
මගේ අංකය - 16/03/02 
ගේලාසික ලයාඳාර කෂමනාකරු 
මශකනදරාල ලයාඳාරය, 
රඹෑල. 
2016/02/12. 
 
දිව්ත්රික් ල ගමක  
දිව්ත්රික් ල ගමක  කායායාය, 
අනුරාධපුර. 
 

ගඳරලගා තීරණ දැනු  දීම - 2016 ය (අතිගයාක) කේනය 

මශකනදරාල මශා ලාරිමායාග ලයාඳාරය 
 
               1994 අංක 13 දරන ලාරිමායාග (වංගෝධිත) ඳනගේ 5 ලන ලගේතිගේ 5 ලන අනු ලගේතිය යටගේ 

2016/02/11 ලන දින මශකනදරාල ගේලාසික ලයාඳාර කෂමනාකරණ කායායාය ය ස්ව්ම්  ාාගීදී  2016 

ය (අතිගයාක) කේනය වදශා වු ගඳර ලගා ස්ව්ම්ම ඳලේලන දි. 
2016 ය කේනය තු මශකනදරාල ජාගේ බැ ම ගීලි ආරක් ලණ ලයාඳිතිය යටගේ පුනරුේපාඳනය 

කිරිමට නියමිත බැවිේ පුනරුේපාඳනය කටයුතු ගශේතුගලේ ජාගයේ ඉලේකරන ජය ප්රගයෝජනයට ගගන 

ගකට්කාය න (මාව 02) අතිගයාක අශාර ගබෝග ලගාලක් ල සිදුකිරිමටේ 2016 මශකේනයට අලය ීජජ ම් 

අලයතාලය වපුරා ගැීමම වදශා රඹෑල ලැල යටගේ අක් ලකර 200 ක ීජජ ම් ලගාලක් ල පිහිටුම්මටද එහිදී තිරණය 

වූ අතර එදින ගනු ැබු ගඳර ලගා තීරණ ඳශත ඳරිදි ගී.  
 
 2016 ය (අතිගයාක) කේනය ගඳර ලගා තීරණ 
 
1. ලගා ස්ව්ම්ම ව ශා ගයෝජිත දිනය      - 2016/02/25 

 

2. ගයෝජිත ලගා බි  ප්රමාණය                                    - ීජජ ම් අක් ලකර 200 

 ගකටිකාය න අතිගයාක අශාර ගබෝග 

අක් ල.3000  

 

3. ලගා කිරීමට ගයෝජිත ග ෝගය  -  බිජ ම් (මාව 3, 3 ½) 

     මං ( MI 5 / MI 6)  

     කීපි (ධල/MI 35/ලරුණි) 

     උඳු (අනුරාධ) 

    

 4.  ලගා කිරීමට ගයෝජිත  ප්ර ගේය             - බිජ ම් - රඹෑලගම ගගොවි වංවිධාන බ 
          ප්රගේය තු 

                                                                               අතිගයාක අශාර  ගබෝග - සුදුසු ජ 

       ලශනයක් ල වහිත ගතෝරාගේ කුඹුරු ඉඩ  

තු 

  

 

5. ලාරිමායාග ගදඳායාතග ේතුල , ගගොවි වංවිධාන ශා ගගොම්ේ විසිේ 

ප්රධාන ඇ වශ  ගබඳු  ඇලම ශා ගකේ ඇලම ල නඩේතු කටයුතු

 2016/03/05 

අලවේ කයුතු දිනය 

 

 

6. ගගොම්ේ විසිේ නියමිත දිනට ශුේධ ගනොකරනු බන ඇලම  
     ගගොවි වංවිධාන විසිේ ශුේධ කයුතු අලවේ දිනය 2016/03/10 

 

7. මම ලරට ජය නිකුේ කිරීමට ගයෝජිත  දිනය  - ීජජ ම් - 2016/03/05 

 අතිගයාක අශාර ගබෝග -  2016/03/10 



     

 

8. බි  වැකසීම ආරමි  ක යුතු දිනය  - ීජජ වි -  2016/03/05 

අතිගයාක අශාර ගබෝග - 2015/16 මශ 

කේනගේ ම් ලගාගලේ ක් ලගේත්රය 

නිදශව් වූ  දින සිට 

 

