹන්ම් ඳ ගස්තුම  

ලිතම   ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල ප්රච    

දන්වීම් ප්රදර්ශනඹ කි ඇභ සහ ඵලඳඹේ ලඵ දීපභ. 

රු: 500/- +ඵන් 

 

ඉහත කී රදමන උඳරල්ඛනඹ 

 

ුනු 

ුං

 ඹ 

පුමරුරේ ස්මබමඹ මර්ග 

ීටටර් 

ප්රභණ

ඹ 

ගස්තුම රුපිඹල් 

 

භස 03 

ට ුඩු 

 

භස 03 රහෝ 

06 ුත  

මස ේ 

01 කිසිඹම් බි මතිඹේ රහෝ 

තප්ඳඹ  ප්රච ඹ   නු ලඵන 

ප්රච   දන්වීම් 

1 ට ුඩු 250/- 350/- 500/- 

1ට මඩි 1 ට මඩිමන ස්භ මර්ග ීටට ඹේ රහෝ 

එයින් ර ුටසේ සදහ රු. 200/- ඵගින් 

02 ර දි, ඩිජිටල් ඵනර් සදහ 3 ට ුඩු  250/- 350/- 500/- 

3 ට මඩි  3 ට මඩිමන ස්භ මර්ග ීටට ඹේ රහෝ 

එයින් ර ුටසේ සදහ රු. 200/- ඵගින් 

 

03 තහඩු රහෝ දම භගින් ප්රදර්ශනඹ 

  නු ලඵන ප්රච   දන්වීම් 

සදහ 

1 ට ුඩු 500/- 750/- 1000/- 

1 ට මඩි 1 ට මඩිමන ස්භ මර්ග ීටට ඹේ රහෝ 

එයින් ර ුටසේ සදහ රු. 300/- ඵගින් 
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04 වින්ලිඹ රඹුද ක්රිඹ මභ    නු 

ලඵන ප්රච   දන්වීම් සදහ 

1 ට ුඩු 500/- 750/- 1000/- 

1 ට මඩි 1 ට මඩිමන ස්භ මර්ග ීටට ඹේ රහෝ 

එයින් ර ුටසේ සදහ රු. 300/- ඵගින් 

 

05 ඉආරර දි රහෝ  ඩ්රඵෝඩ් භගින් 

  නු ලඵන ප්රච   දන්වීම් 

1 ට ුඩු 250/- 350/- 500/- 

1 ට මඩි 1 ට මඩිමන ස්භ මර්ග ීටට ඹේ රහෝ 

එයින් ර ුටසේ සදහ රු. 200/- ඵගින් 

 

06 ප්ලස්ආරේ පුමරු රහෝ ෆයිඵර් 

පුමරු භගින්   නු ලඵන 

ප්රච   දන්විම් 

1 ට ුඩු 250/- 350/- 500/- 

1 ට මඩි 1 ට මඩිමන ස්භ මර්ග ීටට ඹේ රහෝ 

එයින් ර ුටසේ සදහ රු. 200/- ඵගින් 

 

07 විදු ම උඳ  ණ රඹුද   නු 

ලඵන ප්රච    දන්වීම් සදහ 

1 ට ුඩු 750/- 850/- 1000/- 

1 ට මඩි 1 ට මඩිමන ස්භ මර්ග ීටට ඹේ රහෝ 

එයින් ර ුටසේ සදහ රු. 500/- ඵගින් 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශේරි මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිස 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා.  

 

ගරු සබඳතිතුභනි භභ රම් ට විරුීධ මමඹේ න් නදු ම භභ ීටට  ලින් රම් පිළිඵම සබරේ 

ප්රශ්ණණ  ළ රම්  රම් ීටරප් ප්රජ ශලම ඉදිරිපිට ු  රතේනි රහෝටලරේ රලුකු ඵනර් එ ේ ගහල 

තිරඹනම රම්  හිටමල තිරඹන්රන් ුරප් සබ භූිරේ භභ ීටට ඉස්රසල්ල  ිව ම දීප ඇගිම ුපිට 

රම් ට දුදල් ලරඵනමද කිඹල භට භත  හආරඹට ු  භන්චි රඵෝඩ් එ ේ ගහල තිබුණ ු  

සදුඳ   රගුඩනගිල්ල තිරඹන භුිරේ ඒ ට ුන්තිභට දුදල් ුඹ  ළ හඵයි භභ දන්න විදිඹට 

තම රමන ල් ඔඹ රඵෝඩ් එ ට දුදල් ුඹ   ල න් ඒ භුිඹ ඳවිච්චි  ළට හඵයි එරහභ   න්න 

එඳ භභ දන්න විදිඹට භභ ීටට  ලින් රම්   ිව ම දීප කිේම එරහභ   න්න එඳ එ  එ  

පුීගලමදීපම සල න්න ල්ස්ති    ගන්න එඳ ඒ නිස මහභ ඒ රඵෝඩ් එ  හිටමල තිරඹන්රන් 

ීටරප් ප්රජ ශලරේ එ  ර ුටස  ඒ නිස ඒ ට ුදල ුඹ කිරිම් මහභ සින්   න රලස භභ 

 රුණි ම ඉල්ල සිආරනම.  
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් සම්ඵන්ධම තම ම භන්රීමරු ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? භංජුල වී   මන භතිතුභ ඒ ඉදිරිඳ ම 

  පු  රුනු සම්ඵන්ධම ඳරිේෂ   ල ඒ පිළිඵ මර්තමේ ඉදිරිඳ ම   න්න කිඹල ුදල 

ආදඹම් ුංශඹට ුදලම ඳන්ේ  උඳ  ර්ඹලඹට සහ ුරප් සබරේ නිලධරින්ට ඒ සම්ඵන්ධම 

  ල තිරඹන   ණඹ සම්ඵන්ධම එඹ සිව ම ඇති ආ  ඹ පිළිඵම ලඵන දුදල්  ිව මට 

මර්තමේ ඉදිරිඳ ම   ල ඒ සම්ඵන්ධම ස ච්ඡ   ල ගතයුතු තී ණඹ සම්ඵන්ධම  ටයුත 

  න්න ඕරන් රම් සම්ඵන්ධම දුදල්  ිව මට මර්ත   න්න.  

 

රම් රඹෝජනම ම ඒ භතිම සභම්ත වු රඹෝජනමේ විදිඹට සල නම.  

 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි 

මැතිතුමිසදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (11). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 

2020  වර්ෂසට  ාවාව ාතු ආදාහනාගාරසක මෘත ලීමරස් ආදාහනස කිීමම ාහා  

ගාස්තු ඳැනවීම. 

 
 

2017 ජනමරි භස 01 දින ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම විසින්  මළ  ග ම 1952 ුං  6 ද ණ ඳළ ම 

ඳලන ආඹතන සම්භත ුතුරු මයමස්ථ ඳනර ම 2 මන මගන්තිඹ ඹටර ම ඳළ ම ඳලන 

ුභතයම ඹ රමත ඳම ඇ ඇති ඵලතල ුනුම ඔගි විසින් සම්ඳදනඹ  ළ ුං  1947/6 ද ණ 2015 

රදසම්ඵර් භස 28 දිනති ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳරේ  iv (ආ) ර ුටරස් ඳළ    ුං  1976/21 ද ණ 

2016 ජලි භස 20 දිනති  ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳඹ භඟින් සංරශෝධිත ඵස්නහි  ඳළ ම සබම විසින් 

ුනුභත    පිළිග මත ව සම්භත ුතුරු මයමස්ථමල ආදහනග  පිළිඵ ුතුරු මයමස්ථම 

ඹටර ම ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම සතු ආදහනග ඹ  භෘත ශ ඇ ඹේ ආදහනඹ කි ඇභ සහ 

2021 මර්ෂඹට ුමස  ඳඹේ ලඵ ගනීභට ඳහත උඳරල්ඛනරේ රදමන තී රේ සහන් ඳරිදි ගස්තු 

ුඹ කි ඇභට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 
 

                                                       ඉහත කී උඳරල්ඛනඹ 
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ඳළදු තී ඹ  රදමන තී ඹ 

රස්මම  ගස්තුම  

ලිතම   ප්රරීය ඹ සබම සතු 

ආදහනග ඹ  භෘත ශ ඇ ඹේ 

ආදහනඹ කි ඇභ සහ ුමස  

ඳඹේ ලඵ දීපභ. 

ඵල ප්රරීශරඹන් පිටත                                 - රු:  

7000/- 

ඵල ප්රරීශඹ  තුල                                       - රු:   

6000/-  

I. ඵල ප්රරීශඹ  තුල  (භහජන ආධ  ලඵන)  -   රු. 

5000/-           

(ිඹගිඹ පුීගලඹ භහජන ආධ  ලබු ඵමට ග්රභ 

නිලධරි විසින් සහති     තිබිඹ යුතුඹ.) 

II. ඵල ප්රරීශඹ තුළ  ජරේ ලිඹඳදිංචි මඩිහිආර 

නිමස මල ජිම මම සිට ිඹඹන පුීගලයින් හ  

ආගි  ස්ථනමල මඩ මසඹ    ුඳම මමන 

ගරු ස්මීටන් මහන්රස්ල  හ ුනිකු ම ආගි  

පජ ඹන් මහන්රස්ල ආදහනඹ කිරිභ සහ 

ගස්තු ුඹ රනුකි ඇභ.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  නල්. නත්ද කුමාරසිේහ මැතිතුමා. 

 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. ඒ මරේභ ගරු සබඳතිතුභනි 

භභ හිතන්රන් රම් රඹෝජනම ඉතභ  රලෝචිත රඹෝජනමේ භරේ ර ුට් ශශරඹේ භිේෂු 

භධයස්ථන තිරඹනම රම් මන විට ම භිේෂුන් මහන්රස්ල සිේ නභේ ුඳම ම රමල තිරඹනම භභ 

හිතන්රන් එ  ට හ  ුරනේ සිඹලු ඒමට ඔඵතුභ බගඹේ දුදල් ුඹ   ල ඉතුරු සල්ලි 

ඔඵතුභරේ ුතින් දල තභයි ඒ  ටයුතු සින්  රල්. ඒ නිස රම් රඹෝජනම ඉතභ රහුයි ඒ ට 

ස්තතිමන්ත රමින් නිහඩ රමනම ස්තතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චත්දන සරිසආරච්චි මැතිතුමා 

 

ගරු සබඳතිතුභනි ඒ රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ුරප් විරුීධ මමඹේ රහෝ රමන ම ගටළුමේ නහ 

නදු ම ුදහසේ සහ ඉල්ලීභේ   නම රම් රඹෝජනම එේ  ඵඳිච්ච එ ේ තභයි ගිඹම  2019 දීප 

රම් හ සභන්ත  රඹෝජනරේදීප  ගඹන් න්ින්ද භතිතුභ රම් මඩි හිආර නිමස සම්ඵන්ධරඹන් 

ඉදිරිඳ ම   පු රඹෝජනරමදි ඔඵතුභරේ පිළිතුරු  තරේදීප සල  ඵලනම කිඹල එ තු   ල 

රම්රේ ඒ  ම එේ භ රඹෝජනම ක්රිඹ මභ  රමනම ඒ මරේභ භට භත යි ඒ රඹෝජනරමදිභ සනී 
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භන්රීතුභ නගිටල භට භත යි භභ ුද එන්න ම  ලින් ඒ  ආඳගි ු රගන කිඹමල ඵලුම සනී 

භන්රීතුභ ුදහස් දේවුම කිඹල තිරඹනම නදු ම ගඹන් න්ින්ද භන්රීතුභරේ සිඹලු   ණ 

ලිඹවිල තිරඹනම නදු ම සනී භන්රීතුභරේ ුදහස එද භරේ භත ඹ ුනුම එතුභ කිේරේ රම් 

දුදරල් සංරශෝධනඹේ   න්න කිඹන එ  මරේ රඹෝජනමේ තභයි එතුභ එද  රේ නදු ම ගඹන් 

න්ින්ද භන්රීතුභරේ රඹෝජනරේ සවිස්ත   රුණු තිරඹනම සනී භන්රීතුභරේ   ණරේදීප ඒ 

පිළිඵ සහනේ රමල න් භභ ුධයඹනඹ  රල් රම් රඹෝජනම   ීදි භට තිබුණ විරශ්ණෂ 

රඹෝජනමේ   න්න ගරු සබඳතිතුභ භභ රභතන ම දන් රම් භතු   න්රන් නන්ද කුභ  

භන්රීතකුභ ම කිේම විරශ්ණෂ රනුහකිඹමේ තිරඹන ුඹට පුීගලි ම ඳම දුදල් රගම ඒ  ටයුතු 

  නම. කිඹල ිනිස්සු විදිඹට ඒ ස ම  ඹ   නම කිඹන එ   වුරු ම ජිම ම රමල ුමසනරේ 

භර නම ඒ භරුණට ඳසරස් රදන්න පුළුමන් රගෞ මඹ ස ම  ඹ   නම කිඹන එ  මආරනම 

ඒ ට ුපි ම ගරු   නම ඒ මරේභ ුපි සබමේ විදිඹට ුරප් ආදඹම් සිඹල්ල ුහිි    ගන්න ඵ් 

කිඹන ස්ථම රඹ ඉන්න ර ුට ුපිට ඳහදිලියි ුපි එතන ර ුරහ මභ නහ නදු ම රම් 7000/- , 

5000/- සහ 6000/- සහ රනුිරල් රනුිරල එ  ගන ගටළුමේ න් නදු ම 7000/-, 6000/- සහ 5000/- 

කිඹන එරේදීප ුපි දන්නම සභජ ආධ  හ රමන ම ඒමරේ ඹම් ඹම් ගටළු ඒමරේ රඳුර ු මතු 

රල්ඛන ආදි ප්රශ්ණණ තිරඹනම ඒ ක්රිඹමලිඹ ම එේ  භරේ රඹෝජනමේ තිරඹනම රම් දුදල ුරප් 

ආදහනග මලට පිටස්ත රඹේ ඳිණි විට ඒ කිඹන්රන් ලිතම  පු  නග  සබම ග මරතු ම 

ඒ  ම පිටස්ත යි නභ ම ුපි ආසනඹේ විදිඹට ග මරතු ම ුපි එ යි ුපි රභුනම  ළ ම 

භතිම ණඹේ  ළ ම ුමසනරේ රමන්රන් ඕ යි භභ රම් කිඹන්රන් දහස් ගණන් මලින් රනරමයි භභ 

කිඹන්රන් රම් දුදල ගම් සංරශෝධනඹේ   න්න පුළුමන්නම් ඒ කිඹන්රන්      රු. 7000/- - 6500/- 

විදිඹට 6000/- - 5500/- විදිඹට හ 5000/- - 4500/- ේ රලස සහනඹේ රදන්න  පුළුමන් නම් ඔඵතුභ 

හ ගරු සබම එ තු රමල ඹම් සංරශෝධනඹේ   න්න පුළුමන් නම් දුදල්  ිව ම ම එේ  

ස ච්ඡ   ල   න්න කිඹන ඉල්ලීභ ම රම් රඹෝජනමේ එේ  ඵරින් භ ඉදිරිඳ ම   නම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චිත්තක දේශීවිත්ද මැතිතුමා.  

 

ගරු සබඳතිතුභනි රම් සම්ඵන්ධරඹන් භභ ම ුදහසේ ඉදිරිඳ ම   න්න ඕරන් ුරප් ඳන්ේ  

ප්රරීශරේ භෘත ශ ඇ  රගුඩේ ඹන්රන් ඉංගිරිඹට හ ඒ ුමට ප්රරීශමලට රභු ද ුරප් ගලරගද  

ආදහනග රේ දින ට ම  රද ේ ඳභණයි එඹ සින්   න්රන් එ හින්ද භභ රඹෝජන   නම 

පුළුමන්නනම් ම  03 ේ ම ම ඒ ආදහන  ටයුතු   න්න කිඹල රභු ද ුපිට පුළුමන් ඒ ආදඹභ 

ුරප් සබමට ලඵ ගන්න පුළුමන් කිඹල.  

