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ගල්ඔයළලම්ළඉවුරළලයළඳරයළ-ළඅම්ඳළර 

2018 ාළර්තු 
 

01. ස්වහවිාළඳෆලෆත්ළවුළවහථළනයළ-ළපන්ලළසිමළලයළඳෘතිළමෂානළමරකළමළර්යළලීයළ 

      ළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළස්වහවිටුළළළල 

02.ළස්වහමාළඳෆලෆත්වුළදිනයළළළළළළළ-ළ2018.03.27 

03.ළස්වහවිපම්ළප්රධළනත්ලයළ-ළපන්ලළසිමළලයළඳෘතිළමෂාකළමරු-ළගල්ඔයළලම්ළඉවුර 

04.ළවශභළගීත්ලයළ-ළ 

04.1ළරජපේළනිෂධළරින් 

 

අ:අ: ළළළළළළළළළළළළළනා       තනතුර  
01 ආර්.ඩි.ජේ.ජේ.ලනසිංශ මයළ ව: කෘ: අධයේ අම්ඳළර 
02 ඊ.ක්රිවහ ද ජපරිය මයළ ජේලළසක ලයළඳෘ  

කෂමණළකරු 
ජේලළසක 
ලයළඳෘ  
කෂමණළකරන 
කළර්යළය-අම්ඳළර 

03 එම්.කරුණළරත්න මයළ  අඩවි වශකළර ලනජිවි කළර්යළය  
04 වළලිය ශපුජ ොඩ මයළ කෘෂි: උඳජපක නළමල්තළල 
05 එවහ.එම් විජෙසුරිය මයළ කෘෂි: උඳජපක ලළවිේන 
06 ජේ.ඒ.ආර් යජෝධළ මිය කෘෂි: උඳජපක ඳර ශකෆජල් 
07 ආර්.එම්.ඩී. රත්නළයක මයළ දිවහත්රිේ අජෂවි 

විධළයක 
ේ ජඳොජශොර 

08 ඒ.ලියනජේ මයළ ප්රළ:ලළරිමළර්  
ඉිංජිජේරු 

අම්ඳළර 

09 ඩබ්.එම්.ඒ.බී.විජේසුේදර මයළ ඉිංජිජේරු වශකළර විරජ ොඩ 
10 එේ.ටී.ආර්.ෙයවීර මයළ ඉිංජිජේරු වශකළර උශන 
11 ඩි.එවහ.ජවේනළරත්න මයළ ඉිංජිජේරු වශකළර අම්ඳළර 
12 ජේ.එවහ.ජි. සරිජවේන මයළ ජ ො:ප්රළ: ලධධළී මළයළදුේන 
13  ද. සලරළවළ මයළ විංලර්ධන ලධෂධළරි විරජ ොඩ 



14 ජි.ඩි. ද.වදරුලේ මයළ ඉිංජිජේරු වශකළර අේනමජල් 
15 ප්රමිළ ඇේතී  මිය විංලර්ධන ලධෂධළරි ජ ොනළජ ොල් 
16 එච්.ඩි. ේමළල් මයළ වි:භළ:ලධ:(ඳෆෂෆ ද 

විංරේණ) 
අම්ඳළර 

17 ජේ.ඩි.ජේ.දිවළනළයක මයළ කෘෂිකර්ම උඳජපක  පිට  
18 එම්.එසහ.ඒ.වී ර් මයළ ලධජයෝෙය කෘෂිකර්ම  

අධයේ(ලයළප්ති ) 
අම්ඳළර 

19 ඒ.එම්.රියේත ඩිංඩළර මයළ වශකළර අධයේ ෙළ ක ජඳොජශොර 
ජල්කම් 
කළර්යළය 

20 ඒ.සී. වකියළ මිය විංලර්ධන ලධෂධළරි ජේලළසක 
ලයළඳෘ  
කෂමණළකරන 
කළර්යළය- 
අම්ඳළර 

21 එම්.එේ වලීතළ මිය  විංලර්ධන ලධෂධළරි - එම - 
22 එම්.එච්.එසහ. නුළ මිය විංලර්ධන ලධෂධළරි - එම - 
23 අවහමියළ ජබ් ම් මිය විංලර්ධන ලධෂධළරි - එම - 
24 වි.රම්මියළ මිය විංලර්ධන ලධෂධළරි - එම - 
25 එච්.එම් මධුළ මිය කෂමනළකළරණ 

වශකළර 
- එම - 

26 ජේ.එවහ.ජේ.ජශේරත් මිය විංලර්ධන වශකළර - එම - 
27 ඒ.එම්. ඩසීර් මිය විංලර්ධන ලධෂධළරි - එම - 
 

04.2ළපගොවිළනිපයෝජිතළාශතුන් 

අ:අ: ළළළළළළළළළළළළළළනා පගොවිළවංවිධළනය ළළළළළළළතනතුර 
01 ඩි.ජේ.එම්. ගුණජවේකර මයළ එල්.බි. 15  රු  වභළඳ  
02 ඩබිලිවි.එම්.ගුණජවේන මයළ එල්.බි.19  රු වභළඳ  
03 ආර්.එම්.ජඳොඩිඅප්තිපුශළමි මයළ එල්.බි.19  රු ජල්කම් 
04 ආර්.එම්. දකිරිඩිංඩළ මයළ යු.බි.01  රු වභළඳ  
05 එච්.එම්.ඩිිංගිරිඩිංඩළ මයළ යු.බි.09  රු ජල්කම් 