 

 

 

9. ලපුරා ගශෝ ඳැෂ සිටුලා අලවේ කයුතු දිනය  - ීජජ වි   - 2016/03/26 

     අතිගයාක අශාර ගබෝග -  

2016/03/15 

10. මර ජ කාය  - දින 90 

 

11.  මර ජය ආරමි   ලන දිනය  -    2016/04/01 

 

 12. අලවේ ලරට ජය නිකුේ කිරීමට ගයෝජිත දිනය  - ීජජ වි වශා   2016/06/26 

                                                                                                අතිගයාක අශාර ගබෝග -  2016/05/10 

 13. ලගා රක් ලණ කර අලවේ ක යුතු දිනය  - ීජජ වි -   2016/03/26 

      අතිගයාක අශාර ගබෝග -  

2016/03/15 

 14. ලගා ශානි  දැනු  දිය යුතු අලවේ දිනය  - 2016/07/20 

 15. අව්ලනු ගනා අලවේ කිරීමට ගයෝජිත දිනය  - ීජජ වි   2016/07/20 

 

1994 අංක 13 දරන ලාරිමායාග (වංගෝධන) ආඥා ඳනගේ 11 ලන ලගේතිය 1 ශා 2 අනු ලගේතිය යටගේ 

ක්රියාේමක කිරීමට ගයෝජිත ීමති රීති 

1)  ගගොවි වංවිධාන වංලයාධන අරමද වශා ලගා කරනු බන වෑම අක් ලකර 1 ක් ල වශාම රු. 250 ක  

මදක් ල ගගොවි වංවිධානයට ගගවිය යුතුය(රඹෑලගම ගගොවි වංවිධානය ඳමණක් ල අදා ගී) 

          2)  නියමිත දිනට ඇගීලි ශුේධ ගනොකරන ගගොවිේගගේ බඹයකට රු.300 ක මදක් ල ගගොවි 

වංවිධානය විසිේ අය කරනු ැගේ. 

3) ලාරි නියාමිත ලට ශානි කිරීග  දඩය - ලාරිමායාග ආඥා ඳනත අනුල ීමතිමය ක්රියාමායාග ගැීමම. 

 

4) 2016/03/05  සිට  2016/07/20 දක් ලලා කාය තු යායට ගලයේ ඇතුෂේ කිරීම ව පූයාණගයේම 

තශන ය. 

 

ඉශත තීරණ 2016 ය (අතිගයාක) කේකගේ ගඳර ලගා තිරණ ගව සුදුසු බලට දකුණු ඉවුර 

රණමයුර ගගොවි වංවිධානගේ ගරු ව ාඳති ඩී.ීජ. දිවානායක මශතා ගයෝජනා ක අතර ල  ඉවුර 

රඹෑලගම ගගොවි වංවිධානගේ ගරු ව ාඳති එව්.ටී.ීජ.සු සිංශ මශතා විසිේ ව්ථිර කරන දි.  

 



 
........................... 

I.D.N.I. ඳතිරණ 
ගේලාසික ලයාඳාර කෂමනාකරු 

මශකනදරාල ලයාඳාරය 

රඹෑල. 

 