 

ඒ මරේභ ගරු සබඳතිතුභ චන්දන සූරිඹආ ච්චි භතිතුභ කිේම මරේ භභ එද රඹෝජනමේ  ළ 

ුරප්  ටදඹ රමනුරමන් දිවි පින් හ ඒ ආඵධිත රමච්ච  ණවිරුමන් ුරප් ප්රරීශමල ඉන්නම ඒ ුඹ 
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රමනුරමනු ම ඹම් සහනඹේ ලඵ රදන්න කිඹන ඉල්ලීභ සහ චන්දන සූරිඹආ ච්චි භතිතුභ කිේම 

විදිඹට රම් දුදල ඹම් ුඩු කිරිභේ   ල සහනඹේ ලඵ රදන්න කිඹන ඉල්ලීභ සදහන් රමල තිබුරන් 

න් භභ ස්තතිමන්ත රමනම චන්දන සූරිඹආ ච්චි භතිතුභට ඒ මරේභ රම් පිළිඵම ඔඵතුභරේ 

 රුණි  ුමධනඹ රඹුදු   න්න කිඹන ඉල්ලීභ ම භභ රම් ුමස්ථරේ   නම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

 

රමන ම ුදහස් තිරඹනමද? ුපි රම්රේ ිල ගණන් තී ණඹ   ල තිරඹන්රන් ිට මස  

කිහිඳඹ ට රඳ  තිබුණු ිල ගණන් ුනුම තභයි රම් ආදහනග  ිල ගණන් තී ණඹ  රල් ඒ 

නිස ුරප් හිටපු සබඳතිමරු දන්නම ඇති ර ුරහුභද රම් ිළ ගණන් තී ණඹ  රල් කිඹල 

සබරේ ආදඹභට සහ ජනතමටඹ සහනඹේ රමන ආ  ඹට ිළ ගණන් ඳණවීභ ිස ජනතමට 

ුසධ ණඹේ රමන විදිරේ ිළ ගණන් ඳනවීභේ සින් රනුමන ඵමයි භරේ විශ්ණමසඹ රම් 

සම්ඵන්ධරඹන් ුතයමශඹ වු පුීගලඹන් සම්ඵන්ධරඹන් ුපි දන් රම්රේ ඹම් සහනඹන් ලඵ රදින් 

ඹනම ඒ නිස ගිඹම  ස ච්ඡරේදීප රමච්ච   ණඹ සම්ඵන්ධරඹන් භට භත  නහ ඒ      

සබම දි රමච්ච   ණඹේද දන්රන් න් භභ ඒ ගන රහුඹල ඵලන්නම් නදු ම රම් සම්ඵන්ධම ුපි 

තමන් ට ම ස ච්ඡ   න්න ඕරන් රම්රේ ඇ මත ිල රභු ීද කිඹන එ  පිළිඵම ුපි  ත 

  ල ඵලදු භට රම් රමලරේ සහන රදනම කිඹන එ  කිඹන්න ඵරි රමයි ුපි ලඵන ුඹ මරේදි 

රහෝ රමන ම ුමස්ථම දීප ුපි ඒ ගන රහුඹල ඵලල ස ච්ඡ   ල ුපිට ඹම් තී ණඹේ ගන්න 

පුළුමන් නම් රම් දුදල සහ ඳමතින ත මමඹ ගන ග්ස් සහ ුරනකු ම රීමල් මල ිල ගණන් 

රස්ම ඹන්රේ රීමලු ම ඵල රභු ද රම්  ආදඹම් රහුඹනම මරේභ ඒ සහන රදන්න ම ඕරන් 

රම්ම ඳමතින්න ම ඕරන් රභු ද ඹම්  ලඹේ ආදහනග ඹේ ඳම මමරගන ඹරම්දීප විඹදම් මඩි 

රමනම මහනඹ   උන ම එරහභයි ුනි ම ආඹතන උන ම එරහභයි  ලඹේ ගතරමනර ුට ඹන 

ග්ස් ප්රභණඹ උන ම මඩි රමන්න පුළුමන් එරහභ ම එම ඵලුමභ රම්ම ඵලන්ස්   රගන ඹන්න 

ඔරන් ඒ නිස ුපිට පුළුමන්  භ තිරඹනමනම්  රම් පිළිඵ සහන ලඵ රදන්න ුපි සහන ලඵ 

රදන්න  ටයුතු   දු නදු ම භභ හිතන්රන් නහ රම් ත මමඹන් තුළ එද ග මත ඒ ිළ ුනුම රලුකු 

රමනස ට ඹන්න පුළුමන්ද කිඹන එ  පිළිඵම නදු ම ුපි ර ුරහුභ උන ම රම් පිළිඵම ීටළග 

දුදල්  ිව මට මර්තමේ ු රගන ස ච්ඡ   ල තී ණඹේ ු රගන ඒ පිළිඵ  ත   දු 

කිඹන එ  තභයි භරේ රඹෝජනම ුපි  ණවිරුමන් ගන ම ඵලදු රභු ීද ලඵ රදන්න පුළුමන් 

සහනඹ කිඹන එ  ම ඒ මරේභ රම් රඹෝජනමට ුදහස් දේවීභ පිළිඵම ස්තතිමන්ත රමනම. ඒ 

මරේභ රම් රඹෝජනමේ ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ විදිඹට සල නම.  

 

රම් රඹෝජනම ම ඒ භතිම සභම්ත වු රඹෝජනමේ විදිඹට සල නම.  

 



31 
 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නල්. නත්ද කුමාරසිේහ 

මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (12). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021 වර්ෂසට අවමේගවයස දේශස්වා ාැඳයුේ ස්ථානස් ඳවවනවාදේශගන සාම ාහා  ගාස්තු 

ඳැනවීම. 

 
 
 

 

2017 ජනමරි භස 01 දින ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම විසින්  මළ  ග ම 1952 ුං  6 ද ණ ඳළ ම 

ඳලන ආඹතන සම්භත ුතුරු මයමස්ථ ඳනර ම 2 මන මගන්තිඹ ඹටර ම ඳළ ම ඳලන 

ුභතයම ඹ රමත ඳම ඇ ඇති ඵලතල ුනුම ඔගි විසින් සම්ඳදනඹ  ළ ුං  1947/6 ද ණ 2015 

රදසම්ඵර් භස 28 දිනති ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳරේ iv (ආ) ර ුටරස් ඳළ    ුං  1976/21 ද ණ 

2016 ජලි භස 20 දිනති  ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳඹ භඟින් සංරශෝධිත ඵස්නහි  ඳළ ම සබම විසින් 

ුනුභත    පිළිග මත ව සම්භත ුතුරු මයමස්ථමල ුමභංගලයඹ රස්ම සඳයුම් ස්ථන පිළිඵ 

ුතුරු මයමස්ථම ඹටර ම ලිතම   ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල ුමභංගලයඹ රස්ම සඳයුම් 

ස්ථනඹේ ඳම මමරගන ඹභ සහ 2021 මර්ෂඹට ඵලඳඹේ ලඵ ගනීභට ඳහත උඳරල්ඛනරේ 

සහන් ඳරිදි ගස්තු ුඹ කි ඇභට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි.  
 

ඉහත කී උඳරල්ඛනඹ 
 

ඳළදු තී ඹ  රදමන තී ඹ 

රස්මම   ගස්තුම  

ලිතම   ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල ුමභංගලයඹ 

රස්ම සඳයුම් ස්ථනඹේ ඳම මමරගන ඹභ සහ 

ඵලඳඹේ  ලඵ දීපභ. 

රු: 5000/- +ඵන් 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශේරි මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිස 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිසදේශේ  

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 
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05 – (13). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021   වර්ෂසට ාැරසිලි විධිමවන කිීමම පිළිබ ගාස්තු ඳැනවීම. 

 

2017 ජනමරි භස 01 දින ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම විසින්  මළ  ග ම 1952 ුං  6 ද ණ ඳළ ම 

ඳලන ආඹතන සම්භත ුතුරු මයමස්ථ ඳනර ම 2 මන මගන්තිඹ ඹටර ම ඳළ ම ඳලන 

ුභතයම ඹ රමත ඳම ඇ ඇති ඵලතල ුනුම ඔගි විසින් සම්ඳදනඹ  ළ ුං  1947/6 ද ණ 2015 

රදසම්ඵර් භස 28 දිනති ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳරේ iv (ආ) ර ුටරස් ඳළ    ුං  1976/21 ද ණ 

2016 ජලි භස 20 දිනති  ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳඹ භඟින් සංරශෝධිත ඵස්නහි  ඳළ ම සබම විසින් 

ුනුභත    පිළිග මත ව සම්භත ුතුරු මයමස්ථමල ස සිලි විධිභ ම කි ඇභ සහ මන ුතුරු 

මයමස්ථම  ඹටර ම ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශරේ වීථි හ ප්රසිීධ ස්ථනඹන්හි ස සිලි 

කි ඇභ සහ 2021 මර්ෂඹට ුමස  ඳඹේ ලඵ ගනීභට ඳහත උඳරල්ඛනරේ රදමන හ රතමන 

තී ඹන්හි සහන් ඳරිදි ගස්තු ුඹ කි ඇභට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

ඉහත කී උඳරල්ඛනඹ 

 

ඳළදු තී ඹ  රදමන  තී ඹ රතමන  තී ඹ 

රස්මම  ගස්තුම  තන්ඳ ම දුදල 

ලිතම   ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශරේ 

වීථි හ ප්රසිීධ ස්ථනඹන්හි ස සිලි 

කි ඇභ සහ ුමස  ඳඹේ ලඵ දීපභ. 

මර්ග ීටට ඹේ සහ 

රු:10/- + ඵන් 

මර්ග ීටට ඹේ සහ 

රු:30/-  

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  විමල් ප්රාත්න මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි විමල් ප්රාත්න මැතිතුමාදේශේ  

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (14). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021  වර්ෂසට අදාවව ාේවර්ධනස දේශනොකළ ඉඩේ මත බදු ඳැනවීම. 
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1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ඹ සබ ඳනර ම 153 මනි මගන්තිරඹහි විධිවිධන ප්ර  ම ලිතම  

ප්ර රීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල ඇති සංමර්ධනඹ රනු ළ ඉඩම් සහ එභ ඉඩරම් ප්රේධන බිම් 

ුගරඹන් සිඹඹට 01ේ මන  ඵීදේ 2021 මර්ෂඹ සහ ඳනම ුඹ ළ යුතු ඵමට ම, එභ ඵීරී 

 ර්ඹඹ සහ 1987 ුං  15 ද ණ ප්රරීය ඹ සබ ඳනර ම 153 (1) (ආ) රේදඹ ඹටර ම මන 

“සභනුඳතඹ” මශරඹන් එභ ඉඩරම් රගුඩනගිලි මලින් ආම ණඹ ව බිම් ප්රභණඹ සහ සම්පර්ණ 

බිම් ප්රභණඹ ුත  ුනුඳතඹ  1:2  විඹ යුතු ඵමට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන    ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  දේශේරි මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිස 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිසදේශේ  

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (15). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021 වර්ෂසට  ාවා බව ප්රදේශීලස තුව පිහිි  ්රීඩා මිමි ඳරිහරණස ාහා  ගාස්තු ඳැනවීම. 

 

 

2017 ජනමරි භස 01 දින ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම විසින් මළ ග ම 1952 ුං  6 ද ණ ඳළ ම 

ඳලන ආඹතන සම්භත ුතුරු මයමස්ථ ඳනර ම 2 මන මගන්තිඹ ඹටර ම ඳළ ම ඳලන 

ුභතයම ඹ රමත ඳම ඇ ඇති ඵලතල ුනුම ඔගි විසින් සම්ඳදනඹ  ළ ුං  1947/6 ද ණ 2015 

රදසම්ඵර් භස 28 දිනති ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳරේ  iv (ආ) ර ුටරස් ඳළ    ුං  1976/21 ද ණ 

2016 ජලි භස 20 දිනති ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳඹ භඟින් සංරශෝධිත ඵස්නහි  ඳළ ම සබම විසින් 

ුනුභත    පිළිග මත ව සම්භත ුතුරු මයමස්ථමල ක්රීඩ භූි පිළිඵ ුතුරු මයමස්ථම ඹටර ම 

ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල පිහිආර ක්රීඩ භූි ඳරිහ ණඹ සහ 2021 මර්ෂඹටුමස  ඳඹේ 

ලඵ ගනීභට ඳහත උඳරල්ඛනරේ සහන් ඳරිදි ගස්තු ුඹ කි ඇභට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන 

  ි.  

 

ඉහත කී උඳරල්ඛනඹ 

 

ඳළදු තී ඹ රදමන තී ඹ තුන්මන තී ඹ 
හත මන 

තී ඹ 

රස්මම 
ුඹන්ම් ඳ 

ගස්තුම 
ගස්තුම 

තන්ඳ ම 

දුදල 
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ලිතම   ප්රරීය ඹ සබ ඵල 

ප්රරීශඹ තුල පිහිආර ක්රීඩ 

භූිඹේ  ඳරිහ ණඹ සහ 

ුමස   ඳඹේ ලඵ දීපභ. 

රු: 500/- +ඵන් ඳන්ේ  ක්රීඩ භූිඹ 

සහ දින ට රු: 5000/- 

+ඵන් 

 

ර ුස්ගභ ක්රීඩ භූිඹ 

සහ දින ට රු: 2500/- 

+ඵන් 

 

ුරනකු ම ක්රීඩ භූි 

සහ 1000/- + ඵන් 

රු. 20000/- 

 

 

රු. 20000/- 

 

 

රු. 5000/- 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ  මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ 

මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (16). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 
 

2021 වර්ෂසට දේශස්වා ාහා ගාස්තු අස කිීමම. 

 

2017 ජනමරි භස 01 දින ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම විසින්  මළ  ග ම 1952 ුං  6 ද ණ ඳළ ම 

ඳලන ආඹතන සම්භත ුතුරු මයමස්ථ ඳනර ම 2 මන මගන්තිඹ ඹටර ම ඳළ ම ඳලන 

ුභතයම ඹ රමත ඳම ඇ ඇති ඵලතල ුනුම ඔගි විසින් සම්ඳදනඹ  ළ ුං  1947/6 ද ණ 2015 

රදසම්ඵර් භස 28 දිනති ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳරේ iv (ආ) ර ුටරස් ඳළ    ුං  1976/21 ද ණ 

2016 ජලි භස 20 දිනති  ුති විරශ්ණෂ ගසට්  ඳඹ භඟින් සංරශෝධිත ඵස්නහි  ඳළ ම සබම විසින් 

ුනුභත    පිළිග මත ව සම්භත ුතුරු මයමස්ථමල රස්ම සහ ගස්තු ුඹ කි ඇභ පිළිඵ ුතුරු 

මයමස්ථම  ඹටර ම ලිතම  ප්රරීය ඹ සබරේ ඳහත උඳරල්ඛනරේ ඳළදු තී රේ සහන් රස්මමන්  

සහ 2021 මර්ෂඹට  ඳහත  උඳරල්ඛනරේ  රදමන  හ රතමන තී ඹන්හි  සහන් ඳරිදි ගස්තු ුඹ 

කි ඇභට භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි.  
 

ඉහත කී   උඳරල්ඛනඹ 

 

ඳළදු තී ඹ  රදමන තී ඹ තුන්මන තී ඹ 

 

රස්මම  ුඹන්ම් ඳ ගස්තුම  ගස්තුම 
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1. සබම විසින් ඳම මමරගන ඹනු ලඵන 

රඳ  ඳසලේ සහ ඇතුල්වීභ 

රු. 500/- + ඵන්  - 

2. සබම විසින් ඳම මමරගන ඹනු ලඵන  

පුස්ත ලඹ  සභජි  මමඹ ලඵ 

ගනීභ  

රු.10/- මඩිහිආර -රු.50/- 

ළභ - රු..30/- 

3.මරිඳනම් රල්ඛනරේ උධෘත ලඵ ගනීභ රු.100/- + ඵන් රු. 500/- + ඵන් 

4.සඳයුම් රුමකු  මශරඹන් ලිඹඳදිංචි වීභ රු.1000/- + ඵන්  

5. වීථිරර්ඛ සහති ඹේ ලඵ ගනීභ රු. 100/- + ඵන් රු. 500/- + ඵන් 

6. රනුඳම  ගනීරම්  සහති ඹේ ලඵ 

ගනීභ 

රු. 100/- + ඵන් රු. 500/- + ඵන් 

7. මරිඳනම් රල්ඛන ආ්රරඹන්  හිි ම් 

පිළිඵ සහති ඹේ ලඵ ගනීභ 

- රු. 500/- + ඵන් 

8. නිකු ම   න ලද තේරස්රු නිරේදන 

සනථ   න සහති ඹේ ලඵ ගනීභ 

- රු. 500/- + ඵන් 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  නල්. නත්ද කුමාරසිේහ මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නල්. නත්ද කුමාරසිේහ 

මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (17). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය ස ාවාව 

 

2021 වර්ෂසට අදාවව ප්රසිීධ ර  දැ්වීේ ආාා ඳණත සටදේශවන බවඳත්ර ගාස්තු අසකිීමම. 

 

176 මනි ුධි  ඹ මන ප්රසිීධ  ඟ ඇේවීම් ආඥ ඳණර ම 03 රමනි මගන්තිඹ ප්ර    සිතම  

ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල  ඟ දේමන නටය දර්ශන, සර් ස් දර්ශන, භජිේ දර්ශන හ ස්භ 

සංගීත සංදර්ශනඹේ සහ, චිඳට දර්ශන, ආධ  චිඳට දර්ශන සහ ඳහත උඳ රල්ඛනරේ 

දේම ඇති ඳරිදි  ඵලඳ ගස්තුමේ 2021 මර්ෂඹට ඳනම ුඹ  ල යුතු ඹයි  භභ රභභ ගරු සබමට 

රඹෝජන   ි. 

