පෂාත් වභා, පෂාත් පාන ශා ක්රීඩා අමාත්ාාංය
පෂාත් පාන ආයත්නලලින් අය කරනු බන
බදු, බපත්ර ාාවතතු වශ පලනත් ාාවතතු ව්බබන්යපයන්
මශජන අදශවත කැඳවීම
ඳෂාත් ඳාන ආයතන විසින් අය කරනු බන විවිධ බදු ශා ගාව්තු පිළිබ නියාමනය කිරීම වශා
අමාතය ම්ඩල ීරරයය්  අනුල ඳෂාත් වාා ඳෂාත් ඳාන ශා ක්රීලා අමාතයාාං ම ක්මේ
වාාඳතිත්ලමයන් යුතු ජාතික මට්ටම් කමිටුල්  ඳත්මකොට ඇත.
ඳෂාත් ඳාන ආයතන විසින් අය කරනු බන බදු බඳත්ර ගාව්තු ශා මලනත් ගාව්තුල
ඳලතින විමතා පිළිබ මවොයා බා ජාතික ප්රතිඳත්තිය්  තුළින්
ඒ වශා විවඳු් මයෝජනා බා දීමට බාමඳොමරොත්තු මේ.
එබැවින් ඳශත ශීර් යටමත් මමහි ද් ලා ඇති ආදර් ආකෘතිය ඳදන් කර ගනිමින් අමේ් ෂිත මතොරතුරු
ඳශත වශන් කර ඇති ලිපිනයට කමිටු ම ක් මලත 2018.07.25 ලන දිනට පපර ඉදිරිඳත් කරන මව
සියලුම මශජනතාල මලත කාරුණිකල දන්ලා සිටිනු ැමේ.
ම ක්
ඳෂාත් වාා ඳෂාත් ඳාන ශා ක්රීලා අමාතයාාංය

ශීර්:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ලරිඳන් බදු
අ් කර බදු
කව බදු
ජ බදු
විමනෝද බදු
කර්මාන්ත බදු
ලයාඳාර බදු
වාංලර්ධනය මනොකෂ ඉල් මත බදු
ඇතැ් ඉල් විකිණිම මත බදු
මගල කුලි
කල කුලි
මලෂ අයිතිය බදු දීම
බදු කුලි
කුලියට දී්
මලෂ බඳත්ර ගාව්තු
ලෘත්ීරය බඳත්ර ගාව්තු

17. ලාශන බඳත්ර රරථ ලාශන ශා වතුන්
පිළිබ බද්ද)
18. විමේ බඳත්ර ගාව්තු
19. ඳරිවර ආර් ය බඳත්ර
20. වමාජ ාා වශා බඳත්ර
21. මලන්මද්සිකරුලන් ශා
මරෝකර්ලරුන් වශා බඳත්ර
22. ඛනිජ මත ගබලා කිරී් වශතික
වශ ඳරි් ය ගාව්තු
23. ශදිසි මවේලා වශා ගාව්තු
24. ආදාශනාගාර ගාව්තු
25. ගලි බවුවර් මවේලා ගාව්තු
26. මලනත් මවේලා ගාව්තු
27. ලමරන්තු ගාව්තු
28. උවාවි දල
29. මඳොලි රව්ථාලර තැන්ඳත් මඳොලි)

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

මුද්දර ගාව්තු රඔේපු ශා ගිවිසු් මත)
මවේලක යය මඳොලී
ඳරිඳාන ප්රතිපුර්යය
වාමුහික ආධාර
මවේලා වශා ආධාර
මූධන ආධාර
යය
මූධන ලත්ක් විකිණී්
මලනත් මූධන ැබී්
ලයාඳාරික ව්ථානලලින් කව බැශැර
කිරීම් ගාව්තු
40. සුවාන භූමියක ලෂ්  බැඳීමට ගාව්තු
41. ා්මාලමේ තැන්ඳත් කිරීම්
භූමිමේ ඉලකල /කුටීර ඉලකල ගාව්තු
42. ආකෘති ඳත්ර ගාව්තු

ආදර් ආකෘතිය:
ඳෂාත: ..............................

දිව්ත්රි් කය: ..............................

බදු, බපත්ර ාාවතතු ශා පලනත් ාාවතතු
උදා: ලරිඳන් බදු

ඔබ අයත් ඳෂාත් ඳාන ආයතනය: ..............................

ාැටලු

විවඳු්බ / පයෝජනා

පයෝජනා එවිය යුතු පිළිපලෂ:




වරල ඳැශැදිලිල නිරවු ල ශා මකටිමයන් ඔමේ ගැටලු ශා විවඳු් මයෝජනා ඉදිරිඳත් කරන්න.



ැමබන මමම මයෝජනා පිළිබල අධයනය කර අලය වුලමශොත් ඔබ කැවීමට අදශව් කරන බැවින් ඔමේ නම ලිපිනය වශ
දුරකථන අාංකය වශන් කරන්න.

ලියු් කලරමේ ඉශෂ ල් මකෂලමරහි “පෂාත් පාන ආයත්න විසින් අයකරනු බන බදු, බපත්ර ාාවතතු ශා පලනත් ාාවතතු”
යනුමලන් වශන් කරන්න.



ජී.එවත.පේ. කන්නන්ාර
අතිපර්ක පේක්බ (පෂාත් වභා වශ පෂාත් පාන)
(කමිටු පේක්බ)
පෂාත් වභා, පෂාත් පාන ශා ක්රීඩා අමාත්ාාංය
අාංක 330, යුනියන් පපපදව, පකොෂඹ 02.
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gsk@pclg.gov.lk