06 ඩි.එවහ.එම් ඩබිලිව්.ඩිංඩළර මයළ යු.බි.09  රු භළණ්ඩළ ළරික 
07 බි.ජි.ෙයසිංශ මයළ යු.බි.3,4,5,6  රු භළණ්ඩළ ළරික 
08 බි.එම් විජේරත්න මයළ යු.බි.02  රු වභළඳ  
09 ජේ.එම්.කුසුමළ කමසීලී මිය එල්.බි.15   රු ජල්කම් 
10 ජේ.ඒ. ද සල්ලළ මිය එම්.9/11  රු ජල්කම් 
11 ඒ. දයළනේද මයළ යු.බි.02  රු ජල්කම් 
12 එච්.එච්.චේද්රජවේන මයළ යු.බි.02  රු භළණ්ඩළ ළරික 
13 ආර්.පී.ජි.ෙයසිංශ මයළ එල්.බි.8  රු ජල්කම් 
14 ජේ.එම්.එේ.ගුණජවේකර මයළ එල්.බි.8  රු වභළඳ  
15 රිංජිත් විජේතිං  මයළ යු.බි.7  රු වභළඳ  
16 ජේ.එල්.ඩි.ෙයවික්රම මයළ එල්.බි.4  රු භළණ්ඩළ ළරික 
17 ඩි.එම්.චේද්ර ජවේකර මයළ එල්.බි.5  රු වභළඳ  
18 ඩි.එම්.ෙය ක මයළ එල්.බි.5  රු භළණ්ඩළ ළරික 
19  ළමිී  වතරසිංශ මයළ යු.බි.12  රු ජල්කම් 
20 සී.එච්.කුමළර මයළ යු.බි.12  රු වභළඳ  
21 ඒ.සරිජවේන මයළ එම්. 01  රු වභළඳ  
22 එේ.ආර්.විමරත්න මයළ යු.බි.10,11  රු වභළඳ  
23 එල්.ජි. රියේත මයළ  එල්.බි.11  රු භළණ්ඩළ ළරික 
24 එච්.ඒ. පියදළව මයළ එල්.බි.27ජි. 02  රු ජල්කම් 
25 ඩබිලිවි.විරසිංශ මයළ ජි 03  රු වභළඳ  
26 එවහ.එච්.ජවෝමසරි මයළ ජවේනළ ම බි  රු ජල්කම් 
27 එම්.එම්.මුතඩිංඩළ මයළ එල්.බි.20  රු වභළඳ  
28  ද.එම්.කිරිඩිංඩළ මයළ එල්.බි.20  රු භළණ්ඩළ ළරික 
29 එච්.පී.රණවීර මයළ එම්17/20  රු වභළඳ  
30 ඩබි: ඩි වරත් කුමළර මයළ එම්17/20  රු ජල්කම් 
31 ජේ.ඒ.පුිංචි ලධජම් මයළ එම්17/20  රු භළණ්ඩළ ළරික 
32 ඒ.ඩබිලිවි.වරත්  ළමිලධ මයළ එල්.බි.12  රු ජල්කම් 
33 ජේ.එම් සුරවීර මයළ එල්.බි.12  රු භළණ්ඩළ ළරික 
34 ඒ.එම්.ඩිංඩළර මයළ එල්.බි.34,35,36  රු ජල්කම් 
35 ඩබ්ලිව්.එම්.විජේරත්න මයළ යු.බි.16  රු ජල්කම් 
36 ඩි.එම්.ධර්මජවේන මයළ එල්.බි.11  රු වභළඳ  
37 ඩි.එම්. ජඳොඩිඩිංඩළ මයළ එල්.බි.10  රු වභළඳ  



38 එච්.එම්.මුතඩිංඩළ මයළ එල්.බී.10  රු ජල්කම් 
39 සරිඳළ මළරසිංශ මයළ ජි 05  උඳ වභළඳ  
40 ජේ.ඩබිලිව් සීතළ ෙයත් මිය එල්.බි.07 ඳශෂ  රු ජල්කම් 
41 ඒ.එම්.ගුණ ක මයළ එල්.බි.10 ලධජයෝජිත 
42 ඩබ්.ඒ.එවහ.රත්නළයක මයළ යු.බි.16  රු භළණ්ඩළ ළරික 
43 ජේ.ජේ.එම්.ජවෝම කමයළ එල්.බි 21/22  රු ජල්කම් 
44 එල්.ආර්.චේද්ර ජවේකර මයළ එල්.බී.12  රු භළණ්ඩළ ළරික 
45 ඩි.එම්.හීඩිංඩළ මයළ එම්.9/11  රු වභළඳ  
46 ජි.ඩි.මිංජු මයළ ජි 10 -බි  රු භළණ්ඩළ ළරික 
47 ආර්.එම්.ඥළනලර්ධන මයළ ජි-10 බී  රු වභළඳ  
48 ධනඳළ  ජකොඩිතලේකු මයළ ජි 13,14,16  රු ජල්කම් 
49 ඩබ්ලිව්.ඒ ප්රවේන කුමළර මයළ ජි 13,14,16  රු වභළඳ  
50 ටී.එම්.ෙයසුේදර මයළ එල්.බී. 2,3  රු ජල්කම් 
51 ඩි.එම්. වික්රමසිංශ මයළ එල්.බි.07 ඉශෂ  රු ජල්කම් 
52 ලධශළල් ජරොශණ මයළ යු.බි.8,8ඒ  රු වභළඳ  
53 එවහ.එම්.එවහ ධර්මරත්න මයළ එල්.බි. 07 ඳශෂ  රු වභළඳ  
54 එච්.එම්.ජප්රේමරත්න මයළ එල්.බි.2, 3  රු වභළඳ  
55 ඒ.එම්.අප්තිපුශළමි මයළ එල්.බි.2, 3  රු භළණ්ඩළ ළරික 
56 ඩබ්ලිව්.එම්.සුදුඩිංඩළ මයළ ජි. 05 ජකත්ඇ 

ලධජයොජිත 
57 එේ.ජි.අමරරත්න මයළ එල්.බි.29,30,31,32 

ජී.01 
 රු වභළඳ  

58 වී.ජේ.ගුණඳළ මයළ ජි.4,7  රු වභළඳ  
59 බි.ඒ.මුතඩිංඩළ මයළ ජි.10   රු ජල්කම් 
60 එචි.ආර්.ඒකනළයක මයළ එල්.බි.21,22 ෙ ඳළක 
61 ඒ.එම්.ෙයසිංශ මයළ එම්.5,2  රු භළණ්ඩළ ළරික 
62 ජේ.ජේ.ජේ.මෆණිජේ මිය එම්. 16/18  රු භළණ්ඩළ ළරික 
63 එල්.ඒ.එම්.කුමළරිශළමි මයළ ජි. 03  රු ජල්කම් 
64 එවහ.ඒ.විපුජවේන මයළ එල්.බි.05  රු ජල්කම් 
65 ආර්.එම්.වරත් මයළ එල්.බි. 6  රු වභළඳ  
66 ඩබ්ලිවි.ජි.කරුණළදළව මයළ ජි.6  රු භළණ්ඩළ ළරික 
67 ඊ.ජි.රම්ඩිංඩළ මයළ ජි, 10 බි.  රු ජල්කම් 