 

 

 

ඉහත කී උඳරල්ඛනඹ  
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ආසන සංඛයම    එේ දින ට එේ සතිඹ ට   භස ට රහෝ        

රදසම්ඵර් 

       දින 7ේ රහෝ     ඉන්   31 ුමසන්  

       ඊට ුඩු  ර ුටස ට මන මර්ෂඹට 

     රු. ශත  රු. ශත  රු. ශත 

 රු. ශත  

 

ආසන 199 ට මඩි රනුවු විට  25.00   45.00    75.00    400.00 

එරහ ම ආසන 399 ට මඩි රනුව විට        35.00    65.00  100.00    500.00  

ආසන 499 ට මඩි රනුව විට     50.00  100.00  250.00    750.00 

ආසන 499 ට මඩි   75.00  150.00  300.00  1000.00 

මයඳ ඹේ රනුමන ආඥ ඳනර ම  10.00    25.00  100.00 

විස්ත  ර ර න ආධ   ඟ දේවීභ ට 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ඒ. සුාත්ත  මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඒ. සුාත්ත මැතිතුමාදේශේ  

ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

 

05 – (18). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

ඳහත උඳරල්ඛනරේ සහන් සබම සතු ම ම ම් කුලිඹට දීපරම්දි හ රස්ම සඳයීරම්දි 2021 මර්ෂඹට 

ඳහත සහන් ඳරිදි ගස්තු ුඹ  ල යුතු ඹයි භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

 

ඉහත කී උඳදේශල්ඛනස 
 

ුනු 

ුං  
විස්ත ඹ ගස්තුම රුපිඹල් 

01 ඳ   ඩීභ හ ගස්තු  

 ත  ඇතිරු භර්ග මර්ග ීටට ඹේ සහ රු.3050.00+ඵන් 

 ර ුන්ක්රීට්  ඇතිරු භර්ග මර්ග ීටට ඹේ සහ රු.4050.00+ඵන් 

 රඵු ළු භර්ග භර්ග මර්ග ීටට ඹේ සහ රු.1050.00+ ඵන් 

  ඳට්  භර්ග භර්ග මර්ග ීටට ඹේ සහ රු.10000.00+ ඵන් 

 කුට් ආර ගල් ඇල්ලු භර්ග මර්ග ීටට ඹේ සහ රු.4250.00+ ඵන් 
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07.

 

ප්රජ 

ශල 

දද

නි ම 

කුලිඹ

ට දීපභ. 

(රම් සහ  ජරේ ඵන් ඇතුල ම විඹ යුතුඹ.) 

 

 
ඳාදු්ක ප්රජා 

ලාවාව 

මීදේශේ ප්රජා 

ලාවාව 

ාාවාව ප්රජා 

ලාවාව 

විවිධ ප්රසංග රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

විරශ්ණෂ රඳුලමල්  ජය රු.750.00 රු.750.00 රු.750.00 

විරශ්ණෂ රඳුළමල් 

රඳෞීගලි  
රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

ක්රීඩ උ මසම රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

රමන ම රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 
 

ජල හ වින්ලි බිල්ඳ ම ආම ණඹ    ගනීභ සහ ඉහත දදනි  ගස්තුමට ුභත ම දින ට ලඵ 

ගන්න තන්ඳ ම දුදල රු.1000.00 කි. 

 

08. ති  ර දි කුලිඹට දීපභ - දින ට කුලිඹ රු.500.00+ ඵන් 

 
 

09. හංමල්ල උ මසම ශලම කුලිඹට ලඵ දීපභ. 

 

 ඳළදු ඳඹ 04 සහ රු.5000/- + ඵන් (මඩි මන ස්භ ඳඹ ටභ රු.1250/-ඵන් ඵගින්) 

 ආඳසු රගමනු ලඵන තන්ඳතු දුදල රු.5000/- 

 ශබ්ද වි ශන ඹන් ඳළදු ඳඹ 4 ට රු.1500/-+ඵන් (මඩිමන ස්භ ඳඹ ටභ රු.400/-+ 

ඵන්) 

 මර්ණ ස සිලි වින්ලි ආරලෝ ඹ ඳළදු ඳඹ 4 ට රු.1800/-+ ඵන් (මඩිමන ස්භ ඳඹ ටභ 

රු.500/-+ ඵන්) 

 

02 සුසන භූි සහ   

 තන්ඳ ම කි ඇභ - මර්ග ුඩි 01 සහ රු.600.00 

 ස්භ   තනීභ මර්ග ුඩි 01 සහ රු.2000.00 

03 ඉඩම් ුනුරඵන්ම් ුඹන්ම්ඳ ගස්තු රු.500.00+ ඵන් 

04 රගුඩනගිලි ුඹන්ම්ඳ ගස්තු රු.500.00+ ඵන් 

05 ගලි ඵවුසර් සහ ගස්තු  

 

ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ  

රන්මසි  

මයඳරි  

 

රු.1700.00+ ඵන් 

රු.4100.00+ ඵන් 

 

ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශරඹන් පිටත  

රන්මසි  

මයඳරි  

 

රු.4200.00+ ඵන් 

රු.5700.00+ ඵන් 

 
ඵල ප්රරීශරේ ලිභරේ සිට කි.ීට. 1ට ප්රමහන ගස්තුම 

සිඹලු රස්මමන් සහ 
රු.40.00+ ඵන් 

06 රමන ම සහති  නිකු ම කි ඇභ. රු.500.00+ ඵන් 
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10. රජ්.ලි.බී ඹන්ඹ කුලිඹට දීපභ  -  ඳඹ ට කුලිඹ රු.3000/-+ ඵන් 

 

11. රභෝටර් රේඩර් ඹන්ඹ කුලිඹට දීපභ -  ඳඹ ට කුලිඹ රු.5000/-+ ඵන් 

12. භර්ග තලනඹ කුලිඹට දීපභ   -  දින ට කුලිඹ රටුන් 5 - රු.5000/-+ ඵන් 

       රටුන් 10 - රු.10000/- + ඵන් 

 
 

13. හට් , ප්ලස්ආරේ පුව  , ර ුඩි හ ර ුඩි  ණු කුලිඹට ලඵ දීපභ - දින ට 

 හට්  01 ේ සහ රු.300/- + ඵන් 

 පුව  01ේ සහ රු.05/- + ඵන් 

 ර ුඩි  ණු 01ේ සහ රු.30/- + ඵන් 

 ර ුඩි 01ේ සහ රු.10/-+ ඵන් 
 

(බ්ඩඩ ප්රමහනඹ සහ ර ුඩි  ණු සිව වීභ, ගලවීභ රමනුරමන් හ  ම් රු කුලිඹ සහ කි.ීට.01 

  න් ේ රමනුරමන් ගස්තුම රු.100/- + ඵන්) ආඳසු රගමන තන්ඳතු දුදල කුලී දුදලින් 25% කි. 

 

ුමභංගය  ටයුතු,  ජය උ මසම, ආගි  උ මසම, ජති  උ මසම ආදි රඳුන්  ටයුතු මලට හට්  හ 

ප්ලස්ආරේ පුව , ර ුඩි හ ර ුඩි  ණු රනුිරල් ලඵ දීපභට තී ණඹ   න ලදීප. 

 

14. ුමභංගලය රස්ම සඳයුම් ස්ථනඹේ ඳම මමරගන ඹන ඵලඳ ලභිරඹකු භෘත රීහ 

ස ලිරම්දීප ඉම ම   නු ලඵන රහෝ ඉම ම මන භෘත ශ ඇ  ර ුටස් සබම සතු සුසන භුිඹේ 

ඇතුළත ීටටර් 1.2   ගඹුරු මල  දභ මලිභට ගස්තු ුඹ කි ඇභ - මර්ශ්ර ම රු.2000/- 

 
 

15. තම ලි ම බිභ කුලිඹට දීපභ - දින ට මර්ග ුඩි 100  ට රු. 1000/- + ඵන් 

 

16.  හිස් ත /ර ෝලස් ඵ ල් විකිණීභ -  ත  රු. 200/- ඵන් ඇතුල මම 

       ර ෝලස් රු. 300/- ඵන් ඇතුල මම 

 

17. නගරි  ඵල ප්රරීශඹ තුළ ඳදි  රමළරම් රඹරදන ඳදි  රමළඳුන්රගන් ුඹ  නු ලඵන  ලි 

 සළ ඉම ම කි ඇරම් ගස්තුම - දින ට රු. 200/- ඵන් ඇතුළ මඹ. 

 

18. ර ුම්රඳෝස්ට්  රඳුරහු  විකිණීභ - කිරලෝග්ර්ම් 1 ේ - රු. 20/- ඵන් ඇතුල මම 

19. ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම භඟින් ඳලනඹ මන දිම සුරැකුම් භධයස්ථනඹන් සහ ගස්තු 

ුඹකි ඇභ.  
 

දිම සුරැකුම් භසි  ගස්තුම   රු. 3500.00 

 

20. ජල ඵවුසර් සහ ගස්තු 
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  ජල ඵවුස රේ ගස්තුම (ජලඹ සහිතම)  රු. 1000.00 + ඵන් 

  ජල ඵවුස රේ ගස්තුම (ජලඹ  හිතම)  රු.   600.00 + ඵන් 

  ප්රමහන ගස්තුම කිරලෝීටටර් 01 ේ සහ               රු.    40.00 + ඵන් 

ජල ඵවුස ඹ  ම ගනීරම් ගස්තුම ඳඹ 08 ේ සහ රු. 500.00 + ඵන් 

 

 

ආගි  ස්ථන, ඳසල් හ රඳුන් උ මසම සහ රනුිරල් ලඵ රදනු ලරබ්. 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  චත්දන මුදුත්දේශකොටුව  මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා  

ගරු සබඳතිතුභනි භභ රම් 05 (18) රඹෝජනරේදීප විරශ්ණෂරඹන්භ ඔඵතුභට රම් ට විරුීධ මමඹේ 

රනරමයි නදු ම රම්රේ රගුඩනගිලි ුඹන්ම්ඳ ම හ බිම් ට් ආර ුඹන්ම්ඳ ම සම්ඵන්ධම භට රඹෝජනම 

තිරඹන්රන් රම් සම්ඵන්ධම ුදහසේ කිඹන්න ඕරන් රම් මඩ  ටයු මත ඳගිගිඹ භස කිහිඳරේ සිට 

හරිඹට ර ර න්රන් න් භභ දන්න විදිඹට ඳන්ේ  උඳ  ර්ඹලරේ තිරඹනම ුඹන්ම්ඳ ම 300 ේ 

ඳභණ භභ හිතන්රන් 2019 ඒම ම තිරඹනම ඒ නිස රම් ට සබම ඉේභණින් ක්රිඹ භර්ගඹේ 

ගන්න ුපි ඵලඳ ගස්තු ගන්නම බිම් ට් ආර සලස්භේ ුපි ුනුභත   ල රදන්න ුපි රු. 1000/- 

ේ විත  ගන්නම සබමට හඵයි දන් භස 08 ේ රමච්ච ුඹන්ම් ඳ ම තිරඹනම භස 10 ේ රමච්ච 

ුඹන්ම්ඳ ම තිරඹනම. සභහ  ඒමට උ මත ඹේම ම ගිහින් න් රම්මට රභරහභ සල්ලි ම ු රගන 

ිනිස්සුන්ට උ මත ඹේ නතුම තිරඹනමනම් යඩි එරේ භහ මතඹ එන්රන ම න මනම් රම් පිළිඵ 

 ත   ල ඔඵතුභල ඹම් ක්රිඹ භර්ගඹේ ගන්න ඉතභ ඉේභණින් සභහ  ුඹ  ත   ල භස 

08 ේ තිස්රස් උ මත ඹේ න් කිඹල කිේමහභ ඒ ට රභුනමරේ ප්රශ්ණණඹේද ඇති රමන්රන් 

සබමේ විදිඹට ඒ නිස රඵුරහුභ ඵ ඳතල ත මමඹේ තිරඹන්රන් රම් බිම් ට් ආර ුඹන්ම්ඳ ම 

සම්ඵන්ධරඹන් භභ දන්න විදිඹට ුල්ලලම ම නති ුඹන්ම්ඳ තිරඹනම ඒ නිස  රුණ  ල රම් 

සම්ඵන්ධම ඵලන්න භභ දන්රන් න් හංමල්ල ර ුරහුභද කිඹල භභ දන්රන් න් ර ුස්ගභ 

ර ුරහුභද කිඹල භභ දන්න විදිඹට ඳන්ේරේ රම් ප්රශ්ණනඹ තිරඹනම ඒ නිස රම් ට  රුණි ම 

ඹම් උ මත ඹේ ලඵ රදන්න සහනඹේ ලඵ රදන්න ුමශය  ටයුතු   න්න කිඹල  රුණි ම 

ඉල්ල සිආරනම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

රඵුරහුභ ස්තතියි.  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී වරුණ දිලිේ මැතිතුමා   

ගරු සබඳතිතුභනි 05 (18) රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන්  ත   න්න ුමස්ථම ලඵ රදන්න 

පුළුමන්ද?  එරේ  ඳට්  භර්ග මර්ග ීටට ඹේ  ඩීභ සහ කිඹල තිරඹනම දන් ඉදිරිරේදීප භර්ග 

විශල ප්රභණඹේ  ඳට්  රමන්න නිඹිතයි. රු. 10000/- ේ දිල ඳ   ඩන එ  රනරමයි මරඩ් 

රභරහභ මතු  ගන්න ඳ මල් හභ තනභ  ඩුමහභ රභු ීද ඒ සදහ ගන්න ක්රිඹභර්ගඹ ඒ 
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සහ ඹ ඩ ඵට රහෝ ප්රරදස්ය ඹ සබම භදිහ ම රමල ප්රරීය ඹ සබ ඳ මල් ආර  රහු  ඩන 

එර න් මලේම ගන්න රභු ේ හරි   න්න රම් රප්රරීය ඹ සඵ භර්ග  ඩන්න රදන්රන් නතුම 

රභු ේ හරි ක්රභරේදඹ ට ඹන්න පුළුමන් නම් රහුයි කිඹන   නම භභ භතේ   ින් රම් 

පිළිඵම සල  ඵලන්න කිඹල ඉල්ලනම. ස්තතියි.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

තම ම ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද?  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී නිමල් සාසිරි කපහඳහන මැතිතුමා  

ගරු සබඳතිතුභ ුරප් භංජුල වී   මන භතිතුභ කිේම මරේ ඉඩම් ුනුභත කිරිරම්දීප ඳන්ේ  

ප්රරීශරේ ුරප් ුඹන්ම්ඳ ම 100 ගණනේ ඳභණ තිරඹනම භභ ඔඵතුභ සභඟ ම රම් පිළිඵ 

සම්ඵන්ධ වුන යඩි එරේ භහ මතඹ එන්රන් නතිනම් රමන ර රනේ හරි රම් සම්ඵන්දරඹන් 

රඹුදම ගන්න කිඹල ුපි ුඳහසුතමඹට ඳ මරමල තිරඹනම  ර්ඹ බ  නිලධරි තුිඹ 

ුඳහසුතමඹට ඳ ම රමල ඉන්නම ඒ මරේභ නිලධ ඇන් ුඳහසුතමඹ ඳ මරමල තිරඹනම භස 

ගණේ තිරඹන ඒම ම තිරඹනම ඒ නිස රම් පිළිඵම ඔඵතුභරේ ුමධනඹ රඹුදු   ල රම් ට 

රභු ේ හරි   ල රදන්න කිඹල ඔඵතුභරගන් ඉල්ල සිආරනම.  

 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

රම් සම්ඵන්ධරඹන් රමන ම ුදහස් තිරඹනමද?  ගරු භංජුල වී   මන භතිතුභ ඉදිරිඳ ම   පු 

ුදහස ම එේ  එතුභ ඒ කිඹපු   ණ සම්ඵන්ධරඹන් ුපි එ ඟයි රභු ද ුපි දන්නම ඳගිගිඹ 

 රල් නගරි  සංමර්ධන ුධි රිරේ නිලධරිඹ සහබගී රනුවිභ නිස ගටළු භතුවුන ුපි 

ුමස්ථ කිහිඳඹේභ නගරි  සංමර්ධන ුධි ර්රේ ුධයේෂතුභ ඉදල සිඹලු රදනමභ ුපි 

දනුම ම  ළ ුපිට දන්මපු විදිඹට ුලුතින් ර රනේ රම් සදහ රඹුදමනම කිඹල තභයි ුපිට 

කිේරේ නදු ම තභ නිසිඹ  ම එඹ සින් වුරන් නහ ිනිස්සුන්ට ඒ  උ මත ඹේ රනුමන ඵම ම 

භභ දන්නම ඒ නිලධරිඹ  රනුභතිම ුපිට  ිව ම ඳම මමරගන ඹරම් රනුහකිඹමේ ඇති වී 

තිරඵනම එ යි භභ හිතනම ුපිට ඒ  නිම දි   න්න පුළුමන් රමයි රම් භසඹ රද  තුළ ුපි 

ර රස් රහෝ රම්  ටයු මත නි   ණඹ   ල ඒ ුමශය  ටයු මත   න්න ඕරන් ජනතමරේ 

ඳිණිලි ම ුපිට ලබුණ ඔඵතුභලරේ ඳිණිලි ම ලබුණ නිලධරිනු ම ුපිට  ත  ළ ෆයිල් 

රගුඩ රමනම කිඹල ඳන්ේ  උඳ  ර්ඹලරේ ඳගිගිඹ  ලරේ ඇති රමච්ච තේෂණ නිලධරිරේ 

ුඩුඳඩුම ම ුපිට ඵලඳ්ම ර ුර ෝන දම සඹ ම ුපිට ඵලඳ්ම ුරප් දනට ඉන්න තේෂන 

නිලධරිතුභ ුපි තම ලි ම ඵම ග මත ර රනේ එතුභ තභයි රම්ම ගිහිල්ල ඵලන්රන් මඩ 

ුධි රි තුිඹ රම් සම්ඵන්ධම ෆයිල් ු මසන්  ළ යුතුභයි රම් ආ  රේ ප්රශ්ණණ ගණනමේ භතු 

වුණ ඒ එේ භ නගරි  සංමර්ධන ුධි රිරේ නිලධරි භහතරේ ඳිණිභ ම ුඩු වුන රම් 

  න සිඹල්ල ම එේ  ඔඵතුභල කිඹන   ණඹ රම්  ළුඳහන භන්රීතුභ කිඹපු විදිඹට භතු 

රමල තිරඹනම ුපිට රදුෂ ර ුඳණ හ ුප්රසදඹ ඇති රමන ඵම ුපි පිළිගන්නම නදු ම ුපි 

ඉේභනින් රම්  ටයු මත නි   ණඹ   ල රම් භරස් ඇතුළත රම්  ටයුතු සින්   න ඵම තභයි 

ප්ර ශ   න්නට තිරඹන්රන් ුනි ම   ණඹ තභයි රම් මරුණ භන්රීතුභ භතු   පු භර්ග 

සම්ඵන්ධ   ණ  ඳට්    න්න රඹෝජිත ඳ මල් මල ඹ රම් සම්ඵන්ධම ුපි උඳරදස් ලඵ න්න්න 
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ජල සම්ඳදන භන්ඩලඹ ම රගනල්ල රම් සම්ඵන්ධම ස ච්ඡ  ළ ුපි ඒර දි කිේම රම් භර්ග 