   පිටඳේ 

 අධයක්ෂ, ලාරිමායාග කෂමණාකරණ අංය,ගකොෂ ඹ     - කා. 
දැ. ගැ.ව 

 ප්රාගේය ය ගමක  රඹෑල/මිහිේතය                    - කා. දැ. ගැ.ව 

 ලාරිමායාග අධයක්ෂ, අනුරාධපුර දිව්ත්රික් ලකය                - කා. 
දැ. ගැ.ව 

 නිගයෝජය කිිකකයාම අධයක්ෂ (අ/ඳ), අනුරාධපුර      - කා. 
දැ. ගැ.ව 

 ගගොවිජන වංලයාධන නිගයෝජය ගකොමවාරිව්, අනුරාධපුර     - කා. 
දැ. ගැ.ව 

 ප්රාගේය ය ලාරිමායාග ඉංජිගේරු, අනුරාධපුර      - කා. 
දැ. ගැ.ව 

 වශකාර අධයක් ල ,කිික රක් ලණ මණ්ඩය , අනුරාධපුර             - කා. 
දැ. ගැ.ව 

  ගගොවිජන වංලයාධන  නිධාරි - රඹෑල/මිහිේතය/කමංචිය      - කා. 
දැ. ගැ.ව 

  ගරු ව ාඳතිලරුේ - සියලුම ගගොවි වංවිධාන - මශකනදරාල ලයාඳාරය      - කා. 
දැ. ගැ.ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2015/16 මශ ගඳර ලගා තීරණ 
 
1ලගා ස්ව්ම්ම ව ශා ගයෝජිත දිනය   - 2015/09/22 

 

2ගයෝජිත ලගා බි  ප්රමාණය                       - අක් ලකර 6100 

 

3ලගා කිරීමට ගයෝජිත ග ෝගය  - ම් මාව 3, 3 ½  

    

 4.  ලගා කිරීමට ගයෝජිත  ප්ර ගේය     - ල  ඉවුර ශා දකුණු ඉවුර බ ප්රගේය තුෂ 

 

5.ලාරිමායාග ගදඳායාතග ේතුල , ගගොවි වංවිධාන ශා ගගොම්ේ විසිේ 

ප්රධාන ඇ වශ  ගබඳු  ඇලම ශා ගකේ ඇලම ල නඩේතු කටයුතු

 2015/10/10 

අලවේ කයුතු දිනය 

 

 

6.ගගොම්ේ විසිේ නියමිත දිනට ශුේධ ගනොකරනු බන ඇලම  

     ගගොවි වංවිධාන විසිේ ශුේධ කයුතු අලවේ දිනය 2015/10/15 

 

7.මම ලරට ජය නිකුේ කිරීමට ගයෝජිත  දිනය  - 2015/10/18 

 

8.බි  වැකසීම ආරමි  ක යුතු දිනය  - අශව්දිය උඳගයෝගි කරගගන වශ  

   2015.10.18 

 

9.ලපුරා ගශෝ ඳැෂ සිටුලා අලවේ කයුතු දිනය  - 2015 ගනොලැ බයා 12 

 

10.මර ජ කාය  - දින 90 

 

 11. මර ජය ආරමි   ලන දිනය  - 2015 ගනොලැ බයා 17 

 

 12. අලවේ ලරට ජය නිකුේ කිරීමට ගයෝජිත දිනය  - 2016 ගඳබරලාරි 10 

 13. ලගා රක් ලණ කර අලවේ ක යුතු දිනය  - 2015 ගනොලැ බයා 12 

 14. ලගා ශානි  දැනු  දිය යුතු අලවේ දිනය  - 2016/02/25 

 15. අව්ලනු ගනා අලවේ කිරීමට ගයෝජිත දිනය  - 2016/02/25 

 

 

 

1994 අංක 13 දරන ලාරිමායාග (වංගෝධන) ආඥා ඳනගේ 11 ලන ලගේතිය 1 ශා 2 අනු ලගේතිය යටගේ 

ක්රියාේමක කිරීමට ගයෝජිත ීමති රීති 

2)  ගගොවි වංවිධාන වංලයාධන අරමද වශා ලගා කරනු බන වෑම අක් ලකර 1 ක් ල වශාම රු. 250 ක  

මදක් ල ගගොවි වංවිධානයට ගගවිය යුතුය. 



          2)  නියමිත දිනට ඇගීලි ශුේධ ගනොකරන ගගොවිේගගේ බඹයකට රු.300 ක මදක් ල ගගොවි 

වංවිධානය විසිේ අය කරනු ැගේ. 

5) ලාරි නියාමිත ලට ශානි කිරීග  දඩය - ලාරිමායාග ආඥා ඳනත අනුල ීමතිමය ක්රියාමායාග ගැීමම. 

 

6) 2015/10/15  සිට  2016/03/16 දක් ලලා කාය තු යායට ගලයේ ඇතුෂේ කිරීම ව පූයාණගයේම 

තශන ය. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