68 ජි.ආර්.විජේරත්න මයළ එම්.10,12  රු වභළඳ  
69 ඒ.සරිජවේන මයළ ජි,9/12  රු වභළඳ  
70 ආර්.පී.ජවෝමඳළ මයළ එම්. 16,18  රු ජල්කම් 
71 ආර්.පී.විමදළව මයළ ජි. 10  රු වභළඳ  
72 එවහ.පි.ගුණරත්න මයළ යු.බි.17  රු ජල්කම් 
73 ඩි.එම්. ඒ. දිවළනළයක මයළ එල්.බී.1   රු ජල්කම් 
74 පී.එවහ.ගුණරත්න මයළ එල්.බී.5 ජ ොවිමශතළ 
75 ආර්.පී  කරත්න මයළ එල්.බී.6  රු භළණඩළ ළරික 
76 එම්.ඒ අබ්දුල් අසීවහ මයළ ජකොණ්ඩලටුලළන  රු ජල්කම් 
77 ජේ.එම්.එම්. වහමයිල් මයළ ජකොණ්ඩලටුලළන  රු වභළඳ  
78 ජි.ආර්.උඳළලි ඩිංඩළර මයළ එල්.බි. 07 ඳශෂ  රු භළණ්ඩළ ළරික 
79 ඩබ්ලිව්.ජි.ඩි.සරිඳළ මයළ එල්.බි. 21,22  රු භළණ්ඩළ ළරික 
80 ඩි.එම්. නළක රුලේ මයළ  ජවේනළ ම  රු වභළඳ  
81 ජේ.පි.ආරියඳළ මයළ රුහුණු ම  රු භළණ්ඩළ ළරික 
82 ඩි.එමි.දවළනළයක මයළ එල්.බි. 4 ලධජයෝජිත 
83 එච්.එම්.ජවෝමතළ මිය  ජි. 06   රු ජල්කම් 
84 ඒ.එම්.ආරියදළව මයළ එම්.5 ඒ  රු භළණ්ඩළ ළරික 
85 ජි.බි. ජවෝමරත්න මයළ එල්.බි.01  රු භළණ්ඩළ ළරික 
86 ඩබ්.ඩබ්.ඒ.ගුණජවේන මයළ එම්. එවහ.5   රු ජල්කම් 
87 එේ.ජි. කරුණළලේත මයළ කුමුදු ම  රු වභළඳ  
88 ලිේත  ම්ත් මයළ  යළය 04  රු ජල්කම් 
89 පී. ළල්ජේ මයළ යළය 04  රු වභළඳ  
90 එම්.එේ ධනඳළ මයළ එල්.බී.23,24,25  රු ජල්කම් 
91 ජේ.වී.ජි. සුමිත් ධර්මරිය මයළ එල්.බී.23,24,25  රු වභළඳ  
92 පි.බි.ජශේරත් මයළ යු.බි.01  රු ජල්කම් 
93 ඒ.ඒ. ගුණදළව මයළ යු.බි. 10,11  රු ජල්කම් 
94 ලයි.පී. ගුණජවේකර මයළ එම් 08  රු වභළඳ  
95 පී.එම්. රියේත මයළ ජි 9,12  රු භළණ්ඩළ ළරික 
96 සී.එච්.වරත් කුමළර මයළ ජි.11,15  රු භළණ්ඩළ ළරික 
97 ලධමල් සරි විජේසුරිය මයළ රුහුණු ම  රු වභළඳ  
98 එල්.පී.එල්.සසර කුමළර මයළ එල්.බි.04  රු වභළඳ  
99 ඩී.ඒ. වමරනළයක මයළ යූ.බී.07 ලධජයෝජිත 



100 ජේ.සී.එවහ. විජේරත්න මයළ රුහුණු ම ලධජයෝජිත 
101 ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩේදු මයළ එල්.බි.14  රු භළණ්ඩළ ළරික 
102 ජි.ජි.ෙයජවේන මයළ එල්.බි.12  රු වභළඳ  
103 ආර්.එම්.එම්.රළෙඳේ මයළ එල්.බි.14  රු ජල්කම් 
104 ආර්.ජේ.බි.එම්.ෙය ක මයළ එල්.බි.14  රු වභළඳ  
105 ආර් කරුණළරත්න මයළ යු.බි.09   රු වභළඳ  
106 ඩී.එම්.දවනළයක මයළ යළය 04 ලධජයෝජිත 
107 ඩි.එම්.දිවළනළයක මයළ යළය 04 ලධජයෝජිත 
108 එච්.එම්.දයළරත්න මයළ  ඇ ලධජයෝජිත 
109 ආර්.එම් ධනඳළ මයළ ජවේනළ ම ලධජයෝජිත 
110 ආර්.එච්.උේකුඩිංඩළ මයළ රෙ තෆේන ජ ොවි ලධජයොජිත 
111 ධනලිං ඩිංඩළර මයළ උශන ජ ොවි ලධජයෝජිත 
 

  ආ ම සහි කිරිජමේ අනතරුල  ල්ඔය ලම් ඉවුර ජේලළසක ලයළඳෘ  

කෂමණළකරු ඊ.ක්රිවහ ද ජපරිය මශතළ විසේ ඳෆමිණ ස ද රෙජේ ලධෂධළරිේ ශළ 

ජ ොවි ලධජයෝජිත මශත්ම/මශත්මීේ වළදරජයේ  පිළි ෆී ජමේ අනතරුල රැවහවීජම් 

කටයුත ආරම්භ කරන දි. 

05.ආයතනළවංලර්ධනළමටයුතුළ-ළපන්ලළසිමළලයළඳෘතිළමෂාකළමරු 

ාශළවභළළස්වහමම්ළඳෆලෆත්මා 

ජමලර ෙය ඩළ දිම සදු කරන ජ ොවි විංවිධළනල මශ වභළ රුවහවිම් කඩිනමිේ 

ඳලත්ලළ අලවේ කෂ යුත ඩලත්, ඒ වදශළ ජ ොවි විංවිධළන උනේදු ලන ජවත් දේලළ 

ස දන දි. 

විගනනළමටයුතුළ 

 ඳසුගිය අවුරුපජප ජ ොවි විංවිධළන 58 ක ගිණුම් වි ණන කටයුත අලවේ කර ඇ  

ඩලත්, ගිණුම්   වි ණනය ජනොකෂ ජ ොවි විංවිධළන ඳශත ඳරිදි ලන ඩලත් ප්රකළ කෂළ. 

 

  එල්.බි. 12 ජඩදුම් ඇ ජ ොවි විංවිධළනය 

  ජකොණ්ඩලටුලළන ජඩදුම් ඇ ජ ොවි විංවිධළනය 



  එම් 17/20 ජඩදුම් ඇ ජ ොවි විංවිධළනය ආදි ලජයේ ජව්. 