සම්ඵන්ධම භන්රීමරුන්ම දනුම ම   න්න කිඹල සිඹලු ඳ මල් මල ඳ  හ හ හ ස් ඵටඹේ 

තභන් ද ගන්න කිඹල  ඳට්    න්න රඹෝජිත ඳ මල් මල  ඳට්   ලට ඳස්රස් ඳ මල්  ඩුමමට 

ඳස්රස් ර ුච්ච  සල්ලි ග මත ම මඩේ න් ඒ  රමන්රන් න් නිඹිත ත මමඹට ආඳගි එන්රන් න 

භංජුල භන්රීතුභ දන්නම ඳන්ේ  පිව ම්රප් ඳ   ඳට්   ළ හරි ඉේභණට නදු ම දන් එ  රඳ  

ත මමඹභයි ුපි ජලනල ඳීධතිඹ ඹන නිස තභයි ඒ ඳ  හදන්රන් නතුම හිආරරේ නදු ම ඹහඳලන 

ආ්ඩඩුම ඇවිල්ල දින 100 න් රම්  හදන්න ගිහිල්ල දන් ආඳගි රඳ  ත මමඹටභ ඇවිල්ල භභ 

දන්නම දන් භංජුල භන්රීතුභ උන ම ඉන්රන් දඩි  ණගව මකින් එද ඒ ග මත තී ණඹ 

සම්ඵන්ධරඹන් රම් ඳ මල් මල සලස්භ ග මතභ ුපි ඹම් ප්රිතිඹ ට සහ ඹම් දනුම ම වීභතින් 

යුතුම රම් මරඩ්   න්න ඕරන් ුපි ජලසම්ඳදන භන්ඩලඹ හ සම්ඵන්ධරමල ස ච්ඡමේ 

ඳම මතුම ඒ ට භන්රීමරු සහබගී වුන ුපි එද කිේම ඳ මල් හ හ ඵටඹේ රඹුදල තිඹන්න 

කිඹල ුපි භන්රීමරුන්රගනු ම ඉල්ල සිආරන ම ජනතම දනුම ම   න්න කිඹල ජල 

සම්ඵන්ධතමඹ ලඵ ගනීභට ුමශයනම් ඳ   ඩල ඵටඹේ දල තිඹ ගන්න කිඹල රභු ද 

ග්රීටඹ භර්ගමල ඳ  රදඳ මරතන්භ ඵට ලයින් ඹන්රන් න් එ  ඳ මතකින් විත යි ඹන්රන් ඒ  ම 

ර ුයි ඳ මරතන් ඹනමද කිඹන්න ුපි දන්රන් නති නිස ර ුයි ට ම තභන්රේ නිමස ඉදිරිපිආරන් 

දනට තිරඹන ඳ   ඩල ඒ හ ස් ඵටඹ දල තිඹ ගන්න එ  මඩ රහුයි මතු  ුමශයතමඹ ම 

එනම ඳඹන  ලඹට ුපිට  ඳට්  එ  ගන හිත හිත ඉන්න ඵ් ිනිස්සු කිඹයි මතු  ඕරන් ුපිට 

රඵුන්න කිඹල එතර ුට  ඳට්  ඳ  ගන හිත හිත ඉන්න විදිඹේ නහ ඒ නිස රම්ම ගන 

දන්භ ජනතම දනුම ම   ල ඒ ුමශය  ටඹ ම   න්න ුපිට ම පුළුමන් භදිහ ම වීභ ුපි දනට ම 

  ින් ඹනම සහ   නම ඒ නිස ඒ  ටයු මත ගන දනුම ම   න්න ුපි ඒ මරුණ භන්රීතුභ 

භතු   පු විදඹට ඳ මල්  ඩන එ  ුඩු   න්න ඕරන් ඳ ේ ර ුන්ක්රීට්   ලඹ ඳස්රස් ඒ ඳ  ඒ 

තිබුණ විදිඹට ඒ ත මමඹට එන්රන් න් නමත ආඳගි ඒ ර ුන්ක්රීට්  එ  දන න් ඒ නිස ඒ 

ිනිස්සුන්ට එේ   න්න ම ඵ් ඒ නිස ු  කිඹන   ණඹට පිලිඹභේ විදිඹට රඳ  සුදනභ ට 

ඹන්න   ඳට්    න ඳ මල් දනටභ හන්නරගන තිරඹනම ඔඵතුභල දන්නම ර ුරහද ඳ මල් 

කිඹල ඒ නිස එභ  ටයුතු ලංරමනර ුට ඳ මල් හ හ ඵට දන එ  තභයි තිරඹන විසන්භ ුරප් 

ඳ මරතන් ුපිට ගන්න තිරඹන විසඳුභ ඒ නිස ුපි ර ුන් ම සභගම්මලට ම රම් ගන  ත 

  ල කිඹල තිරඹනම නම මත ඵලදු ුපි ඒ ඳ මල්  ඳට්    න්න  ලින් ඒ ුඹ ම එේ  රම් 

 ටයුතු   න්රන් ර ුරහුභද කිඹල ඊට  ලින් ුරප් ඳ මර ම ුරප් සුදනභ ුපි ඇති   ගන්න 

ජනතම සහ ුපි දනුම ම රමල  ඉන්න ඕරන් ඳ මල් හන්මට ඳස්රස් ුවුරුන් 5 ේ ඹන ල්  ඩන්න 

රදන්රන් න් භභ දන්න විදිඹට ුයිර ුඩ් මයඳෘතිරේදීප රමනභ ගිවිසුභේ තිරඹනම ුපිට ුවුරුන් 5 ේ 

ඹනතුරු රම් ඳ මල්  ඩන්න රදන්රන් නහ කිඹල ුදල ර ුන් ම සභගභ විසින් ඳ  නඩ මතු 

  න්න ඕරන් කිඹන එ ඟතමඹ ම එේ  තභයි එන්රන් භට දන් ගන්න ලබුණු විදිඹට රම් 

ුයිර ෝඩ් මයඳෘතිඹ ම එේ   රලුකු ප්රශ්ණණඹ ට දුගිණ රදන්න රමනම ඒ නිස ුපි දන්භ රඳ  

සුදනභේ ඇති    ගන්න ඕරන් රභු ද ඳස්රස් දුකු ම කිඹල මඩේ නති නිස රම්   ණඹ 

පිළිඵම ම භතේ   නම රම්   ණඹ භතු කිරිභ පිළිඵම ස්තුතිමන්ත රමින් එභ රඹෝජනම 

ඒ භතිම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ විදිඹට සල නම.  

 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ 

දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ේ රාදේශීය ස ාවා මත්රි චත්දන මුදුත්දේශකොටුව 

මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 
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ගරු ාවාඳතිතුමා 

ර ම විරේ ඹ සහ සබරේ මඩ  ටයුතු විනඩි 15  ට ු මහිව මනම. 

 

දේශවන ඳානස ාහා ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු දේශඳ.ව. 11.00 ට අවනහිටුවන ව ප. 

නැවතවන ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු දේශඳ.ව. 11.15 ට ආරේව කරන ව ප. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ර ම විරේ රඹන් ඳසුම නමත ම සබරේ මඩ  ටයුතු ආ ම්බ   නම. 05 (19) රඹෝජනම භ විසින් 

ඉදිරිඳ ම   නම.        

 

 05 – (19). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම සතු ඳන්ේ  රමළ සංකීර්ණරඹහි  ඩ කුලිඹ තේරස්රු 

රදඳර්තරම්න්තුරේ ුං  CD/RP/2592 ුං  ද ණ 2020.03.11 දිනතිම ලඵ දීප ඇති සංරශෝධන 

තේරස්රු මර්තරේ සහන්  ළ තේරස්රුම ුනුම 2019.04.01මන දින සිට ක්රිඹ මභ  මන ඳරිදි 

විධිභ මම ඵන් රුමන් සභඟ ගිවිසුම්ගත විඹ යුතු ඹයි භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 
 

 ඩ  භ  

ුං   

මරිඳනම් 

ුං ඹ  

මර්ත   න ලද 

භසි  කුලිඹ. (රු.) 

සංරශෝධිත භසි  

කුලිඹ. (රු.) 

19 21 1/1  5,800.00 5,200.00 

20 21 ½  5,800.00 5,200.00 

21 21 1/3  5,800.00 5,200.00 

22 21 ¼  5,800.00 5,200.00 

23 21 1/17 5,800.00 5,200.00 

24 21 1/18 5,800.00 5,200.00 

25 21 1/19 5,800.00 5,200.00 

26 21 1/20 5,900.00 5,200.00 

27 21 1/10 3,500.00 3,000.00 

28 21 1/9 3,500.00 3,000.00 

29 21 1/18  3,400.00 3,000.00 

30 21 1/8 3,400.00 3,000.00 

31 21 1/6  3,400.00 3,000.00 

32 21 1/15 3,500.00 3,000.00 

33 21 1/14 3,500.00 3,000.00 

34 21 1/13 3,500.00 3,000.00 

35 21 1/12 3,500.00 3,000.00 

36 21 1/12 3,400.00 3,000.00 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  නල්. නත්ද කුමාරසිේහ   මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ාේදේශලෝධිත දේශසෝජනාව 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව ධේමික වීරරවනන මැතිතුමා විසිත්  ාේදේශලෝධන 

දේශසෝජනාව ඉදිරිඳවන කරයි. 

 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම සතු ඳන්ේ  රමළ සංකීර්ණරඹහි  ඩ කුලිඹ තේරස්රු 

රදඳර්තරම්න්තුරේ ුං  CD/RP/2592 ුං  ද ණ 2020.03.11 දිනතිම ලඵ දීප ඇති සංරශෝධන 

තේරස්රු මර්තරේ සහන්  ළ තේරස්රුම ුනුම 2019.04.01මන දින සිට ක්රිඹ මභ  මන ඳරිදි 

ර ුර ෝන උමන්  නිස මයඳ  ුඩල වී ඇති ඵවින් එභ  ල ලිභමට ුදළ සහනද, ුදළ හිඟ 

දුදල් ර ුටස් 03 න් භස 03 ේ ඇතුළත රගවීභට ුදළ දඩ රඳුලී හ  සහනඹේ ද ලඵ රදින් 

විධිභ මම ඵන් රුමන් සභඟ ගිවිසුම්ගත විඹ යුතු ඹයි භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. ුදල 

ිල ගණන් රල්ඛනඹට ුනුකල රේ. 

   
 

 ඩ  භ  

ුං   

මරිඳනම් 

ුං ඹ  

මර්ත   න ලද 

භසි  කුලිඹ. (රු.) 

සංරශෝධිත භසි  

කුලිඹ. (රු.) 

19 21 1/1  5,800.00 5,200.00 

20 21 ½  5,800.00 5,200.00 

21 21 1/3  5,800.00 5,200.00 

22 21 ¼  5,800.00 5,200.00 

23 21 1/17 5,800.00 5,200.00 

24 21 1/18 5,800.00 5,200.00 

25 21 1/19 5,800.00 5,200.00 

26 21 1/20 5,900.00 5,200.00 

27 21 1/10 3,500.00 3,000.00 

28 21 1/9 3,500.00 3,000.00 

29 21 1/18  3,400.00 3,000.00 

30 21 1/8 3,400.00 3,000.00 

31 21 1/6  3,400.00 3,000.00 

32 21 1/15 3,500.00 3,000.00 

33 21 1/14 3,500.00 3,000.00 

34 21 1/13 3,500.00 3,000.00 

35 21 1/12 3,500.00 3,000.00 

36 21 1/12 3,400.00 3,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ජසත්ත රණවක මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ සංරශෝධිත රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්ත්ර මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා  

ගරු සබඳතිතුභනි ුපි දිගින් දිගටභ රම් රඹෝජනමට ුපි විරුීධ මමඹ ප්ර ශ  ල  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

ුපි දන් 05 (19 ) රම් රඹෝජනම ක්රිඹ මභ  රේන්රන් ගරු භංජුල වී   මන භතිතුභරේ සංරශෝධිත 

රඹෝජනම තභයි විමදඹට ලේ   න්න තිරඹන්රන් ඒ ුනුම තභයි දන  ටයුතු   න්රන්. 

  

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චිත්තක දේශීවිත්ද මැතිතුමා  

ගරු සබඳතිතුභනි රම් රඹෝජනම 05 (19)  රඹෝජනමට සංරශෝධන රඹෝජනමේද  05 (20) ට 

සංරශෝධන රඹෝජනමේද?  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

05 (19) රඹෝජනරේ සංරශෝධිත රඹෝජනම 05 (19) යි 05 (20) යි රද ටභ තිරඹනම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ාමත්ත උදසකුමාර ගමදේශේ මැතිතුමා.  

 

ගරු සබඳතිතුභනි ුපි රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් දිගින් දිගටභ  රුනු ඉදිරිඳ ම   ල රම්  

සබරමන් ඉම ම    ග මත ුපි දන් රම් පිළිඵම ර ුර ෝන  ලඹ සම්ඵන්ධම ඳසුගිඹ දුදල් 

 ිව රේදි ම ස ච්ඡ   ල රදන්න ඕරන් සිඹලුභ සහන ලං රේ සිඹලුභ පු මසිඹන්ට ලරඵන 

ආ  ඹට රම් රප්රීශරේ ජනතමට ම ලරඵන ආ  ඹට ුපි ඒ සිඹලු රී ලඵ න්න්න ඇපි රම් ට 

විරුීධ මමඹ ප්ර ශ   නම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා  

එතුභ සංරශෝධිත රඹෝජනම පිළිග මතද නීද කිඹන්න එතුභ ුදහස් ප්ර ශ   න්න  ලින් භට 

ුදහස් ප්ර ශ   න්න ඕරන්   

ගරු ාවාඳතිතුමා  

භභ කිේම සංරශෝධිත රඹෝජනම පිළි ග මත සභනය නීතිඹ ුනුම ඒ රඹෝජනම පිළිග මතට ඳස්රස් 

භභ ඔඵතුභට කිේරේ හරි හරි දන් ඔඵතුභ ුදහස් ප්ර ශ   න්න.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා  



