
2017 ර්යේ යාඳාය මශභනාමයක මටු ර ස්ිම් ප ඳවනනු රඵන න න දර්ලනඹ 
භවමනදයා යාඳායඹ 

 
භාඹ ඳවනනු රඵන න නඹ 

ජනාරි 05 

යඳඵයාරි 02 

භාර්තු 02 

අයරේල් 06 

භැයි 04 

ජුනි 01 

ජුලි 06 

අය ෝිතු 03 

ැප්තැ පඵර් 07 

ඔක්යතෝඵර් 12 

යනොැ පඵර් 02 

යදැ පඵර් 07 

භයේ අංමඹ : 16/03/02 

යේාසිම යාඳාය මශභනාමයක මාර්ඹාරඹ 

භවමනදයා යාඳායඹ 

යමෑ. 

2016.08.11 

යාඳාය මශභනාමයක මටු රයස සිඹම භ ාභාක ම භවවනභ භවවනන්ේ යත, 

 

යාඳාය මශභකාමයක මටු ර ස්මි් ප ාර්තා 2016 අය ෝිතු භාඹ  

 භවමනදයා යාඳායඹ 
 

න නඹ   - 2016/08/04 

යසරා  - යඳ.. 9.30 

ිථානඹ  -  භවමනදයා යේාසිම යාඳාය මශභනාමයක මාර්ඹාය ඹ ස්ිම් ප ලාරා 

 



වබාගි වූ යජයේ නිරධාරිේ  

   

අනු

අංම 
නභ තනතුය ආඹතනඹ 

01 අයි.ඩී.එේ.අයි.ඳතියක ටුඹ යේාසිම යාඳායමශභනාමරු භවමනදයා යාඳායඹ 

02 පී.යු.යක්. තිරමයවනන භඹා රයශියඹ ාරිභාර්  ඉංක යේරු ාරි. ඉංක යේරු මාර්ඹාරඹ -  අනුයාධපුය 

03 බී.ටී. භවආයච්චි භඹා ඉංක යේරු වමාය ාරි. ඉංක යේරු මාර්ඹාරඹ, අනුයාධපුය 

05 ඩබ්.පී.යක්.එි.එ ප.ය රායවනන භඹා ඉංක යේරු වමාය ාරි. ඉංක යේරු මාර්ඹාරඹ, අනුයාධපුය 

04 යු.එච්.ආර්.ජී. ේත කුභාය භඹා ය ොම්ජන ංර්ධන නිරධාරි ය ොම්ජන යේා භධයිථානඹ -යමෑ 

06 ඒ.ක .එි.සුබාණි ටුඹ මුරිථාන මෘෂිමර්භ උඳයශලම මෘෂිමර්භ යදඳාර්තය පේතු - යමෑ 

07 ජී.යක්.එ ප.යු.එි.යක්. මම්යාජ් භඹා ජනඳද නිරධාරි රායශියඹ යල්ම ප මාර්ඹාරඹ - යමෑ 

08 ය.ජී.ඒ.එි.ආරිඹයවනන භඹා ංර්ධන නිශධාරි භවමනදයා යාඳායඹ 

09 බී.එ ප.පී.යකතුං  භඹා ංර්ධන නිශධාරි භවමනදයා යාඳායඹ 

10 ඒ.ඒ.යු.එි.එේ.යවේා භයේ ටුඹ ංර්ධන නිරධාරි ය ොම්ජන යේා භධයිථානඹ - මල්රංචිඹ 

 

වබාගි වු ආයාධිතඹේ 

 

අනු 

අංම 
නභ තනතුය ආඹතනඹ 

01 එච්.යජ්.එ ප.යජ්. යවේයවන භඹා අඩම් න නිරධාරි න ංයක්ක යදඳාර්තය පේතු - අනුයාධපුය 

02 ඒ.ආර්.එේ. යවනනම්ය භඹා අඩම් න නිරධාරි න ංයක්ක යදඳාර්තය පේතු - භැදච්චිඹ 

03 යක්.පී.බී.එි. යවනනයේමය භඹා  නියඹෝජය රායශය ඹ  මශභනාමරු යාජය දැ ංිථා - අනුයාධපුය 