ළළළළළළළළළළළළළ2018ළයළමන්නයළවශළළපඳරළමන්නළතීරකළගෆනීා 

ලළරිාළර්ගළමටයුතුළ-ළප්රළපිය යළලළරිාළර්ගළඉංජිපන්රුළ-ළඅම්ඳළර 

2018.03. 27 ලන දිනට ලෆජව් ෙ ධළරිතළලය -  අේකර අඩි 137440 කි  

         අඩි 59.6 ේ ඩල  ප්රකළ කෂළ. 

ඳළලධය ෙ අලයතළ ශළ අජනතත් ෙ අලයතළ වදශළ ෙය ඉ රි කර  ෆී ජමේ 

අනතරුල ල ළල වදශළ ඩළ  දිය ශෆකි ෙ ප්රමළණය ඳශත වදශේ ඳරිදි ලන ඩල ප්රකළ 

කරන දි. 

 ල්ඔය ලම් ඉවුර වදශළ අේකර     7500 

 ල්ඔය දකුණු ඉවුර වදශළ අේකර  6700 ේද 

          ඟ ආශ්රිතල අේකර                     5800 ේ ද ලජයේ අේකර 20000 ේ  ල ළ 

කිීමට ෙය ඩළ දිය ශෆකි ඩලත්,  ල් ඔය  ඟට ඳශත් ලන කළේදු ෙය, ආල්ඔයට 

ඳශත් ලන කළේදු ෙය ලෆලධ ෙය උඳජයෝගී කර ජ න ජමම ප්රමළණය අේකර 26624 

ේ දේලළ ලෆඩි කිීමට තීරණය ක ඩලත්, ඒ අනුල  ල්ඔය ලම් ඉවුර යටජත් ල ළ කරනු 

ඩන අේකර ප්රමළණය ඳශත වදශේ ඳරිදි ලන ඩලත්  ප්රකළ කරන දි. 

අම්ඳළර ඒකකය අේකර  2757 

උශන ඒකකය අේකර    3435 

ජ ොනළජ ොල් ඒකකය අේකර 2500   

ඒ අනුල අජප්රේල් 15 දින කේනය ආරම්භ කිීමට ජයෝෙනළ කරන ඩලත්, අජප්රේල් 

30 ලන විට බිම් වකවහ කර ලපුරළ අලවේ ක යුත ඩලත්, එතෆේ සට දින 05 ේ 05 ට 

මුර ක්රමයට ල ළලට ෙය ඩළ ජදන ඩලත්, ජුලි 30 කේනය අලවළන කිීමට ජයෝෙනළ 

කරන ඩලත් ඳෆලසීය.       

 

ඉංජිපන්රුළවශමළරළ-ළඋශන/අන්නාපල් 

ලෆජව් ඳල න ෙ ධළරිතළලජයේ විවිධ අලයතළලයේ වදශළ ඉ රි කර  ේනළ ලතර 

ප්රමළණය තඩළ  ත්   ඳසු ල ළලේ වදශළ ඩළ දිය ශෆකි ලතර ප්රමළණය අේකර අඩි 70000 

ේ ඳමන ලන ඩලත්, ජමයිේ  අේකර 26000 ේ ඳමණ ල ළ කෂ ශෆකි ඩලත් ප්රකළ කර 

ස දන දි. ඒ අනුල  



අම්ඳළර ඒකකජේ වම්පර්ණ බිම් ප්රමළණයත්, උශන ඒකකජේ යු.බි.07 ඇ දේලළත් 

ජ ොනළජ ොල් ඒකකජේ ජදොර 5 ේ ඉශෂ ජකොටවටත් ෙය ඩළ දිම සදු කරන ඩල 

ඳෆලසීය. ඉදිරිජේදි තලත් ෙය අේකර අඩි 27000 ේ ඳමන ලර්ළජලේ ලෆලට 

එකතජව්ය  යන ඩළජඳොජරොත්තජලේ ජමම අේකර 26000 ල ළ කිරිමට ජයෝජිත ඩලත් 

ජමම ලඳවරිය ල ළ කිරිම වදශළ ජ ොවි මශතේජේ පුර්ණ වශජයෝ ය අලය ඩලත් 

ඳෆලසීය. 

ෙ මුර ක්රමය ආරම්භ කෂ ඳසු දින ඳජශේ ඳශට  ෙය ඩළ දිම කරන ඩෆවිේ, ජමම 

දින 5 ඇතත තම කුබුරට ෙය ඩළ  ත ශෆකි නම් ඳමණේ දෆනට ල ළ කිීමට  

අනුමත කුඹුරුද ල ළ කෂ යුත ඩල ඳෆලසීය. දින 5 ේ ඳසු අලධලළර්යයජයේම ඇ ලවන 

ඩලත්, ජමම දින 5 ට ලම් ඉවුරට ඳමණේ අේකර අඩි 2400 ක ඳමණ ෙ  ප්රමළණයේ 

ලෆජලේ ඩළ  ත යුත ඩල තල දුරටත් ඳෆලසීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළජිළ10ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනයළ 

ෙළයට ලර්ළජලේ තලත් ෙය ෆබුනජශොත්  දෆනට ල ළ ජනොකරන ජකොටවහ ලටත් 

ල ළල වශළ ෙය ඩළ ජදනලළදෆයි  විමසීය. 

පන්ලළසිමළලයළඳෘතිළමෂාකමළරු 

ලෆවහජවොත් ජදලන අදියජර්දි ඉ රි ජකොටවහ ලටද ෙය ඩළ දිම සදු කරන ඩල ඳෆලසීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළඑම්ළ01ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනයළ 

මෆයි 15 දේලළ ලර්ළල ෆජබ් දෆයි ඩළ, සයළු ජදනළටම එකලර ෙය ලධකුත් කිරිම 

කරන ජව ඉල්ලු අතර, ජමලර ල ළ ජනොකරන ජ ොවිේ ජලනුජලේ  ේනළ 

ක්රියළමළර් ය කුමේදෆයි විමසීය. 