45 
 

ගරු සබඳතිතුභනි ුපි දුල්  ලරේ රම් රඹෝජනමට විරුීධ මමඹ ප්ර ශ  ල විරශ්ණෂරඹන්භ රම් 

 ඩ කුලිඹ තිරඹන්රන් ඉහල භලඹට භභ දන්න විදිඹට රම් 19 – 36 රමන ම්  ඩ  භ  රමන   

තිරඹන්රන් භභ දන්න විදිමඹට ඉහල භලරේ රම් ඉහල භලරේ රලුකු ප්රශ්ණණඹේ තිරඹනම  ඩ 

කුලිඹ මඩියි එ මරේභ විශල  ඩ ප්රභණඹේ මහල දල තිරඹනම  ඒ නිස රම් මඩි කිරිභ තුළ 

සිඹඹට ගනේ මඩි රමල කිඹල ුපි තර්   ළ  රුණු   ණ රඳන්නුම ුපි දන්නම දිගින් 

දිගටභ ඹම් ුඩු වීභේ රමල තිරඹනම රුපිඹල් 600ේ 700 ේ 800 ේ මරේ සභහ  තන්මල ුඩු රමල 

තිරඹනම ඒ නිස ුපි සබරේ ආදඹභට දමසගරන් විරුීධ මමඹ ප්ර ශ   න්රන් න්  ඩ 

හිිරඹු ම ඹම්තේ න් ට රම්  පිළිගනීභට එ ඟ මමඹ ඳල   ල තිරඹනම ුපි රම් ට 

සහරඹෝගඹ ලඵල රදනම  ඩ හිිඹන්රේ ඹම් ඉල්ලීභේ තිරඹනම භභ රම්රේ දුකු ම රමනසේ 

  ල න් එේත  සහනඹේ විත යි ඉල්ලන්රන් රම් 2019.04.01 දින සිට රම්  ක්රිඹ මභ  රමනම 

ුවුරුීදකු ම භස 04   ඳභණ කුලිඹ එ ඳ  රගමන්න රමනම ඒ නිස රම් රගමන මඩි රමච්ච 

දුදල භස 06 කින් රගමන්න ර ුර ුරනු නිස රඵුරහෝ මඹඳ   ඩ මව ණ ඳන්ේ  උඩ තට් ව ම 

 ඩ එ ේ රහෝ රද ේ තභයි තිරඹන්රන් ුනි ම ඔේර ෝභ  ඩ මහල තිරඹන්රන් ඒ කිඹන්රන් 

කිසිභ ආදඹභේ ලරඵන්රන් න ඔේර ුභ මහල තිරඹන්රන් භට ුද උරී ර රනේ  ත  ළ 

එඹල රම්  රඩ්ට සබමට දුදල් රගේමට ඒ  රඩ් මහලලු තිරඹන්රන් එඹල කිේම සබමට 

ගනේ දිල රම්  රඩ් ආඳගි ගන්න කිඹල එරහභ ම කිේම එ ුඹ ඹම් සහනඹේ ලඵ රදන්න 

කිේම ඒ සහරන් තභයි රම් හිඟ දුදල රගමන්න භස 06    ල ලිභමේ රදන්න රම් ට භභ 

හි මනරන් 10%   දඩ දුදලේ ුඹ රමනම එරහභ ුඹරමනමනම් භභ දන්රන් නහ ඒ  හරිඹටභ ුඹ 

රමනමද කිඹල එරහභනම් ඒ දඩ දුදල  ඳ හරින්න කිඹල ඒ  තභයි සංරශෝධිත රඹෝජනම එරේ 

රමන කිසිභ මගන්තිඹේ රමනස්   ල න ුපි ඒ ට සහරඹෝගඹ ලඵ රදනම ිනිසුන් රමනුරමන් 

ුපි රම් ඉල්ලීභ   න්රන් මයඳරි ඹන් රමනුරමන් ර ුර ෝන  ල ලිභමට ඹම් සහනඹේ 

ර ුරහුභ ම ලරඵනම ඒ  භභ රම් ට ඇතුල ම   ල තිරඹනම ඒ මයඳරි ඹන්රේ ඉල්ලීභට 

 න් දීපල ඔඵතුභ සබමේ හආරඹට ිනිසුන් රමනුරමන් රඳනී සිආරන සබමේ විදිඹට ඒ සහනඹට 

සහනඹේ රදන්න ුපි ඵඳිල ඉන්නම දන් තදුන්නන්රස්ල රම් ට රීශඳලනභඹ ඳ මරතන් 

විරුීධ මමඹ ප්ර ශ   න්න එඳ. ිනිස්සු ගන හිතල ඳන්ේ  රමළ මයඳරි රඹෝ ගන හිතල 

ඒ  ඩ   රගන ඹන්න පුළුමන් සහනඹ ම ගන හිතල ඹම්   න සම්ඵන්ධරඹන් එ ඟ මමඹ ට 

ඳ ම රමල ඉන්නම ඹම් ුඩු කිරිභේ රමල තිරඹනම ුපි රඳන්මල දීපපු   ණ තේරස්රු 

රදඳර්තරම්න්තුම ම පිළිු රගන තිරඹනම ඔඵතුභල ම පිළිු රගන තිරඹනම රම් සිඹල්ල හදුරේ 

ඒ ුඹට රම් භස 06   ල ලිභම ඒ කිඹන්රන් ර ුටස් 06 කින් රගමන්න ඒ  භභ කිඹන්රන් 

රඵුරහුභ සධ ණ එ ේ භභ තිඹන්රන් රම් සබම රඵුරහුභ රගෞ මරඹන් පිළිගන්න කිඹන 

  ණඹ භභ කිඹන්න  භතියි රම්  භභ  ටම ම ුභිරඹෝග   නම රනරමයි  භතිනම් රම්  

රීහඳලනභඹ මශරඹන් ඳ ජඹට ඳ ම  ල කිඹල ගටළුමේ න් හඵයි හභරීභ  ල්ඳන   ල 

ඵලල සබමේ විදිඹට ඒ සහනඹ ලඵ රදන්න කිඹල ඉල්ල සිආරනම එරහභ සහනඹේ රදන්න 

ඵරිනම් සබඳතිතුභ ඔඵතුභරේ රම් රඹෝජනමට ුපි විරුීධ මමඹ ප්ර ශ   නම. භට 

ුමසනඹට කිඹන්න තිරඹන්රන් භභ විරුීධ මමඹ ප්ර ශ   න්රන් න් ඔඵතුභට භභ සද ණම 

එ ඟ රමනම හඵයි රම්  රම් භට ඉල්ලන රදඹේ රනරමයි රමළ මඹඳරි ඹන් රමනුරමන් රම් 

 රට්  ඇති රමල තිරඹන ත මමඹ ුනුම ඔවුන් රමනුරමන් ඒ හිඟ දුදල් භස 06 කින් ර ුටස 06කින් 

රගමන්න සහ දඩ දුදල් ුඹ   න්න එඳ කිඹන   ණඹ තභයි ුපි ඉල්ල සිආරන්රන්. රඵුරහුභ 

ස්තතියි.    

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ගමදේශේ චත්ද්රසිරි මැතිතුමා  
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ගරු සබඳතිතුභනි ගරු භංජුල වී   මන භතිතුභ කිඹපු විදිඹට ුපිට ඒ දුදල ලරඵනමනම් භස 06 

   ල ඳරිච්රේදඹ තුළ රම්  ුඹ රමනමනම් භභ හිතන්රන් ඒ  සධ ණයි කිඹල  භයි භරේ 

ුදහස රභු ද ිනිස්සු රඵුරහුභ ුඳහසු  ලඹේ තභයි රගේරේ ුපි දන්නම සබමට ම ඹම් ඹම් 

ුඳහසුත තිරඹනම. නදු ම ඒ දුදල සබමට ලරඵනමනම් සහන  ලඹේ ලඵ දීපභ පිළිඵම 

ගටළුමේ ඇති ් රනු  ගත යුතුයි කිඹන එ යි භරේ ුදහස.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චත්දන සරිසආරච්චි මැතිතුමා    

ගරු සබඳතිතුභනි  05 (19) රඹෝජනමට සංරශෝධිත රඹෝජනමේ රගනපු ගරු භංජුල වී   මන 

භතිතුභරේ සංරශෝධිත රඹෝජනම භභ හිතන්රන් ුරප් ලිතම  ප්රරීය ඹ සබමට විත ේ 

රනරමයි දුළු  ටටභ විරශ්ණෂරඹන්භ ඳගිගිඹ භස කිහිඳඹ තුළ ආදඹම් බි මටීභ හ ප්රභණම ම 

ආදඹභේ රනුලබීභ කිඹන   ණ මලට ුපි  වුරු ම දුගිණ දීපල තිරඹන්රන් මයඳරි ඹන්ද 

සභනය ජනතමද  වුරු ම රම් ට දුගිණ දීපල ඉන්රන් ඒ නිස සභහ විට සංරශෝධිත රඹෝජනමේ 

රනුතිබුණනම් රම්  රභරහභභ රමන්න ම තිබුණ රම් සබරේ නදු ම භහජනතමරේ ඳ මර ම 

ඹම් ත ින් හරි රභරහරභ රඹෝජනම ම ඇවිල්ල තිරඹන රමලරේ ගරු භංජුල වී   මන 

භතිතුභරේ රඹෝජනරම ම ුරප් හිටපු සබඳති ර රනේ රමන ුරප් ගරු  චන්ද්රසිරි ගරු 

භන්රීතුභ ම ඒ සම්ඵන්ධම සලකිල්ලේ දේවිඹ යුතුයි කිඹන එ  පිළිඵම ුමධනඹ රඹුදු 

 ළ යුතුයි කිඹන ුම ශඹ ම රඹ්දු  ළ භභ ම ඉත ඳහදිලිම කිඹන්රන් රභු ද විෂඹන් 

රගුඩ  ජනතම සහන ුරඳේෂරමන් හිආරඹ රම් ර ුර ෝන උමන්  නිස නදු ම ඒ තුළ ුමශය 

  න විදිරේ ඵංකු හරි ලීසිං හරි කුභේ රහෝ ඒ කිඹන ප්රභණරඹන්භ ුදල සහනඹන් ක්රිඹේභ  

උරන් න් නදු ම ුපි විසින්  ුරප් ලිභරේ තිරඹන ඳල ම ඳලන ආඹතනඹ  ු  චන්ද්රසිරි භතිතුභ 

කිඹපු විදිඹට ුරප් ආදඹභ ු මහරිනම රනරමයි ුපි ඒ ආදඹභ සහනඹේ ඳරිදි ුඹ     ගනීභ 

කිඹන එ ට ඳභණයි ුමධනඹ රඹුදු රමන්රන් ඒ නස එමනි සහනඹේ රඹෝජන රමන රමලම  

ඒ සහනඹ ඳර්ශමඹ නිරඹෝජනඹ කිරිභ තභයි ුපිට ම   න්න සිීධ රමන්රන් ඒ නිස භභ ගරු 

සබඳතිතුභරගන් හ ගරු සබරමන්  රුණි ම ඉල්ලීභේ   නම ඒ ඉදිරිඳ ම රමච්ච සහනඹ 

නමත ුඹ    ගනීභට ඹට මම ඒ කිඹන්රන් තම න් ට ම සංරශෝධනඹ විඹ යුතු නම් ඒ පිළිඵම 

ස ච්ඡ   න එ  රමනභ   ණමේ ඒ නිස රම් රඹෝජනම ක්රිඹ මභ  කිරිභ පිළිඵම ුරඳ ම 

එ ඟතමඹ ඳල  නම රභු ද රම් තිරඹන්රන් සබරේ ුදඹභ ුහිි මන එ ේ රනරමයි 

 ලරේ ඹම් රමනසේ    ගන්න එ  ඒ නිස ඒ ඳර්ශමඹට ුරප් ුදහස ම එ තු   න්න 

 භතියි. ස්තතියි.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී  චත්දන ලිසනදේශේ මැතිතුමා 

ගරු සබඳතිතුභනි, රම් සම්ඵන්ධම භංජුල වී   මන භතිතුභ ම හිටපු සබඳති චන්ද්රසිරි භතිතුභ ම 

 ත  ළ. භභ  භතියි     සබමේ   ල රම් ගන  ත   න්න. රම් සම්ඵන්ධම ස ච්ඡ 

කිරිභ සහ රභභ භහ සබම     සබමේ ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹයි රඹෝජන   නම.  

 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි විමල් ප්රාත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සබඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  සසිරු දේශදවත්මිණ රාජඳ්ෂ මැතිතුමා 
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ගරු සබඳතිතුභනි, රභභ     සබ ුමස්ථම භහ සබමේ ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹයි භභ 

රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි දේශේරි මාග්රට් මැතිතුමිස 
 

     ගරු සබඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

    සබරේ ුපි ග මත තී ණඹ ුනුම භංජුල භන්රීතුභරේ රඹෝජනම ුනුම 03 භසඹේ රලස 

සංරශෝධනඹ    දුදල් ුඹ කිරිභට සබරේ එ ඟතමඹ තිරඹනම. ඒ නිස රඹෝජනම 

සම්ඵන්ධරඹන් රම මන ුදහස් ප්ර ශ කිරිරම් ුමශයතමඹේ න් රම් රඹෝජනරේ භංජුල 

භන්රීතුභරේ සංරශෝධිත රඹෝජනරේ සහන් ආ  ඹට 03 භසඹ   ලඹේ සහ ුඹකීරිම්මල 

සහනඹේ ලඵ රදන දීපභට සබරේ එ ඟතමඹ ඇති රමන ම ුදහස් නතිනම් භංජුල භන්රීතුභට 

පිළිතුරු  තමේ කිරිභට ුමශය නහරන් 03 භසඹේ කිඹන   ණම ඔඵතුභරේ රඹෝජනරේ 

සහන්   න්න ඕරන්  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා   

 

ගරු සබඳතිතුභනි ඒ රඹෝජනරේ හිඟ  දුදල් ර ුටස් භස 06 න් රගවීභ කිඹන එ  භස 03 න් 

රගවීභට භස 04 ේ ඇතුළත භස 04 ේ  ලඹ තිරඹනමරන් ඒ යි භභ රම් රම්රේ දඩ රඳුලිඹ 

කිඹන එ  ම ුත ුරින්න කිඹන එ  තභයි භභ කිේරේ භභ රම් ඒ යි  ල්ඳන   න්නරන් ඒ යි 

රඳුඩ්ඩේ ඉන්න භභ රම් රම්  ුද උරී ලිේරේ රමන ර රනේ භභ ලිේරේ දඩ රඳුලී සහනඹ ම 

එේ  රදන්න කිඹල භභ ඳහදිලිමභ කිේරේ රම්  රම් රඳුඩි මචනඹේ ප්රශ්ණණඹේ රමල 

තිරඹන්රන් ලිඹන රමලරේ රමච්ච රඳුඩි ප්රශ්ණණඹේ භරේ ඇඟ ඇතුරල් තිබුරන් දඩ රඳුලී නතුම 

භභ කිඹන්රන් දඩ රඳුලී සහනඹ ම එේ  රම් සහන රදන්න කිඹල ඒ  රම් ට ඇතුළ ම   න්න 

කිඹල භභ  රුණි  ඉල්ලීභේ   නම එරහභ නතුම රම් මචනඹ ුල්ලරගන එරහභ   න්න 

එඳ. භට ලිඹගන්න රමලමේ තිබුරන් න් ඒ යි ඒ සහනඹ ලඵ රදන්න. භස 03    ලඹේ 

ඇතුළත දඩ රඳුලිඹද ුතහ ල රම් රඹුජනම සම්භත   න්න කිඹල  රුණි ම ඉල්ලනම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

ඔඵතුභ  කිඹන විදිඹට රඹෝජනරේ සහන් ආ  ඹට භස 03    ලලිභ ට ඒ සහනඹ ලඵ 

දීපභට ුපි සබම එ ඟයි දඩ රඳුලී ුත හරිනම කිඹන එ ට ුපිට එ ඟ රමන්න ඵ් දඩ රඳුලී 

සභඟ භස 03    ලඹේ සහ ඒ සහනඹ ලඵ දීපරම් එ ඟතමඹ ට ුපි එනම.  

 

ඔඹ ර ුරලුන්නරේ ගිහිල්ල ලිඹපු එ  තභයි ම ද ඕ  සිරිර ුර ම ඉදල ලිේමනම් ඒ  ම හරි 

සුචරිර ම ඉදල ලිඹපු එ යි ම ද  
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ඉහත ාේදේශලෝධිත දේශසෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්ත්ර මේජුව වීරරවනන 

මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ජසත්ත රණවක 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

ඊළඟ රඹෝජනම ම රහුට කිඹමන්න ඒ  ම ුවුල්   න්න එඳ රම්  රම් රඹෝජනම ුපි එ ඟ 

උරන් භස 03    ල ලිභම ට  දන නමත ඔඹ රඹෝජනම කිඹමන්න ඉස්රසල්ල කිඹපු එ  

විදිඹටභ කිඹමන්න රඹෝජනරේ තිරඹන විදිඹටභ කිඹමන්න නතුම ඳස්රස් ප්රශ්ණණ දන්න එඳ.  

 

 

05 – (20). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම සතු හංමල්ල නම රමළ සංකීර්ණරඹහි  ඩ කුලිඹ 2018.07.30 මන දින 

ද ණ තේරස්රු රදඳර්තරම්න්තුරේ CD/RP/2591 ුං  ද ණ ලිපිඹ භගින් දන්ම එම තිබු තේරස්රු 

මර්තම සංරශෝධනඹ   ින්, 2019.05.03 මන දින ද ණ තේරස්රු රදඳර්තරම්න්තුරේ CD/RP/2591 

ුං  ද ණ ලිපිඹ භගින් දේම ඇති ඳහත උඳ රල්ඛනරේ සහන් භසි   ඩ කුලිඹ 2018.11.01 මන 

දින සිට ක්රිඹ මභ  මන ඳරිදි විධිභ මම ඵන් රුමන් සභඟ ගිවිසුම්ගත විඹ යුතු ඹයි භභ රභභ ගරු 

සබමට රඹෝජන   ි. 
 

උඳ දේශල්ඛනස 

නව දේශවළ ාේකිර්ණදේශසහි දේශවළදේශඳොළ කුලිස 

කඩ කාමර අේකස මාසික කුලිස රු. 

1 8,100.00 

2 4,600.00 

3 3,900.00 

4 4,600.00 

5 3,900.00 

7 3,900.00 

8 10,000.00 

9 5,300.00 

10 3,900.00 

11 10,000.00 

12 4,800.00 

13 3,900.00 

14 4,800.00 

15 3,900.00 

16 9,500.00 

17 2,100.00 

18 9,500.00 

19 4,800.00 

19 ඒ 3,900.00 
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20 4,800.00 

20 ඒ 3,900.00 

22 6,300.00 

23 5,500.00 

24 3,900.00 

25 4,400.00 

26 3,900.00 

27 4,400.00 

28 3,900.00 

29 4,400.00 

30 3,900.00 

31 4,400.00 

32 3,900.00 

33 4,400.00 

34 2,400.00 

35 3,500.00 

36 3,900.00 

37 3,500.00 

38 3,900.00 

39 3,500.00 

40 3,900.00 

41 3,500.00 

42 3,900.00 

43 3,500.00 

44 3,900.00 

45 5,100.00 

46 4,800.00 

47 3,500.00 

48 4,200.00 

49 3,500.00 

50 4,200.00 

51 3,500.00 

52 4,200.00 

53 3,500.00 

54 4,200.00 

55 3,500.00 

56 4,200.00 

57 3,500.00 

58 4,200.00 

59 3,500.00 

60 4,200.00 

61 3,500.00 

62 4,200.00 

63 3,500.00 

64 4,200.00 

65 3,500.00 

66 3,500.00 
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67 භ.ුං  ලිඩී/ආර්පී/2591 හ 

2015.10.15දින ද ණ ලිපිඹ භඟින් 

එම ඇති තේරස්රු මආරන භ 

මලංගු රේ. 

