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ව�ෂ 2017 ��
ෙදසැ�බ� මස 07 වැ�� බ්රහ�ප���

ප�ත්ර සහ

හ�ත

ජා�ක වාහන
ප්ර�ප��ය�

�ද� හා ජනමා� ඇමැ� මංගල සමර�ර

��� බ� රථ සහ �ෙරාද රථ ආනයනය
සඳහා ව�නාකමට ණය අ�පාතය �යයට
90/10 ෙලස සංෙශාධනය කැෙ�.
�ෙබන �ය�ම වාහන
�ලංකාෙ�
වසර 2040 වන�ට ඛ�ජ ෙත�
ෙනාවන ෙවන� බලශ�� ම��
ධාවනය වන වාහන බවට ප� ��ෙ�
ජා�ක වාහන ප්ර�ප��ය ෙමවර
2018 අයවැෙය� රටට හ��වා ��
බව �ද� හා ජනමා� ඇමැ� මංගල
සමර�ර මහතා ප්රකාශ කර�.
ප��ය කාලය �රාවට අප රෙ�
වාහන ප්ර�ප��ෙ� ප�ත්ර බව� ෙහා
හ�ත බව� ෙනා�� බව පැවැ�
මංගල සමර�ර මහතා හ��වා ��
නව ජා�ක වාහන ප්ර�ප��ය වචනයට �මා ෙනාෙකාට �යාව� බවට
ප� ��ෙ� �� අ��ඨානෙය�
රජය �යා කරන බවද �යා ���.
ජා�ක වාහන ප්ර�ප��ෙ� අර�� ඉ�කර ගැ�ම ��ස රජෙ�

�ය�ම වාහන වසර 2025 වන �ට
ෙද��� ෙහා ���ෙය� ධාවනය
වන වාහන බවට ප�ව�තනය කරන
බව ද ඇමැ�වරයා සඳහ� කර�.
ඒ අ�ව අප රෙ� නව ජා�ක
වාහන ප්ර�ප��ය සා�ථකව �යාවට නැං�ම සඳහා � �� ගැ���
�හය� ෙමවර අයවැෙය� හ��වා
�� බව � �ද� හා ජනමා� ඇමැ�වරයා ��� �ෙරාද රථ සහ බ�
රථ ඇ��ව, ��� බලෙය� �යා�මක වාහන ආනයනය ��ෙ�� අය
කළ ආනය�ක බ� අ� කළ බව ද
�යා ���.
ඊට අමතරව ඛ�ජමය ඉ�ධන
ම�� ධාවනය වන වාහනව�� අය
කළ ආනයන බ� සංෙශාධනය කළ
බවද ඇමැ�වරයා �ය.

වාහනෙ� ��පාදන ව�නාක�
මත ෙහා එ��� ධා�තාව මත ෙහා
පදන� ව වැ� අගය� ග�නා බ�ද�
අයකර ගැ�ෙ� ක්රමෙ�දය ෙව�වට
�� ප� එ��� ධා�තාව මත පමණ� පදන� � බ�ද� අය ��මට
කට�� කර� ලබන බවද මංගල
සමර�ර මහතා සඳහ� කර�.
ඒ අ�ව රථවාහන ආනයනය
��ෙ�� සාව� ෙතාර�� �වාද�වා බ� ආ�ය� අ�� ��ෙ�
ෙහා රජයට ලබන ආ�යෙ� ��වන
කා���� අවම වන බවද, රථවාහනව�� අය කරන බ� ක්රමෙ� ���දභාවය� ඇ�වන බව ද ඔ� �යා
���.