පන්ලළසිමළලයළඳෘතිළමෂාකළමරු 

කේනය ප්රමළද කිරිම කිසජවේත් ක ජනොශෆකි ඩලත්, ඳසුගිය දිනල දිවහත්රිේ ජල්කම් 

කළර්යළජේ ඳෆල  රැවහවීම් ලදිද කේනය ඳමළ කිරිම සුදුසු ජනොලන ඩල ජපඳළන 



අධිකළරිජේද මතය වු ඩල ඳෆලසීය. ඒ අනුල කඩිනමිේ ල ළල වදශළ ජයොමු විය යුත ඩල 

දෆේවීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළජිළ10ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනයළ 

අජප්රේල් මළවය තෂ ඇ ලන විංලශන ලෆස රටළල වකළ ඩළ ජි 05, ජි 4/7 ඇලල්ල 

ජකෂලර දේලළ ෙය ඩළ ජදන ජව ඉල්ලීය. වි ජ ොවිතෆලධේ යෆජඳන ජ ොවීේජේ  

ප්රධළන ජිලජනෝඳළය ම  ශෆරුජනොත් එම ජ ොවිේ ජිලත් කරවීමට වශන අලය ඩල 

ඳෆලසීය.  

ඉංජිපන්රුළවශමළරළ-ළඋශන/අන්නාපල් 

ඉදිරිජේදී විංලශන ලෆස ලලිේ  තලත්  අේකර අඩි 27000 ේ ෙළයට එකත ජව් යයි 

ඩළජඳොජරොත්තජලේ අේකර 26000 ේ ල ළ කිීමට තීරණය කත්, දෆනට ෙළජේ 

ඇ  ෙ ප්රමළණජයේ වතය ලජයේ ම ල ළ කශෆේජේ අේකර 15000 ේ ඳමණේ  

ඩල ඳෆලසීය.  

ගරුළවභළඳතිළ-ළයු.බි.ළ12ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනයළ 

ලර්ළල ඩළජඳොජරොත්තජලේ කරන කටයුත පිළිඩදල විහලළවයේ තෆබිය ජනොශෆකි ඩල 

ඳෆලසීය. ජනොලෆම්ඩර්, ජදවෆම්ඩර් ලර්ළල ඩළජඳොජරොත්ත ව නමුත්, එම ලර්ළල 

ජනොෆබීම මත අජප්රේල් විංලශන ලෆස ඩළජඳොජරොත්තජලේ වී ල ළල පිහිටුවිම 

අනළරේෂිත ඩල ඳෆලසීය. 

ජපඳළඥජයෝ  ේනළ  රණ පිළිඩද වෆකිල්ට ජනො ත යුත ඩලත්, ඳසුගිය කළජේ 

ජපඳළඥජයෝ රවළයලධක ජඳොජශොර ලධයමිත ජලළලට ඩළ දීම  ෆන කතළ ජනොකෂ 

නමුත්, ලෆජව්  ජඩන ලතර ප්රමළණය, ලතර ඩළ ජදන දින ලකලළනු පිළිඩදල කතළ කරන 

ඩල ඳෆලසීය. ජපඳළඥයේ කතළ කෂ යුත්ජත් ලතර ජදන දිනය ජනොල ලතර නෆ ල 

අවරණ ලන ජ ොවි මශතේ පිළිඩදල ශළ ඔවුේට ජදන වශන පිළිඩ ල ඩල ඳෆලසීය. 

වි ල ළ කෂ ජනොශෆකි ප්රජපල අ ජර්ක ජඩෝ  ල ළ කිරිමට ජ ොවීේ  රණය කර ඇ  

ඩලත්, ඒ වදශළ කෘෂිකර්ම ජදඳළර්තජම්ේතල සුදළනම්දෆයි ඳෆශෆදිලිල ප්රකළ කරන ජව 

ඉල්ලීය. 



ජම් ලන විට අලි ප්රහණජයේ ජ ොවි මශතේ විළ ජව අවරණ වි ඇ  ඩලත් 

ජපඳළඥයිේ ඒලළ පිළිඩදල ජවොයළ ඩෆලිය යුත ඩලත් ඳෆලසීය. 

 

ගරුළභළණ්ඩළගළරිමළ-ළයු.බිළ16ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

ලෆජව්  ජඩන ලතර ප්රමළණය අනුල ලළරිමළර්  ජදඳළර්තජම්ේතල අරජ න  ජඩන තීේදු 

 රණ ලධලරදි ඩලත්, ල ළ කිරිමට ජනොශෆකි ලන ජ ොවි මශතේ ජලනුජලේ ඩළ ජදන 

වශන පිළිඩදල දෆේම  වළකච්ෙළ කරමුයි ඉල්ලීය. 

වෆප්තිතෆම්ඩර් මළවය සට ල ළ ජනකරන ජ ොවි මශතේ වදශළ වශනළධළරයේ ඩළ දිමට 

කටයුත කරන ජවද  ඉල්ලීය. 

පන්ලළසිමළලයළඳෘතිළමෂාකළමරු 

සිංශ අලුත් අවුරුපදට කලිේ සයලුම ජ ොවි මශතේ මුලික බිම් වකවහ කිීම කරන 

ජව ඉල්ලීය. 

ඉංජිපන්රුළවශමළරළ-ළඋශන/අන්නාපල් 

ඳසුගිය කේනජේ අජප්රල් 05 ලන දින සට ලතර ඩළ දි දලවහ 10 ේ 15 ේ ලතර අඳජත් 

ගිය ඩලත්, ඒ ලධවළ සිංශ අලුත් අවුරුපජදේ ඳසු ලතර ඩළ දිමට කටයුත කරන ඩලත් 

ඳෆලසීය. 

 

06.මෘෂිමළර්ටුමළමටයුතු 

නිපයෝජයළමෘෂිමර්ාළඅධයක්ෂ(ලයළප්තිති)ළ-ළඑම්.එසහ.ඒ.වනීර්ළාශතළ 

අේකර 120000 ේ ඳමණ ජවේනළනළයක වමුද්රය යටජත් ල ළ කරන නමුත්, ජමලර 

කේනජේ ඳල න ෙ හිඟය ජශේතජලේ අේකර 26000 ේ ඳමණ ල ළ කිරිමට  රණය 

කෂ ඩල ඳෆලසීය. මශළ ලළරිමළර්  ලයළඳළර ල අ ජර්ක ජභෝ  ල ළ කිරිම පිළිඩ කතළ 



කෂ ජනොශෆකි ඩලත්, ලර්ළ ෙජයේ ල ළ කෂ ශෆකි නම් අ ජර්ක ජභෝ  ල ළ කරන 

ජවත්, බීෙ අලය නම් වෆඳීමම කෂ ශෆකි ඩලද ඳෆලසීය. 

හිතමජත් කරන ල ළලේ ලදී කෘමි උලදුරු ඒමට ඉඩ  ජඩන ඩෆවිේ හිතමජත් ල ළලේ 

ලට යළම සදු ජනොකරන ජව දෆේවීය. 