68 3,500.00 

69 3,500.00 

70 3,500.00 

71 භ.ුං  ලිඩී/ආර්පී/2591 හ 

2015.10.15දින ද ණ ලිපිඹ භඟින් 

එම ඇති තේරස්රු මආරන භ 

මලංගු රේ. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ාමත්ත උදසකුමාර  ගමදේශේ මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ාේදේශලෝධිත දේශසෝජනාව 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව ධේමික වීරරවනන මැතිතුමා විසිත්  ාේදේශලෝධන 

දේශසෝජනාව ඉදිරිඳවන කරයි. 
 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම සතු හංමල්ල නම රමළ සංකීර්ණරඹහි  ඩ කුලිඹ 2018.07.30 මන දින 

ද ණ තේරස්රු රදඳර්තරම්න්තුරේ CD/RP/2591 ුං  ද ණ ලිපිඹ භගින් දන්ම එම තිබු තේරස්රු 

මර්තම සංරශෝධනඹ   ින්, 2019.05.03 මන දින ද ණ තේරස්රු රදඳර්තරම්න්තුරේ CD/RP/2591 

ුං  ද ණ ලිපිඹ භගින් දේම ඇති ඳහත උඳ රල්ඛනරේ සහන් භසි   ඩ කුලිඹ 2018.11.01 මන 

දින සිට ක්රිඹ මභ  මන ඳරිදි, ර ුර ෝන උමන්  නිස මයඳ  ුඩල වී ඇති ඵවින් එභ  ල 

ලිභමට ුදළ සහනද, ුදළ හිඟ දුදල් ර ුටස් 03 න් භස 03 ේ ඇතුළත රගවීභට ුදළ දඩ රඳුලී 

හ  සහනඹේ ද ලඵ රදින් විධිභ මම ඵන් රුමන් සභඟ ගිවිසුම්ගත විඹ යුතු ඹයි භභ රභභ ගරු 

සබමට රඹෝජන   ි. ුදල ිල ගණන් රල්ඛනඹට ුනුකල රේ. 

 

උඳ දේශල්ඛනස 

නව දේශවළ ාේකිර්ණදේශසහි දේශවළදේශඳොළ කුලිස 

කඩ කාමර අේකස මාසික කුලිස රු. 

1 8,100.00 

2 4,600.00 

3 3,900.00 

4 4,600.00 

5 3,900.00 

7 3,900.00 

8 10,000.00 

9 5,300.00 

10 3,900.00 

11 10,000.00 

12 4,800.00 
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13 3,900.00 

14 4,800.00 

15 3,900.00 

16 9,500.00 

17 2,100.00 

18 9,500.00 

19 4,800.00 

19 ඒ 3,900.00 

20 4,800.00 

20 ඒ 3,900.00 

22 6,300.00 

23 5,500.00 

24 3,900.00 

25 4,400.00 

26 3,900.00 

27 4,400.00 

28 3,900.00 

29 4,400.00 

30 3,900.00 

31 4,400.00 

32 3,900.00 

33 4,400.00 

34 2,400.00 

35 3,500.00 

36 3,900.00 

37 3,500.00 

38 3,900.00 

39 3,500.00 

40 3,900.00 

41 3,500.00 

42 3,900.00 

43 3,500.00 

44 3,900.00 

45 5,100.00 

46 4,800.00 

47 3,500.00 

48 4,200.00 

49 3,500.00 

50 4,200.00 

51 3,500.00 

52 4,200.00 

53 3,500.00 

54 4,200.00 

55 3,500.00 

56 4,200.00 

57 3,500.00 

58 4,200.00 
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59 3,500.00 

60 4,200.00 

61 3,500.00 

62 4,200.00 

63 3,500.00 

64 4,200.00 

65 3,500.00 

66 3,500.00 

67 භ.ුං  ලිඩී/ආර්පී/2591 හ 

2015.10.15දින ද ණ ලිපිඹ භඟින් 

එම ඇති තේරස්රු මආරන භ 

මලංගු රේ. 

68 3,500.00 

69 3,500.00 

70 3,500.00 

71 භ.ුං  ලිඩී/ආර්පී/2591 හ 

2015.10.15දින ද ණ ලිපිඹ භඟින් 

එම ඇති තේරස්රු මආරන භ 

මලංගු රේ. 
 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ජසත්ත රණවක මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ සංරශෝධිත රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම 

. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

ුදහස් ඉදිරිඳ ම කිරිභේ නතිනම් රඳ  රඹෝජනම මරේභ සංරශෝධනඹ රඹෝජනම දඩ රඳුලී සභඟ 

භස 03 න් රගවීභට සබරේ එ ඟතමඹ පල   න ඵමට භභ නමත ම සහන්   නම.  

  

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත ාේදේශලෝධිත දේශසෝජනාව  ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන 

මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා ජසත්ත රණවක 

මැතිතුමාදේශේ ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා ාේමත  විස. 

 

05 – (21). ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 

 

ඵලඹල ම ිනින්රදෝරු  ළුතන්ත්රි භහත විසින් 2002.01.20 මන දින භන ස ස්   න ලද පිඹුරු ුං  

568 B හි  ඵලි ුං  10 හ ප්රසිීධ රනුතරිස් ජග මරස්න ගුණරස්   භහත විසින් ස ස්   න ලද 

ුං  6912 ද ණ හ 2002.03.26 දිනති ඔප්පුම භඟින් රූඩ්. 03 ඳර්. 33.4   ප්රභණඹේ රඳුන් 

භහජනඹරේ ශුබ සිීධිඹ පිණිස රජෝෂප් ස්ටීමන් රසන  ම භහත (ලිමලී භහත) ලිතම  ප්රරීය ඹ 

සබමට ත්ගි    ඇති ඉඩරභන් ර ුටසේ හංමල්ල නගරි  සංමර්ධන සලස්භ ක්රිඹ මභ  කිරිභ 

සහ ුමශය ඉඩ ඳහසු ම් ලඵ ගනීභ සහ එඹට ඵධමේ මන ුයුරින් හංමල්ල රඳුන් සුසන 
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භුිඹ ඉදිරිපිට ුනමස රඹන් ඳදිංචිම සිආර ඳහත නම් සහන් පුීගලයින්ට  වි ල්ඳ ස්ථනඹේ 

මශරඹන් නගරි  සංමර්ධන ුධි රිරේ හ ලිතම  ප්රරීය ඹ සබරේ ඒ ඵීධ තී ණඹ ට 

ුනුම රභභ ඉඩරම් ඳදිංචි කිරිභ රේතුරමන් රම්මනවිට ඔවුන් භුේති විදින ඉඩම් ප්රභණඹ 

නීතයනකුලම ඔවුන්ට ඳම  දිඹ යුතු ඹයි භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි.  

        ුනු ුං ඹ  ඳදිංචි රුරේ නභ          භුේති විඳින ඉඩරම් ප්රභණඹ 

01  Y.H. ජඹතිල  භඹ   ඳර්.   4.53    

02  D. සුනිල් භඹ             4.72    

            03  H. කුසුභමතී ිඹ    4.78    

04  R.D. සිරිඹමතී ිඹ    4.77    

  05  P. භඩතී ිඹ     5.00    

06  P. කුසුම්   මනසිරි භඹ    5.00    

07  S.D. ප්රසදි නිල්ිනි ිඹ    5.40    

08  D. ඳීිණී ිඹ     4.25    

09  R. ආරිඹ  මන භඹ               4.55    

10  D. ජඹතිස්ස භඹ    4.72    

11  U.D. සුනිල් භඹ               4.70    

12  M.B. පුශ්රුඳ දභඹන්ති ිඹ   4.75    
 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  චිත්තක දේශීවිත්ද මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

ගරු සබඳතිතුභනි , රම් රඹෝජනම දුදල්  ිව මට ආපු රමලරම ම භභ රම් ට භරේ ුදහස ප්ර ශ 

 ළ භභ රම් ට විරුීධ රමනම කිඹන භතඹභ රනරමයි හඵයි රම් සබරේ රීඳල රමන කිසි 

ර රනකුට ලඵ රදනන් රම් සබරේ ුපිට හකිඹමේ න් ුපි රම් සබ ඳනත දිවුරුම් රදන 

රමලරමභ කිඹල තිරඹනම සබරේ ම ම ම් සිඹල්ල ුපි ආ ේෂ   නම. කිඹල භභ දන්රන් න් 

රම් රඹෝජනම රභුන ආ  රඹන් රභතනට එනමද කිඹල කිසිභ සබම ට ඵ් සබරේ රීඳලේ 

රබෞති ම රමන ර රනකුට නීතයනකලම ලිඹල රදන්න ඵ්. ඒ  සබ ඳනරතභ ලිඹල තිරඹනම 

ඒ  එේත  නීති  ඩ කිරිභේ ුපි එද දුදල්  ිව රේදීප රම් ගන ප්රශ්ණණ  ල ඔඵතුභ රල් ම්තුභ 

ඒ රමලරේ භ රමත ප්ර ශ  රේ රම්  රඹෝජනමේ විදිඹට ඹමදු ඹේමට ඳස්රස් 

ර ුභසරිස්තුභ, භහ ඇභති තුභ , රම් සම්ඵන්ධරඹන් ුදල රතු තුරු ලඵ රදයි කිඹල  භභ 

හිතන්රන් ඉන්න සබඳතිමරු රම්රේ ඉන්න දනුභ තිරඹන ුඹ ප්ර ශ   යි රභර න් රමන්රන් භභ 

භරේ විරුීධ මමඹ රනරමයි රම් ප්ර ශ   න්රන් සබම රගුනට ුන්දල රඹෝජනමේ ඹමනම 

ඹමල ර ුභසරිස් රභු ද කිඹන්රන් භහ ඇභති රභු ද කිඹන්රන් කිඹල ඵලල ුමසරනට 

තී ණඹේ ගන්නම. ුපිම රම් ත මමඹට දනමට භභ රල් ම්තුභට දඩි රලස රම් ට විරුීධ මමඹ 

ප්ර ශ  ළ භභ දන්න විදිඹට ුපිට  භේ න් රම්  න්න්න කිඹල ුපිට ප්රශ්ණණඹේ න් ඕරන්නම් 

රදන්න හඵයි රම්  පිළිඵ ගටළු තිරඹනම ඒ නිස රම්  සබරේ රඹෝජන සම්භත   න්න ඵ් 

සබරේ නීතයනුකල විදිඹට භභ දන්රන් න් ීටට ඉස්රසල්ල රම් සබරේ කිසින් රදඳලේ භ දනුම මම 

රභරහභ දීපල න් එේර ෝ රම් ට රමන ඳනතේ සම්භත   ල ඉන්න රමයි එරහභ න මනම් රමන 

රභු ේ හරි   රගන එන්න රමයි භ දන්න විදිඹට කිසිභ තන  රභරහ රීඳල දීපල න් භභ 
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රනුදනුම මම දීපල තිරඹනමද දන්රන් න් ර රස් රම මත භභ ප්ර ශ   න්රන් රම්  ුපිට ුධිබ  

රමන්න පුළුමන් රදඹේ ඒ නිස සබඳතිතුභ රම් සම්ඵන්ධම දුදල්  ිව රේ ඉන්න ුඹ ම රම් 

පිළිඵ දනුම ම රමන්න ඇති ුනි ම ුඹ නිසිඹ  ම දනුම ම කිරිභ සබරේ භන්රීමරු හආරඹට ුරප් 

යුතු භේ රමනම ඔඵතුභලරගන් භභ  රුණි ම ඉල්ල සිආරනම රම් සම්ඵන්ධම ස ච්ඡ 

කිරිභට ුමශයනම් රම් සබම     සබමේ ඵමට ඳ ම   ල ඒ   ණඹ   න්න. භභ හභ 

රමලරමභ රල් ම්තුභට කිඹල තිරඹනම ුපිම රගුනට ුන්දල රම් රඹෝජන දන්න එඳ කිඹල 

එරහභ දනමට භභ දඩි රලස විරුීධයි. ුපි දන්රන් න් මරේ කිඹල හිතල රඹෝජනමේ දනම. ුපි 

දන්නම කිඹන එ  රනරමයි ඵහයි එරහභ රඹෝජන රගනමට භභ දඩි රලස විරුීධ මමඹ ප්ර ශ 

  නම රම් රඹෝජනමට ඔඵතුභල රහු තී ණඹේ ගන්න කිඹල භභ  රුණි ම ඉල්ල 

සිආරනම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සබඳතිතුභනි, රම් සම්ඵන්ධම ස ච්ඡ කිරිභ සහ රභභ භහ සබම     සබමේ 

ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹයි රඹෝජන   නම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 
 

ගරු සබඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 

 

ගරු සබඳතිතුභනි, රභභ     සබ ුමස්ථම භහ සබමේ ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹයි භභ 

රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 
 

     ගරු සබඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

 

  

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චිත්තක දේශීවිත්ද මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව 

ාවා ාේමත  විස. 

05- (22).  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
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ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල ක්රිඹ මභ   ළ යුතු ඳහත උඳ රල්ඛනරේ විස්ත  

  න්නට රඹදීප ඇති මයඳෘති ඊට ුනුරූපිම ඇති ර ුන් ම සිති/ ආඹතන/ පුීගලයින් සභඟ ඊට 

ඉදිරිරේ දේම ඇති ගිවිසුම්ගත දුදල ුනුම ගිවිස ගනිින් ගිවිසුම් ප්ර  ම  ටයුතු  ළ යුතු ඹයි 

භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

 
 

 

අ.

අ 

වයාඳෘතිස මුවය 

ාේඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/ 

පුීගවසා 

ගිවිසුේග

ත මුදව 

රු. 

01 Brand New 60 KVA Super Sound Proof Prime 

Power A/C දේශජනදේශර්ටර් සත්ත්රස වබා ගැනීම.  

සබ 

ු දුදල් 

වින්සි 

ඉංජිනිඹරින් 

(ප්රයිමට් ) 

ලිිටඩ් ුං  

23,5 මන 

ඳව භග, 

  මභලන  

 

4,389,174.00 

02 

ජති  කිඹවීරම් භසඹ රමනුරමන් ලිතම  

ප්රරීය ඹ සබම භගින් මර්ශ්ර ම සංවිධනඹ    

ඳම මමනු ලඵන සහිතය ත ඟ ඳම මවීභ.  

                                                             

ුන්තර් පුස්ත ල සහ ුන්තර් ඳසල් දනුභ ිනුභ 

ත ඟරේ විනිශ්ණචඹ භ්ඩඩලඹට රගවීභ.                                    

                                                                             

20,000.00 

ඳසල්/පුස්ත ල දනුභ ිනුභ ත ඟඹ (තයග)  

දනුභ ිනුභ ශු තමඹ        2000.00 ×8      -         

16,000.00 

දනුභ ිනුභ ුනු ශූ තමඹ  1500.00 ×8     -          

12,000.00        

ුන්තර් ඳසල් චි ත ඟඹ 3,4,5 රේණි (තයග)  

ප්රථභ ස්ථනඹ                2000.00 × 3                      

6,000.00                              

රදමන ස්ථනඹ              1500.00 × 3                      

4,500.00                             

රතමන ස්ථනඹ             1000.00 × 3                      

3,000.00 

සහති  ඳ ම 40 ේ දුද්රණඹ සහ                             

4,000.00 

චි ත ඟරේ සම්භන 03 සහ                               

9,000.00 

ුභිරඹෝග ශු ත සම්භන සහ                             

සබ 

ු දුදල් 

ස ප් 

ප්රධන 

 ර්ඹලඹ. 

102,500.00 
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16,000.00 

සිසුන් සහ විනිශ්ණචඹ භ්ඩඩල සංග්රහ  ටයුතු           

12,000.00  

                                                                            

102,500.00 

 

03 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබම භගින් මර්ශ්ර ම 

සංවිධනඹ   නු ලඵන සහිතය ත ඟමලිඹ සහ 

සහිතය උ මසමඹ 2020 මර්ෂරේ ඳම මවීභ. 