ජය�� �ණ�ංහ

���ෙය� ධාවනය වන කා�
සඳහා වන ආනයන බ�
අවම වශෙය� ��ය�
ල�ෂ 10 �� අ� ��ම.
බ� �දහ� �මාව �යයට
20 ද�වා වැ� ��ම

ඛ�ජමය ඉ�ධන ම��
ධාවනය වන අ� �ෙඛාපෙභා�
වාහන සඳහා වන බ�ද දළ
වශෙය� ��ය� ල�ෂ
25 �� වැ� ��ම
�ෙරාද රථ
�යාමනයට
අ�කා�ය�
����ම

ෙපට්ර� ඉ�ධන සහ ෙපට්ර� ෙද��� ෙමාට� කා� සඳහා එං�� ධා�තාව මත ��පාදන බ� අ�පාත

ම��ෙ� ආර�ෂාව
තහ�� ��ම සඳහා
පහත සඳහ�
ආර��ත
�යවරය� හා
අ��ල ෙනාවන
ෙමාට� රථ
ආනයනය ��ම ලබන
වසෙ� (2018)
ජනවා� 01 වැ� �
�ට තහන� ��ම.

�ල - හ�ත ආ��කය� - එ�ට�ප්ර�� � ලංකාව� �� ��ෙ� ෙ�මාව ස�තව වසර 2018
අයවැය ඉ�� මස 09 වැ�� පා��ෙ���වට ඉ��ප� කර�� ජා�ක වාහන ප්ර�ප��ය
හ��වා�� මංගල සමර�ර මහතා ෙ� අංශෙ� ප්රගමනය උෙදසා කළ නව ෙයාජනා ෙමෙ�ය.
�නට පව�න වසර 07ක කාලය� �ළ ෙගවා ��ය හැ� �ෙඛාපෙභා� වාහන බ�ද,
එකවර ෙග�ය �� බ�ද� බවට ප�කැෙ�.
ප�සර �තකා� ��� �ෙරාද රථ භා�තය ��ම� ��ම ��ස �ස� ම�� ධාවනය වන
�ෙරාද රථ සඳහා අයකරන ආනයන බ� ��ය� පන�දහස�� (50,000) වැ� කැෙ�.
රට �ළ එකල� කරන ��� කා� රථ හා ��� බ� රථ සඳහා ද ෙ� පහ�කම ලබාෙ�.
� ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලයට අ��� ��� බ� රථ 50� �ල� ගැ�මට ��ය� ��යන 500� ලබාෙ�.
ජා�ක ��� ප�ධ�ෙය� බැහැරව ��ය බලෙය� �යා�මක ��� ආෙරාපන ම��ථාන 63 ඇ��
�න�ජන�ය බලශ�� සංව�ධනයට ��ය� ��යන 5300 ලබාෙ�.

�ස� ඉ�ධන සහ �ස� ෙද��� ෙමාට� කා� සඳහා එං�� ධා�තාව මත ��පාදන බ� අ�පාත

ය�� පැ� (�නකට ශත 17) කා� (�නකට �.1.78) සහ ම� බ� රථ (�නකට �.2.74)
කාබ� බ�ද� හ��වා�ම.
ෙමාට� වාහන මත අය කළ ව�නාකම පදන� � ��පාදන බ�ද ඉව� ��ම
ෙපට්ර� සහ �ස� භා�තා කරන ෙමාට� වාහන සඳහා එ��� ධා�තාව මත පමණ�
(ඝන ෙස���ට� පදන�ව ��පාදන බ� අය ��ම)
��� වාහන සඳහා ��පාදන බ� පදන� ව�ෙ� එ��ෙ� යා��ක
බලය මතය (�ෙලා ෙවා�) අ�වය.
�යැ�� හා ඉ��පස ගම� කර�නා සඳහා වා� බෑ� (Air Bags)
අ��වැ�� වැළැ��ෙ� ��ංග ප�ධ�ය
(Anti – locking Breaking System (ABS)
�යැ��, ඉ��පස හා ප�පස අ��වල ගම� කර�න� සඳහා වන
�ථාන �නකට ස�බ��ත ආසන ප� (Three Point Seat belt)

��� ෙමාට� රථ සඳහා වන බ� අ�පාත

��� බලෙය� ධාවනයවන �ෙරාද රථ ලබාගැ�ම ��ම� ��ම