අජප්රේල් 15 දින ය කේනය ආරම්භ කිරිමට ලළරිමළර්  ජදඳළර්තජම්ේතල ක 

ජයෝෙනළල  සුදුසු ඩල ඳෆලසීය. 

 

ගරුළභළණ්ඩළගළරිමළ-ළයු.බිළ16ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනයළ 

අයළජල් යන  ලයිේ, ලන අලි ලෆලධ  ෆටළු ලධවළ අ ජර්ක ජභෝ  ල ළලකට යළමටද 

අඳට ශෆකියළලේ ජනොමෆ  ඩෆවිේ ජඳොජශොර වශනළධළරය වදශළ වියදම් කරන මුද 

ල ළ ජනොකරන ජ ොවීේට වශනළධළරයේ ලජයේ  දිමට ජයොදළ  ේනළ ජව ඉල්ලීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළයු.බි.ළ09ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

කෆකුමට මුලික බිම් වකවහ කිීම කෂජශොත් ලතර ජනොෆජඩන ජ ොවි මශතේට එහිදී 

ඉ රි ලන ලතර ඩළ දිය ශෆකිදෆයි විමසීය. 

 

පන්ලළසිමළලයළඳෘතිළමෂාකළමරු 

ෙය ඩළ  ජනොජදන ජකොටවහල ෙනතළලජේ ඳරිජභෝෙනය වශළ ඇලල් ල යලන 

කුඩළ ෙ ප්රමළණය භළවිතළ කර ඇ මු ස දන ජ ොවීේ වී ල ළ කිීමට ජඳෂබුණජශොත් 

ඉදිරිජේදී විළ  ෆටළුලකට මුහුන දීමට සදුවිය ශෆකි ඩල ප්රකළ කජෂේය.ළ 

වශමළරළඅධයක්ෂළ-ළජළතිමළපඳොපශොරළපල්මම්ළමළර්යළයළ 

රුපියල් 500/- මිෂකට 50 Kg ජඳොජශොර මි දයේ ඩළ දිමට රෙය කටයුත කර ඇ  

ඩලත් කේනයට අලය ජඳජශොර ජතො  ඳල න ඩලත් ඳෆලසීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළඑල්.බි.ළ37,38,39ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 



නුජේේද, රෙ තෆේන ජකොටවහ ලට නලගිරියළල ලෆජලේ   ලතර ජදන ලධවළ 

අේකර 5500 ේ ල ළ කරන ඩලත් රවළයලධක  ජඳොජශොර අජප්රේල් 10 ලන දිනට ජඳර 

අලය  ඩලත් ඳෆලසීය 

අපෂවිළවිධළයමළ-ළංමළළපඳපශොරළවාළගාළ 

2015 වශනළධළර ජඳජශොර ඩළ දුේ ආකරයටම අජප්රේල් 10 ලන දින ලන විට ජඳොජශොර 

ඩළ දිය ශෆකි ඩලත්, ේ ජඳොජශොර වමළ ජම් ජඳොජශොර ජ ොවිෙන ජවේලළ මධයවහථළන 

ලට ඩළ ජදන ඩල ඳෆලසීය.ළ 

අම්ඳළර දිවහත්රිේකයට අලය ජඳොජශොර දෆනට  ඩඩළජව් ඇ  ඩලත්, රුපියල් 350/- 

ජඳොජශොර මි දය රේණය වම  රුපියල් 500/- ට ඩළ ජදන ඩලත්, අමතර ජඳොජශොර 

අලය නම් රුපියල් 1500/- මිෂට  ජඳෞප ලික අිංජයේ ඩළ  ත ශෆකි ඩල ඳෆලසීය. 

ඒ අනුල අජප්රේල් 15 දින 2018 ය කේනය ආරම්භ කිීම සුදුසු ඩලට ක ජයෝෙනළලට 

එකඟ ඩල ඳෆලසීය.  

ගරුළවභළඳතිළ-ළඑල්.බි.21/22ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනයළ 

එල්.බි.21/22 ඇට ලතර ජදනලළදෆයි විමසීය. 

ඉංජිපන්රුළවශමළරළ-ළඋශන/අන්නාපල් 

ජලජල් කජේ  ට ලතර ජදන ඩල ඳෆලසීය. මුර ක්රමය ක්රියළත්මක ලන දින 5 ේ තෂදී 

ලතර ඉේ එශළට ජ න යළ ජනොශෆකි ඩල ඳෆලසීය. 

ගරුළභළණ්ඩළගළරිමළ-ළයු.බි.ළ16ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

යු.බි. 16 ජඩදුම් ඇ ජ ොවි විංවිධළන ඩ ප්රජපය ජමලර ල ළ ජනොකරන ඩෆවිේ ජමම 

කේනජේ යු.බි. 16 ජඩදුම් ඇජල් ලෆල ශරිය ශෆකිදෆයි විමසීය. 

ඉංජිපන්රුළවශමළරළඋශන/අන්නාපල් 

වම ජ ොවි විංවිධළනයකම ඳල න කුඩළ ලෆව් ශළරළ  ත ශෆකි නම් ජමම ෙ හි ය 

ජඩොජශෝ දුරට විවජදන ඩල ඳෆලසීය.ජම් වදශළ මුදල් ෆජඩේජේ නම් ෆජඩන 

ඉේමලධේ කෂ ශෆකි ඩලත් ජම් වදශළ ජඳොදු ලෆඩ පිළිජලෂේ වකවහ කර  ේනළ ජවත් 

ඉල්ලීය. 



ගරුළවභළඳතිළ-ළජි.ළ03ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

ජ ොනළජ ොල් ජි.03 ඇජල් ජ ලල් 64 ේ ඳල න ඩලත්, ඇජල් ලතර එේජේ නෆ  

ලධවළ ළිිංල ඳලළ ලතර සදී ඇ  ඩලත්  මිලධසුේට ජඩොේනලත් ලතර නෆ  ඩල ඳෆලසීය. 

ගරුළපල්මම්ළ-ළජිළ03ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

වාළලෆව්ළරක්ෂෂිතයමාළටුනිසුන්ළඳදිංචිලළ සිටිනළෙලත්ළඹවුන්ළසියලුළ පදනළාළඒලළපයන්ළ

ඉලත්ළමරනළපවත්ළඉල්ලීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළජිළ06ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

ශරේ ප්රහණය ප්රඩ  ෆටලුලේ ඩලත් ජම් වම්ඩේධජයේ දෆඩි පියලරේ  ත යුත ඩලත් 

ඳෆලසීය. 