 ල රු උඳහ   

 ල රු දුදල් ප්රදනඹන් (රු. 7000 ×5)               

35,000.00 

 ල රු උඳහ  සම්භන (රු. 5000 ×5)                

25,000.00 

සහිතය රීශනඹ                                                  

100,000.00 

( රභහිදීප නර්තනංග, ගඹන සහ මදන 

 ්ඩඩඹම්ද ඇතුළ මම සමූහඹේ භඟින් ආ ධි  

රීශනඹ සින්  ළරහු ම) 

 

ය ෂය මම සභතුන් ඇගයීභ 

 

ය ෂය මම සභ ම දරුමන්ට තයග (රු. 2000x50)      

100,000.00 

ස සිලි  ටයුතු                                                      

50,000.00 

ශබ්ද වි ශන ඹන් හ වින්ලි ආරලෝ                     

30,000.00 

ඡඹරූඳ හ වීඩිරඹෝ                                                

30,000.00 

වින්ලි ජන  ඹන්ඹේ කුලිඹට ගනීභ                      

15,000.00 

ආ ධනඳ දුද්රණ  ටයුතු  (රු.50x200)                

සබ 

ු දුදල් 

ස ප් 

ප්රධන 

 ර්ඹලඹ 

510,000.00 
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10,000.00 

සංග්රහ- (රු. 170 x500)                                           

85,000.00 

(උ මසම දිනරේදීප 500  රේ සහබගී මමඹ 

රමනුරමන්) 

ුවිනිශ්ණචිත විඹදම්                                                   

30,000.00 

                                                                           

510,000.00 

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  විමල් ප්රාත්න මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චිත්තක දේශීවිත්ද මැතිතුමා  

ගරු සබඳතිතුභනි රම් රජනරර්ටර් ඹන්ඹ සම්ඵන්ධම ුපි දුදල්  ිව රේ නති නිස 

ුහන්රන් රම් රජනරර්ට ඹ රභුනමරේ එ ේද? එ  ස්ථම ම සවි   පු එ ේද එරහභ 

නතිනම් රමන ම එ ේද?  

ගරු ාවාඳතිතුමා  

එේ ස්ථම ම සවි  ල තිරඹන්රන් දන් සබ රගුඩනගිල්ලට හ පුස්ත ල රගුඩනගිල්ලට 

කිසින් වින්ලි විසන්ධි වීභකින් රතු ම  ටයුතු    රගන ඹරම් ඳහසුම තිරඹනම.  

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි විමල් ප්රාත්න මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා 

ාේමත  විස. 

 

 

 

05- (23).  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
 
 

2018.05.11 මන දින ඳමති භහ සබරේ තී ණ ුං  05 - (06) ඹටර ම භහ සබරේ ආම ණ 

ුනුභතිඹට ඹට මම භ රමත රගවිම් කිරිභට ඳම න ලද ඵලඹ ුනුම භ විසින්   න ලද ඳහත උඳ 
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රල්ඛනරේ විස්ත    න්නට රඹදීප ඇති රගවීම් ඊට ුනුරූපිම ඇති රගවීම් ලඵන්න රමත ඊට 

ඉදිරිරඹන් දේම ඇති දුදල රගවීභ ුනුභත  ළ යුතු ඹයි භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

අනු 

අේක 

වවුචර් 

අේකස හා 

දිනස 

විස්තරස මුදව රු. 

 

01 

1470 – 1481 

2020.07.09 

2020 ජුනි භස ප්රධන  ර්ඹලරේ, ඳන්ේ  උඳ 

 ර්ඹලරේ, ර ුස්ගභ උඳ  ර්ඹලරේ, හංමල්ල 

උඳ  ර්ඹලරේ හ  හරේන උඳ  ර්ඹලරේ 

භර්ග, රසෞඛය, ආයුර්රේද, රිඹන්රු,  ර්ඹල, වින්ලි, 

ආදහනග  හ  පුස්ත ල, රඳ  ඳසල් ඹන 

ුංශඹන්හි රස්මරේ නියුතු ආරීශ රස්ම යින් 48 

රදරනකු හ සබම භඟින් ක්රිඹ මභ    නු ලඵන 

මයඳෘතිමල රස්මඹ   නු ලඵන මයඳෘති 

රස්ම ඹන් 53 රදරනකු රමනුරමන් දදනි  මව ප් 

රගවීභ. 

2,805,355.11 

02 1588 - 1592 

2020.07.24 

2020 ජලි භස ප්රධන  ර්ඹලරේ, ඳන්ේ  උඳ 

 ර්ඹලරේ, ර ුස්ගභ උඳ  ර්ඹලරේ, හංමල්ල 

උඳ  ර්ඹලරේ හ  හරේන උඳ  ර්ඹලරේ 

රස්මරේ නියුතු ස්ථි  වි්රභ මව ප් සහිත 

රස්ම යින් 189 රදරනකු සහ මව ප් රගවීභ. 

7,507,619.50 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  නල්. නත්දකුමාරසිේහ   මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි නල්. නත්දකුමාර මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව 

ාවා ාේමත  විස. 

 

05- (24).  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමා විසිත් දේශසෝජනා කරයි. 
 

ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශඹ තුල ක්රිඹ මභ   ළ යුතු ඳහත උඳ රල්ඛනරේ විස්ත  

  න්නට රඹදීප ඇති මයඳෘති ඊට ුනුරූපිම ඇති ර ුන් ම සිති/ ආඹතන/ පුීගලයින් 
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සභඟ ඊට ඉදිරිරේ දේම ඇති ගිවිසුම්ගත දුදල ුනුම ගිවිස ගනිින් ගිවිසුම් ප්ර  ම 

 ටයුතු  ළ යුතු ඹයි භභ රභභ ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

 
 

අ.

අ 

වයාඳෘතිස මුවය 

ාේඳාද

නස 

දේශකොත්ත්රාවන 

ාමිතිස/ 

ආසතනස/පුීගව

සා 

 

ගිවිසුේග

ත මුදව 

රු. 

01 
නිරිරඳුළ උඩගහම මත ඳ  

සංමර්ධනඹ කිරිභ.  

සබ 

ු දුදල් 

සබඳති, 

නිරිරඳුළ මඩිහිආර 

සිතිඹ. 

 

145,720.86 

02 

ජඹන්ති භමත පිට් ව රේන 1 මන 

ඳව භඟ ර ුන්ක්රීට්  දභ සංමර්ධනඹ 

කිරිභ.  (2019.11.11 දින භහ සබරේ 

05 (04) 07 තී ණරේ සහන් 

මයඳෘතිඹ සංරශෝධනඹ)  

සබ 

ු දුදල් 

සබඳති, 

රභු ගහතන්න ප්රජ 

මූල සංවිධනඹ, 

ුරුේම මත, ඳන්ේ   

 

469,687.97 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ඒ. සුාත්ත  මැතිතුමා. 

ගරු සබඳතිතුභනි,  එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රම් රඹෝජනම සම්ඵන්ධරඹන් ගරු භන්ත්රිමරුන් ුදහස් ඉදිරිඳ ම   නමද? 

රම් රඹෝජනම ඒ භති ම සබ සම්භත වු රඹෝජනමේ ඵමට සල නම. 

ඉහත දේශසෝජනාව  ගරු ාවාඳති ජී. ජසත්ත දේශරෝහණ මැතිතුමාදේශේ දේශසෝජනාදේශවත් හා 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි ඒ සුාත්ත මැතිතුමාදේශේ  ස්ථිරවනවදේශසත් ඒකමතිකව ාවා 

ාේමත  විස. 

01. කාරක ාවා වාර්තා. 

06 – (01) 2020.07.21 - ඳරිස  හ ඳහසු ම්     සබ රැස්වීරම් මර්තම. 

2020.07.21 වන දින ඳවවනවන වද ඳරිාර හා ඳහසුකේ කාරක ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව 

මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (02) 2020.07.23 -  ර්ි  රස්ම     සබ රැස්වීරම් මර්තම  
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී  චත්දන සරිසආරච්චි මැතිතුමා.  

 

ගරු සබඳතිතුභනි,  ර්ි  රස්ම  ිව මට ුදල   ණමේ භතු   න්රන් උේගල්ල 

ඳන්ේ    ගල්ල ප්රරීශරේ ඉඩම් සම්ඵන්ධ ගටළුමේ රම්  භහ සබරේ හ  ිව මල 

ස ච්ඡ රමල  සබම විදිඹට ලිපිඹකු ම ඹමල තිරඹනම ඳන්ේ  තේෂණ  නිලධරිතුිඹට ඒ 

පිළිඵ මර්තමේ ලඵ රදන්න කිඹල. දන් ුවුරුීද ට ම  ලින්  උේගල්ල ප්රරීශරේ   ගල්ල 

ප්රරීශරේ ඒ ඉඩම් ග මත ුඹට සබරේ ුනුභතිඹේ දුකු ම න් ඒ නිස එතන භහ ම ප්රශ්ණණඹේ 

භතු වුණ රම් පිළිඵ ඉදිරිඳ ම  ළට ඳස්රස් රභරහන් ඳන්ේ ට ලිපිඹේ හහල තිරඹනම 

මර්තමේ සඳඹන්න කිඹල නදු ම ඒ ලියුභට ම දන් භස 06 ට මඩි  ලඹේ ගිහිල්ල තිරඹනම 

 ර්ි   ි ව රේ හ සබරේ ුමධනඹ නමත රම් පිළිඵ රඹුදු   න්න කිඹල  රුණි ම 

ඉල්ල සිආරනම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

ඒ ගන සබරේ ස ච්ඡ වුණනම් මර්තමේ ුදල  ර්ි  රස්ම     සබමට සඳඹ 

ගන්න ඕරන් ර ුයි  ිව රේදිද ඒ  මර්ත උරන් ඒ පිළිඵ රසුඹල ඵලල ලඵන  ර්ි  

රස්ම     සබමට ඒ පිළිඵ මර්තමේ ලඵ රදන්න. භභ රම් නිලධරි භහ මමරුන්ට 

කිඹන්රන්  ිව මට රදඹේ   න්න කිේමභ ඒ  රභතනින් ු ම හරින්න එඳ ඒ පිළිඵ 

භන්රීමරුන් දනුම ම   න්න ඒ පිළිඵ ුදල ුඹ දනවු ම   න්න එ ටයි රම්ම ඉදිරිඳ ම 

  න්රන් භන්රීමරු එන්රන් ඒ නිසඹ ුදල භසඹකින් රහෝ රද කින් හරි භන්රීමරු ඒ පිළිඵ 

දනුම ම   න්න ඕරන්. සබරේ භන්රීම රඹේ ඹම්   ණඹේ කිේමට ඳස්රස් ඒ ට ඉේභණින් 

ප්රතිච ඹේ දේමන්න ඒ  ප්රභද   න එ  එත ම් රහු රදඹේ රනරමයි.     සබමල 

  ණ මලදීප භස ගණන්  ල් ගන්න ඵ් ඒ  ප්රභද රමනමනම් ඒ ට රේතුම රහෝ දන්ම ඹවිඹ 

යුතුයි. ුඩුභ ගරන් ඊළඟ     සබම රමන ර ුටම ම ඹවිඹ යුතුයි. භභ දන් කිහිඳ මතමේභ 

රම් පිළිඵ කිඹල තිරඹනම දන් ිට මඩ එහ ගිඹ රී ට ඹන්න රමනම භභ රල් ම්තුභට 

කිඹනම රම් පිළිඵ රහුඹල ඵලන්න කිඹල. භන්රීමරු ඉදිරිඳ ම   න සංරීශ රඳ මසම් මලදි 

ඉදිරිඳ ම   න රීමල්     සබමලදීප ඉදිරිඳ ම   න රීමල් මලආර පිළිතුරු සඳඹන්න ඕරන් 

මඩ තිරඹන ඵම ඇ මත නදු ම භහජන නිරඹෝජිතරඹෝ විදිඹට ිනිස්සු ුත ට ඹන්න ඕරන් ඒ  

ුපි හරභෝටභ ගටළුමේ ඒ  නිස රම්  ිව  මර්තමලට ුදලම රහුඹල ඵලලන්න ුදල 

  ණ රභුරනුමද කිඹල. භස 06 ේ ගත රමල ම ඔඵතුභට රම් පිළිඵ දන්වීභට රනුහකි 

වීභ පිළිඵ භභ  ණගව  රමනම. තම ම   ණ තිරඵනමද?  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී  චත්දන සරිසආරච්චි මැතිතුමා.  
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 ගරු සබඳතිතුභනි ඒ  ම එේ භ භභ ඔඵතුභට න්  ථනරඹනු ම දනුම් දීපභේ  ළ භ ජීම ම 

රමන ප්රරීශරේභ රමන්රීසි ඉඩභ ට ඹඵම ඹලි සංමර්ධන  ටයු මතේ සහ සුීධ කිරිභේ 

රමනම ඒ ඳළරමනි සුීධ කිරිභ හ හ ප්රරීශමලින්රේ ඳිණිලි කිහිඳඹේභ  ිව  ම  මලදීප 

රගනල්ල ස ච්ච  ළ නදු ම දන් පීඩමට ඳ ම ඳහල ප්රරීශමල ජනතම ඹලි එරලස 

සංමර්ධන  ටයු මතේ සිීධ රමන්රන් සබරේ තේෂණ නිලධරින්රේ උඳරදස් හ ක්රභරේදඹේ 

ුනුමද කිඹන එ  පිළිඵම සබරේ ුමධනඹ රඹුදු   න්න ඕරන් රභු ද රදරමනි ම ට ඹලි 

ප්රශ්ණණඹේ නිර්භණඹ රමින් තිරඹන නිස රම්ර දි ඔඵතුභ ඇතුළ සබරේ ග මත තී ණඹේ 

තිරඹනමනම් දනම ම   න රභන් ඉල්ල සිආරනම.  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා.  

ුදල තේෂණ නිලධරි තුිඹ රම් පිළිඵ ඵලන්න  ලින් ප්රශ්ණනඹේ ආපු ඉඩභට ුල්ලපු ඉඩභ 

කිඹල කිඹන්න. රම් ගන ඵලල මර්තමේ ඉදිරිඳ ම   න්න  

 

2020.07.23 වන දින ඳවවනවන වද කාර්මික දේශස්වා කාරක ාවා රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ 

ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 –.(03)   2020.07.28 - දුදල් හ ප්රතිඳ මති ස ලිරම්     සබ රැස්වීරම් මර්තම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා  

 

ගරු සබඳතිතුභනි, රම්     සබ මර්තරේ ඇස්තරම්න්තු සල  ඵලීරම් භට චුට් ටේ දන 

ගන්න ඕරන් සටලයිට්  භර්ගඹ කිඹන්රේ ඇස්තරම්න්තු සල  ඵලීභ 07 රම් ුපි කිඹන්රන් 

සටලයිට්  ඳරර් කිඹන්රන් .  

 

 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

රම්  ම දීපභේ රමන්න ඇති  ුපි ඒ ගන රහුඹල ඵලදු. සටලයිට්  ඳ  ුපිට ුයිති න් භභ රම් 

පිළිඵම ඵලන්නම් ධර්භරස්න භහ මතඹ තභයි රම් ගන ඵලන්රන් රම් පිළිඵම ුපිට මර්තමේ 

ලඵ රදන්න රම්රේ ගිවිසුම් ු මසන්   න්න  ලින් රඳුඩ්ඩේ ඉන්න ඇස්තරම්න්තුම සල  

ඵලන්න ුපි රම් ගන රහුඹල ඵලදු.    
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2020.07.28 වන දින ඳවවනවන වද මුදල් හා ප්රතිඳවනති ාැකසීදේශේ කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

  

06 – (04) 2020.07.30 - නිමස හ ප්රජ සංමර්ධන     සබ රැස්වීරම් මර්තම. 

 

 2020.07.30 වන දින ඳවවනවන වද නිවාා හා ප්රජා ාේවර්ධන කාරක ාවා රැස්වීදේශේ 

වාර්තාව ඉහත ාේදේශලෝධනසට සටවනව මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (05) 2020.07.10 - රටන්ඩර් භ්ඩඩල රැස්වීරම් මර්තම. 

2020.07.10 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

06 – (06) 2020.07.27 - රටන්ඩර් භ්ඩඩල රැස්වීරම් මර්තම. 

2020.07.27 වන දින ඳවවනවන වද දේශටත්ඩර් මණ්ඩව රැස්වීදේශේ වාර්තාව මහ ාවාව විසිත් 

ාවකා බවන වදි. 

 

 

07.වැම ේ හා විසදේ පිළිබ මාසික ප්රකාලස. 

 

 07 – (01) 2020  භයි  භසඹ ලබීම්  හ විඹදම් පිළිඵ  ප්ර ශඹ. 
 

2020 මැයි මා වැම ේ හා විසදේ පිළිබ ප්රකාලස මහ ාවාව විසිත් ාවකා බවන වදි. 

 

08. ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රිවරුත්දේශේ දේශඳෞීගලික ප්රකාල. 

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

රඳෞීගලි  ප්ර ශඹ ඉදිරිඳ ම කිරිභ සහ නිභල් ඹසසිරි  ළුඳහන භන්ත්රිතුභට ුමස්ථම ලඵ 

රදනම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී නිමල් සාසිරි කපහඳහන මැතිතුමා  

ගරු සබඳතිතුභනි, ජති  ජලසම්ඳදන භ්ඩඩලරඹන් ලඵ රදන ඳනීඹ ජල එලීභ සම්ඵන්ධම 

ර ුළම දිස්ත්රිේ ඹට ුඹ ම ලිතම  ප්රරීය ඹ සබ ඵල ප්රරීශරේ ුරුේම මත ුභ සිරි භමත 

460/බී ග්රභ නිලධරි මසභ, ුරුේම මත  න්රදම මත 460/බී ග්රභ නිලධරි මසභ, ුරුේම මත 

භහභඹ රඳරදරස 460/ඒ, ග්රභ නිලධරි මසභ (දකුණට ඇති ඳළදුමන ඳව භග) ුරුේම මත 
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ගජභමත රස මසිරි රඳරදස 460 /ඒ ග්රභ නිලධරි මසරම් (5 මන ඳව භග) ඹන ප්රරීශමල ජීම ම රමන 

ජනතමට ලිං ජලඹ බවිත කිරිභට රනුහකිම පීඩ විඳින ුත   ( ඳනීඹ ජලඹ ලඵ ගන්න ප්රජ 

ජල මයඳෘතිඹද ුමශය ප්රභණරඹන් ලඵ දීපභට රනුහකි ත මමඹට ඳ ම වී ඇත)  

රම් සම්ඵන්ධරඹන් 2019.09.10 දින සබම දනුම ම   න ලදීප. රභභ ප්රරීශමල ජීම ම මන ුඹට ජල 

සම්ඳදන භ්ඩඩලරේ ඳනීඹ ජලඹ ලඵ දීපභට නම් සබමට ුඹ ම ර ුන්ක්රීට්  ඳ මල් භශ්රන් භඟින් 

 ඳ  ණු ඳීධතිඹ ුඩි 03 ේ ඳභණ ගඹු ට සින්   න රලස දන්ම ඇත.  

ුභ සිරි භමත ඳභණේ කි.ීට. 1 ½ ේ ඳභණ දිරමන ප්රරීශඹකි. ඳ   ණීභ සම්ඵන්ධම ප්රරීය ඹ 

සබමට ද දුදල් රගවීභට සින්ම ඇත. රභභ ප්රරීශමල ජීම ම මන මඩි පිරිසේ දදනි ම රේතනඹේ 

ලඵන ුඹ ඵවින් එභ ප්රරීශමලට රභභ මයඳෘතිඹ    ගනීභට රනුහකි ත මමරේ ඳමතී.  

රභභ ප්රරීශ හරුණුවිට ුරුේම මත ුරනකු ම ප්රරීශමල ජල සම්ඳදන භ්ඩඩලරේ ඳනීඹ ජලඹ 

ලඵ දීපභ 80% ේ ඳභණ සින්   ඇත. රභභ ගටළුම නිස ග්රීටඹ භට් ටින් ුඳ භන්රීමරුද භහ ම 

ුඳහසු ත මමඹන්ට ඳ ම වී ඇත.  

ුභතයංශඹ භඟින් නගරි  හ ග්රීටඹ භට් ටින් ලඵ රදන ඳනීඹ ජලඹ ලඵ දීපරම් මයඳෘතිඹ 

ඹටර ම රභභ ප්රරීශමලට මරේභ ුරනකු ම ලිතම  ඵල ප්රරීශරේ ස්ථන මලට ම එභ ජලනල එලීභ 

සින්   න රලස ම 2020 ගරු ුග්රභතය භහින්ද  ජඳේෂ භතිතුභරේ සං ල්ඳඹේ ුනුම ඳනීඹ 

ජලඹ සඳයීභ ුභතයංශ භඟින් සින්   ජනතම ඳ මවී ඇති පීඩරමන් දුදම රගන රභභ ඳනීඹ 

ජලඹ ලඵ ගනීභට ුමස්ථම සලස රදන රලස ඉල්ලීභේ   න රලස සභ රදනරගන් ඉල්ල සිආරි.  

පි ටඳ ම   1) සභනයධි රි - ජති  ජලසම්ඳදන හ ජලඳමහන භ්ඩඩලඹ  

 2) සබඳති - ජල සම්ඳදන හ ජලඳමහන භ්ඩඩලඹ  

 3) නිරඹෝජය සභනයධි රි - ඵටහි  භධයස ප්රරීය ඹ සහන රස්ම භධයස්ථනඹ  

 4) ගරු ුගභතිතුභ - ුග්රභතය  ර්ඹලඹ  

 5) ුතිගරු ජනධිඳතිතුභ - ජනධිඳති  ර්ඹලඹ  

 

 ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ානී දේශහ්ටර් පීරිස් මැතිතුමා  

ගරු සබඳතිතුභනි හිඟු ල ර ුට් ශශරේ ජනතමට ඵලඳන ගටළුමේ සම්ඵන්ධරඹන් භභ රම් 

ගරු සබමට ඉදිරිඳ ම    නම. ුවිස්සරේල්ල ර ුළම ප්රධන භර්ගඹ භරේ  ලඳඹ තුළ ුමට 

සිව ම ඇති ර ුට් ටන් ගස් නිස ප්රරීශඹට දඩි ඵලඳ්භේ සින්   ල තිරඹනම රම් ර ුට් ටන් ගස් 

ඉහලට මවීභ නිස වින්ලි ඵලභ්ඩඩලඹ සතු වින්ලි රැහන් මලට ම න්  ථන රැහන් මලට ම විශල 

ඵලඳ්ම්  සින් වුණ ඳසුගිඹ දින මල හභගිඹ  සුළි සුළං ත මමඹ රේතුරමන් ගස්මල ුතු  ඩ මආරභ 

රේතුරමන් ගභනගභනඹට දඩි ුඳහසුතමඹන්ට ලේ රමන්න සින් වුණ. රභභ  රුණු සම්ඵන්ධම 

භභ රනුරඹේ ුමස්ථමල ප්රරීය ඹ සම්ඵන්කර  ණ  ිව  ඳරිස   ිව  සභඟ සම්ඵන්ධ රමල 

RDA ආඹතනඹ රම් පිළිඵම දනුම ම  ළ ම රම් මනතුරු රම් සම්ඵන්ධම තී ණඹ ට ඇවිල්ල 

තිබුරන් න්. විරශ්ණෂරඹන්භ ඔඵතුභ දන්නම ඳසුගිඹ  ලරේ ඇති රමච්ච සුළං ත මමඹ රේතුරමන් 
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ගස්  ඩ මටීම් වින්ලිඹ විසන්ධි වීම් සම්ඵන්ධම දනුම ම  ළ ම දින 03 ේ ඳභණ භරේ  ලඳරේ 

ජනතම වින්ලිඹ රනුභති වීභ නිස ඳනීඹ ජලඹ ලඵ ගනීභට හකිඹමේ රනුතිබු ඵම සහන් 

  න ුත  ඳහත සහන් රභභ ස්ථන මල ඇති ගස් සම්ඵන්ධරඹන් ඔඵතුභරේ  රුණි  

ුමධනඹ රඹුදු    රභභ ගස් ඉම ම කිරිභට ුදල ආඹතන දනුම ම   න රලස ඉල්ල සිආරන ුත . 

 ිරිස්ම මත හංදිරේ ඇති විශල ගස් ආර   

 ුළු මුම්ලභ MOH ආඹතනඹ ඉදිරිපිට ඇති ඉඩරම් ඇති ගස් ආර   

 ඒ මරේස ර ුස්ගභ භහ විදඹලඹ ුසල තිරඹන ගස් රද  ම  

ඒ මරේභ ුළු මුම්ඵලභ සුධර්භ භ විහ ස්ථනඹට ඇතුළුමන ස්ථනරේ  රඩ් ළඟ ඇති ඒ විශල 

ර ුට් ටං ගස ම  

දි  ඳ ම වී තිරඵනම. ඒ නිස රම් සම්ඵන්ධම ුනිකු ම ආඹතන සභඟ සම්ඵන්ධ රමල රභභ ගස් 

ඉම ම කිරිභට  ටයුතු   න රලස  රුණි ම ඉල්ල සිආරනම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී චිත්තක දේශීවිත්ද මැතිතුමා  

ීටරිඹගල්ල ඳන්ේ  ඵස්  ථඹ උද්සන 6.00 ට ුතිරර්ඛ ගභන් ම ඹේ ලඵ ගනීභ. ආදල භර්ගරේ 

ජීම ම  මන ඳසල් ඹන දරුමන් රභන්භ රැකිඹ සහ උද්සන පිට මමන ප්රරීශමලින් සහ උරී 

6.00ට  ුතිරර්ඛ ගභන් ම ඹේ රඹුද රදන රලස ඉල්ලීභේ තිරඵනම. ඒ සහ ුමශය  ටයුතු    

රදන රලස  රුණි ම ඉල්ල සිආරනම.  

පිටඳ ම  1) සබඳති - ලං.ග.භ  

2) ඩිරඳෝ ුධි රි - රහෝභගභ  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා 

 

මෘ මතීඹ පුගිණු භධයස්ථනරේ ධර්භරීශනඹේ ලඵන 14 මන දින ඳ.ම. 3.00 සිට 4.00 දේම 

ඳම මරමන  ඵම මෘ මතීඹ පුගිණු භධයස්ථනරඹන් දන්මල තිරඹනම. ඒ සහ සහබගීමන ගරු 

භන්රීතුභන්ලට සහබගී විඹ හකියි. එහි ුධයඳනඹ හද න දරුමන් විසින් සංවිධනඹ   ල 

තිරඹනම ඒ සහ සහබගි මන රලස ආ ධනමේ තිරඹනම.  

 

ීටට ුභත ම විරේෂ   ණඹේ නහ නදු ම භට හංමල්ල සති රඳුරේ රමළඳුන් එභ මඹඳ  

 ටයුතු සින්   න ඵම භට දන ගන්න ලබිල තිරඹනම. නදු ම රසෞඛය ුංශ භඟින් ඒ සහ 

ුමශය නිර්රීශ ලඵ දීප නති ඵම තභයි භභ ප්ර ශ   න්රන් රභු ද ඒ සම්ඵන්ධම ුපිට රසෞඛය 

නිර්රීශ ලඵ රදන තුරු ඳ ණි රඳුල ආ ම්බ කිරිභට ුපිට නීතයනුකලම රනුහකි ඵම භභ 

නමත ම රභභ ගරු සබමට දන්මනම. එඹ   නමනම් සභහ  රීශඳලඥයින්රේ හිතුමේ රි 

භදිහ මවීම් භත ඳගිගිඹ  ලරේ තිබුණු සිඹලු රී ුභත  ර ුට එඹ ස ලම ගනීභට සහ 
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රීශඳලන මසිඹේ ලඵ ගනීරම් ු දුණින්   ණු ිස රමන කිසි   ණඹේ රනරමයි ුපි ඳගිගිඹ 

 රල් මඩ   රල් ඒ ලඵන්න් රසෞඛය නිර්රීශඹන්ට ුනුම  රසෞඛය ුංශ භඟින් ලඵ රදන නිර්රීශ 

භට රමනස්   න්න ඵ් ඒ නිර්රීශමලින් පිට භට  ටයුතු කිරිරම් ඵලඹේ න් භභ එරහභ 

  න්රන ම න් එරහභ කිරිභට භට ුමශයතමඹකු ම න් ඒ නිස රසෞඛය නිර්රීහ ලඵ  රදන රතේ 

නීතයනුකල විදිඹට රසෞඛය නිර්රීශඹන් ුනුම හංමල්ල ඳ ණි සති රඳුල ආ ම්බ කිරිභට 

හකිඹමේ න් සබම විදිඹට ුයිතිඹකු ම න් නදු ම ුළු ම සති රඳුල ඒ ුඹ නිර්රීශ   ල 

තිරඹනම ඒ සහ ුමශය රසෞඛය නිර්රීශ ලඵ රදන්න පුළුමන් කිඹල ප්ර ශ   නම. ඒ නිස 

ුළු ම සති රඳුළ හ  ඳ ණි සති රඳුළ විමෘත කිරිභ සහ කිසින් ුමස ඹේ ප්රරීය ඹ සබම ලඵ 

දීපල ම න් ඒ සහ  වුරුම ම උ ඳරදස් ලඵ දීපල කිඹල කිඹනමනම් එරහභ කිසිභ උඳරදසේ ලඵ 

දීපල නහ ලඵ දීප ඇති එ භ නිර්රීශඹ ලඵ දීප තිරඹන්රන් රසෞඛය දමදය නිර්රීශඹ ුනුම ඒ ුඹ 

කිඹන  ර ුන්රීසි සම්පුර්ණ   න රතේ එහි රඳුල ඳම මමන්න ඵ් එහි සභහ  ර ුන්රීසි 

සබමට තිඹ  ටම ම සම්පුර්ණ   න්න ඵ් එරහභ ර ුන්රීසි ම තිරඹනම සති රඳුල විමෘත 

කිරිරම් නීතයනුකල ුයිතිඹේ නහ ගරු භන්රීතුභන්ල දනුම ම කිරිභ සහ රභඹ ප්ර ශ  රේ 

ුපිට රසෞඛය නිර්රීශමලට පිආරන් මඩ   න්න ඵරි නිස ඒ සහ ුමස්ථමේ නති නිස ුපි 

සතිරඳුල ඳම මවීභ සහ කිසින් ුමස ඹේ ලඵ දීප රනුභති ඵම භ ප්ර ශ   නම. එඹ 

 වුරුහරි ඉ  නමනම් එඹ හිතුමේ රි ක්රිඹමේ සහ ඳගිගිඹ භස 04 05  ල ලිභම ුභත  

ර ුට ඒ ත මමඹන් නමත උද    ගනීරම් ු දුණින්   න  ර්ඹඹේද කිඹල ්භභ දන්රන් න් 

හඵයි  වුරු  ල ම ඒ   රට්  තිරඹන නීතිඹට එහ ගිඹ රදඹේ ඵම භතේ   ින් සබම රහෝ 

සබඳතිම ඹ රහෝ  වුරුහරි ඳහ ම කිරිභට රහෝ ුඳහසුතමඹට ඳ ම කිරිභ සහ   න්න වු 

ක්රිඹමේද කිඹන්න භභ ීනරන් න් ර රස් රහෝ එඹ නීතයනුකල ක්රිඹමේ රනුමන විදිඹට තභයි 

රඳුල ඳම මමනමනම් ඳම මමරගන ඹන්රන් භභ ීනරන් න් ුද ම  ට් ආරඹ රඳුරල් ඉනන්මද කිඹල 

ඒ සහ ුපි කිසින් ුමස ඹේ ලඵ දීප රනුභති ඵම තභයි භ ප්ර ”ශ   න්රන් ුමශය නිර්රීශඹන් 

ලඵ දීප රනුභති නිස ේ ඵම ම ඔඵට දනුම් රදනම.   

 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රී ජසත්ත රණවක මැතිතුමා     

  

ගරු සබඳතිතුභනි භට ප්රශ්ණණඹේ ුහන්න පුළුමන්ද? දන ඒ රඳුරල් දුදල් එ තු   නමද?  රඳුල 

ඵන්    විසින් ඒ දුදල් එ තු   නමද?  

 

ගරු ාවාඳතිතුමා  

 ුපි දන්රන් න් ුපිට එරහභ නීතයනකල ුයිතිඹේ න් ුපි එරහභ කිසිභ රී ට ුමස  දීපල න්  
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ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සබඳතිතුභනි, රම් සබම ුමසන් රමල ම න්  ත   න්න ම ඵ් නදු ම ුපි ඒ සම්ඵන්ධම 

ස ච්ඡ කිරිභ සහ රභභ භහ සබම     සබමේ ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹයි රඹෝජන   නම.  

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි චත්දන ලිසනදේශේ මැතිතුමා 
 

 

ගරු සබඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  ජසත්ත රණවක මැතිතුමා 

 

ගරු සබඳතිතුභනි, රභභ     සබ ුමස්ථම භහ සබමේ ඵමට ඳ ම  ළ යුතු ඹයි භභ රභභ 

ගරු සබමට රඹෝජන   ි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය ස ාවා මත්රි  මේජුව වීරරවනන මැතිතුමා 

 

ගරු සබඳතිතුභනි, එභ රඹෝජනම භ විසින් ස්ථි    නු ලඵනම.  

 

භභ රම්  ඳහදිලි  රේ ඔඵතුභලරේ දන ගනීභ සහ ඳභණයි ඒ නිස රඳුල ඳම මවීභ සහ 

නීතයනකල ුමස ඹේ ුදල ඵලධ ඇන්රගන් රම් මන රතේ රඳුළ ඳම මවීභ සහ නීතයනුකල 

ුමස ඹේ කිසි විරට  ම ලඵ දීප නත ඒ  තභයි ුමසනරේ කිඹන්න තිරඹන්රන් ඒ ඔඵරේ දන 

ගනීභ සහ භ එඹ ඉදිරිඳ ම  රේ ඒ ුනුම ුද දමරස් සබරේ  ටයුතු ුමසන්   නම. ුද දින 

සබමට රනුඳිණි ගරු උඳ සබඳති භංජුල ප්රදීපප් භතිතුභ,  ගඹන් න්ින්ද භතිතුභට ම, සුසන්ත 

සිරිකුභ  රූඳසිංහ භතිතුභ, දනුශ්රුකි ප්රබනි ුල්රම්ද භතිතුිඹට ම, ුරඹෝභ දුධු ප්රසී රීමරේ 

භතිතුභ,  ුභල් පුස්සල්ල භතිතුභට ම, ශශ්රණි ශ්රීභලි රහට් ආරආ ච්චි භතිතුිඹ නිමඩු ුනුභත 

  න රලස භභ රඹෝජන   නම.ඒ මරේභ සබමට සහබගී වු භන්රී භ්ඩඩලඹට ම, රල් ම්තුභ 

ප්රධන නිලධරි භ්ඩඩලඹට ම,  ර්ඹ භ්ඩඩලඹට ම, ජනභධය භහ මමරුන්ට ම ුරප් රගෞ මඹ ම 

ස්තතිඹ ම පුද   නම. සහබගි වු සිඹළුරදනටභ ස්තුතියි.  

 

ාවාදේශ2 වැඩ කටයුතු ඳ.ව. 1.00 ට නිමාවට ඳවනවිස. 

 

 