ඉංජිපන්රුළවශමළරළ-ළඋශනළඅන්නාපල්ළ 

ලෆවි රේෂිත අල්ළ ජ න ස දන අය ඉලත් කෂ යුත ඩලට ජ ොවි විංවිධළන විසේ  

ඉල්ලීමේ කරන  ජවත් ලළරිමළර්  ජදඳළර්තජම්ේතල විධියට ජම්ලළට මෆදිශත් ලන විට 

තෆේ තෆේල හිරලන ඩලත්, ඒ වදශළ කළයේ  ත ලන ඩලත්, එය කඩිනම් කිරිම 

වදශළ ජ ොවි විංවිධළන ඉදිරිඳත් ලන ජවත් ඉල්ලීය. 

ගරුළභළණ්ඩළගළරිමළ-ළයු.බි.ළ09ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනයළ 

ඇලල් ශුපධ කිරිම ශළ විංලර්ධන මුදල් එකත කිීම පිළිඩදල විමවන දි. ඇජල් 

රේෂිත කණු  දක දමළ ජදන ජවද ඉල්ලීය. 

පන්ලළසිමළලයළඳෘතිළමෂාකළමරුළ 

ලතර දුේනත් නෆතත් ඇලල්  දක ශුපධ කරන ජවත් ජමම කේනජේ සට විංලර්ධන 

මුද රුපියල් 150/- ේ ලන ඩලත්, ලතර ෆබී ල ළ කරන ජ ොවි විංවිධළනල විංලර්ධන 

මුදල් අය කරන ජවත් දෆේවීය.  

ගරුළවභළඳතිළ-ළඑල්.බි.07ළඳශෂළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

13/1 ඇ ජ ොඩ දෆමීම කෂයුත ඩල ඳෆලසීය.එල්.බි.7/1 ඇ දින 5 ේ යේනට කලිේ 

ලවන ඩල ඳෆලසීය. 



ප්රධළන ඇජල්  ල්ලෆ දයේ දමළ  බු ඩලත්, ජමය ඉලත් කර ඇ  ඩලත්, ඉලත් කිරිම ලධවළ 

ලතර එන ජව් ය අඩු වි ඇ  ඩලත් ජමම  ල් ලෆ දය නෆලත දමළ ජදන ජවත් ඉල්ලීය. 

ඉංජිපන්රුළවශමළරළ-ළඋශන/අන්නාපල් 

එල්.බි. 03 ඇට අද දින මෆෂිමේ ජදන ඩලත්, 3 ඇජල් එම කළර්ය අලවේ වීජමේ ඳසු 

7 ඇ ශුපධ කර  ලධමුයි ජයෝෙනළ ක අතර  ල්ලෆ දජේ ප්රහනය පිළිඩදලද ජවොයළ 

ඩෆලිය යුත ඩලත්, ඉේ අනතරුල එයට විවදුමේ  ත ශෆකි ඩලත් ඳෆලසීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළයු.බි.ළ9ළපෙදුම්ළළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

ජම් ලන විට අලිේජේ ලළවවහථළන වී ඇ  ජකෝමළරිය ආදල්ඔය ආදිජයහි දු කෆ  දක 

ඉලත් කර ජදන ජව ඉල්ලීය. 

ඉංජිපනරුළවශමළර-ළඋශන/අන්නාපල්ළ 

ශෆකි ජව්ළලට මෆෂිමේ ඩළ ජදන  ඩල ඳෆලසීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළඑල්.බි.21/22ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

ප්රධළන ඇ ජරොේ මඩ ලලිේ පිරි ඇ  ඩලත් ජ ොඩ දමළ ජදන ජවත් ඉල්ලීය. 

ඉංජිපන්රුළවශමළරළ-ළඋශන/අන්නාපල්ළ 

ජම් ලන විට නඩත්ත ලෆඩ ඉටු කරන ඩලත්, මෆෂිේ ලධදශවහ විජමේ ඳසු  ඩළ දීමට 

කටයුත කරන ඩලත් ඳෆලසීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළපවේනළගාළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනයළ 

ල ම ලෆව් රේෂිතජේ  ල ළ කටයුත සදු කරන මිලධසුේ  ල ම ලෆජව් ජවොජරොව්ජව් 

ජකොට හිරකර ලෆජව් ෙය පිීමට ඉඩ ජනොජදන ඩලත්, ඒ ලධවළ  ලෆව් රේෂිතය මෆන 

ජලේ කර ජදන ජවත් ඉල්ලීය. 

එජවේම ආදල්ඔජේ ලෆලි ජ ොඩ දෆමීම ලධවළ ජවේනළ ම මට්ටයළජේ අමුණ කිදළ ඩසන 

ඩලත් ජමම ලෆලි ජ ොඩ දෆමීම වම්ඩේධජයේ  රණයේ  ේනළ ජවත් ඉල්ලීය. 

ඉංජිපන්රුළවශමළරළ-ළඅන්නාපල්ළ 



එහි ලෆලි ඩඳත්රය ජම් මළර්ත මළවජේ අලවේ විමට  බු නමුත්, එය නෆලත තලත් මළව 

06 කිේ දිේකර ඇ  ඩලත්, ලෆලි ද යම් ප්රමළණයකිේ ෙනතළලට අලය ලන නමුත් එය 

ඳරිවරයට ශළලධයේ ජනොලන ආකළරජයේ ඩළ  ත යුත ඩලත්, ජමහි තත්ලය ඳරිේළ 

කර ඩළ තීරණයේ  ේනළ ඩල ඳෆලසීය. 

ගරුළවභළඳතිළ-ළඑල්.බිළ20ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනයළ 

එල්.බි 20 දිය ජඩදුම්  ශිංදිජේ විළ ලල් කුට් දයේ හිර වී ඇ  ඩලත්, එය ඉලත් කිරිමට 

වහකෆජව්ටර් යේත්රයේ ඩළ ජදන ජවත් ඉල්ලීය. 

ලනජිවිළමටයුතු 

ගරුළවභළඳතිළ-ළඑල්.බි.ළ19ළපෙදුම්ළඇළපගොවිළවංවිධළනය 

ආල්ඔ ය කෆ කුට් දජේ ලන අලි 06 ජදජනේ ඳමණ ඉේනළ ඩලත්, ජමොවුේ රළත්රී 

කළයට ල ළ විනළ කරන ඩලත් ඳෆලසීය. 

ලනජිවිළපදඳළර්තපම්න්තුලළ 

එම අලිේ අලි ජලඩි ජයොදළ ඳේනළ දෆමීමට  ජයෝෙනළ කර  ඇ  ඩලත්, ප්රජපජේ ජඳොඩි 

ජඳොඩි දු කෆ ඉලත් කිරිමට කටයුත කරන ඩලත්, අලි ජලඩි සුලු ප්රමළණයේ ඩළ දිම 

කෂ ශෆකි ඩලත්, ජම් වදශළ ග්රළම ලධෂධළරි මශතළජේ ලධර්ජපය වහිත ලිපියත් ඉදිරිඳත් 

කරන ජවත් ඉල්ලීය.ළ 

 

ළළළළළ2018ළයළමන්නයළවශළළවූළපඳරළමන්නළස්වහමපම්ළගත්ළතීරක 

ළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළගල්ඔයළලම්ළඉවුරළලයළඳළරය 

අ:අ:                                       විවහතරය  
01. ජකත් ඇලල් ශළ ජඩදුම් ඇලල් ජ ොවීේ/ 

ලළරිමළර්  ජදඳළර්තජම්ේතල විසේ,  නඩත්ත 
ලෆඩ  අලවේ කිීමට ජයෝජිත දිනය 

2018.04.07 

02. ඳසුගිය ල ළ රටළල ඳදනම් කර ජ න ල ළ 
කිීමට ලධයමිත බිම් ප්රමළණය 

අේකර 10400 
*  

03. කේනය ආරම්භ කිීමට ජයෝජිත දිනය 
              අලවේ කිීමට ජයෝජිත දිනය 

2018.04.15 
2018.07.30 



04. කේනය වශළ සුදුසු ජඩෝ  ලර් ය ශළ ජඩෝ  
රටළල 

වී මළව 3, 3½ 

05. බිම් වකවහ කර ලපුරළ අලවේ කිීමට ජයෝජිත 
දිනය 

2018.04.30 

06.  ලයේ ශළ ට්රෆේටර් ේජේත්රජයේ ඉලත් 
කිීමට ජයෝජිත අලවේ දිනය 

2018.04.30 

07. ල ළලේ රේණය ක යුත අලවේ දිනය 2018.04.30 
08. ඇ ජව්ලි ලට ශළලධ කරේනේජ ේ අයවිය 

යුත දඩ මුද 
ලළරිමළර්  
ජදඳළර්තජම්ේතජව් 
තේජවේරුල අනුල 

09. ඇ ජව්ලි සුපද ජනොකරේනේජ ේ අයවිය 
යුත දඩ මුද 

මීටර් 01කට රු: 100/- 

10. ජ ොවි විංවිධළන විසේ ඇලල් ල ජමජශයුම් 
නඩත්ත ලෆඩ වශළ  ජ ොවීේජ ේ 
අයකිීමටජයෝජිත මුද 

අේකර 01කට රු: 150/- 

11. අයළජල් යන  ලයේ ඇල්ලීජම් 
 ළවහතල(කනුඳ  ළවහතල) 

එේ  ලයකුට රු: 500/- 

 

*    අම්ඳළර ලළරිමළර්  ඒකකය  - අේ:  2757  (මුළු බිම් ප්රමළණයම ල ළ ජකජර්) 

      උශන ලළරිමළර්  ඒකකය   -  අේ: 3435 

      (හිමිදුරළල 10 ඇජල්  සට ඳළම් කවුර යූ.බී. 07 ඇ දේලළ ලන 

      ජකොටව ශළ එල් බී 16 ඇ  දේලළ ලන ජකොටව)   

      ජ ොනළජ ොල් ලළරිමළර්  ඒකකය - අේ: 2500 

      ( එල් බී. 19 ඇජල් සට ජදොර 05 නෆම  ෙ ඳළන ලධර්මිතය දේලළ) 

      වීරජ ොඩ ශළ අේනමජල් ලළරිමළර්  ඒකක ලට ෙය ඩළ ජනොජප)    

      මීට අමතරල ඳශත් ෙය උඳජයෝගී කර ජ න  

      මුිංගිල් ආරු  අේකර 958, කිරිඳට්ට ද යළය අේකර 100, ජවේනළ ම  

      අමුණ යටජත් අේකර 450, ආච්චඩියළය අේකර 200 ේ ශළ ෙය ලධකුත් ක ඳසු (දෆනට    

ලධහචිල වශේ ක ජනොශෆකි),දිය ඩවහනළ ඇලල්ලලිේ ෙය ජඳොම්ඳ කර/ අමුණු 

ඩෆ,ල ළ ලිිං උඳජයෝගී කර ජ න  කුබුරු ල  ී තයළණුලවල වී ල ළ   කිීමටද ලධර්ජප 

ජකජර්) 
          



2018 ය කේනය ජලනුජලේ  ේනළ ද ජඳර කේන ජයෝෙනළ සුදුසු ඩලට එල්.බි. 10 

ජඩදුම් ඇ ජ ොවි විංවිධළනජේ  රු ජල්කම්තමළ ජයෝෙනළ කෂ අතර, එම ජයෝෙනළ 

සුදුසු ඩලට එල්.බි. 20 ජඩදුම් ඇ ජ ොවි විංවිධළනජේ  රු වභළඳ තමළ විසේ  වහථිර 

කරන දි. 

වහතුතිළමථළලළ-ළපන්ලළසිමළලයළඳෘතිළමෂාකමළරුළ-ළගල්ඔයළලම්ළඉවුරළලයළඳළරය 

ළ  අද දින ඳෆල  2018 ය කේනය වශළ ව  ජඳර කේන රැවහවීම වළර්ථක 

කර  ෆී මට ඳෆමිණි රෙජේ ලධෂධළරිේටත් ජ ොවි ලධජයෝජිත මශත්ම/මශත්මීේටත් 

වහත ය පුද කෂ අතර, 2018 ය කේනය වළර්ථක කර  ෆී මට සයලු ජදනළජේ 

වශජයෝ ය ඩළ ජදන ජවත්, ඉල්ළ ස දමිේ රැවහවීජම් කටයුත  ඳ.ල. 1.00 ට ඳමණ 

අලවේ කරන දි. 

 

 

වකවහ කජල්:-      ඊ. ක්රිවහ ද ජපරිය 

ජේ.එවහ.ජේ. ජශේරත්      ජේලළසක ලයළඳෘ  කමනළකරු 

විංලර්ධන වශකළර      ල්ඔය ලම් ඉවුර ලයළඳළරය 

ලළරිමළර්  කමනළකරණ අිංය   අම්ඳළර. 

 