04 ආර්.ඩී.අයි. රුේ කුභාය භඹා බිට් ර න නිරධාරි න ංයක්ක යදඳාර්තය පේතු - යමෑ 

 

වබාගි වූ ය ොම් නියඹෝක තඹේ 

 

අනු 

අංම 
නභ තනතුය ය ොම් ංම්ධානඹ 

01 ආර්. එ ප. ආර්. යාජඳක් භඹා  රු බාඳති  .ඉ. සුවද ය ොම් ංම්ධානඹ  

02 ඩබ්.එේ.පී. ම්භල් යවනනසිරි භඹා  රු බාණ්ඩා ාරිම ද.ඉ. සුවද ය ොම් ංම්ධානඹ 

03 ඩී.බී.න ානාඹම භඹා  රු බාඳති ද.ඉ.යකභයුය ය ොම් ංම්ධානඹ 

04 එ ප.යරේභයවනන භඹා  රු බාඳති ද.ඉ ඳැයකු ප ඹාඹ 05 ය ොම් ංම්ධානඹ 

05 එි.ඩී. සුනිල් භඹා  රු යල්ම ප ද.ඉ. ඳැයකු ප ඹාඹ 05 ය ොම් ංම්ධානඹ 

06 සී.එ ප.එ ප.ජඹයේන භඹා   රු බාඳති  ද.ඉ. යසම සුභන ය ොම් ංම්ධානඹ 

07 භේ අයබ්ධිය භඹා  රු බාණ්ඩා ාරිම ද.ඉ. ඳැයකු ප ඹාඹ 02 ය ොම් ංම්ධානඹ 

08 සී.ඒ.තිරමයවනන භඹා  රු යල්ම ප .ඉ.සුවද ය ොම් ංම්ධානඹ 

09 ප ප.දඹාතී ටුඹ  රු බාඳති .ඉ එක්සිවන ය ොම් ංම්ධානඹ 

10 දීඳානි සුබසිංව ටුඹ   රු බාණ්ඩා ාරිම  ද.ඉ. යකමුඹය ය ොම් ංම්ධානඹ  

11 එි.එ ප.යක්.බී. භයයමෝේ  රු බාණ්ඩා ාරිම .ඉ. ටුහිදු ය ොම් ංම්ධානඹ 

12 එි. එ ප. ම්භල් භයනාඹම භඹා  රු බාඳති .ඉ. භවයේ ය ොම් ංම්ධානඹ 

13 සුබසිංව යවනනාඹම භඹා  රු බාඳති .ඉ. යකභයුය ය ොම් ංම්ධානඹ  

14 පී.ගුකසිරි භඹා  රු බාඳති .ඉ.එමමුතු ය ොම් ංම්ධානඹ 

15 ඹඳාර යනම්යවනන භඹා  රු යල්ම ප ද.ඉ. භගි ය ොම් ංම්ධානඹ 

16 ආර්.පී. ආනේද යාජඳක් භඹා  රු බාඳති  ද.ඉ. භගි ය ොම් ංම්ධානඹ  

17 යු.ජී. චටුේද යවේභේ භඹා   රු යල්ම ප  ද.ඉ. සුවද  ය ොම් ංම්ධානඹ  



 

ආ භ සිහි කිරියභේ අනතුරු යේාසිම යාඳාය මශභනාමායතුටුඹ ම්සිේ ඳැටුණි සි ස සිඹ ද යදනා 

පිළි වන අතය 

ස්ිම්ය ප නයාඹ ඳරඹ බා ත මයන රදී. 

 

01. ඳසුගිඹ ස්ිම් ප ාර්තා භායරෝචනඹ වා එමඟතාඹ රඵා  ැනීභ.  

 

ඳසුගිඹ ස්ිම් ප ාර්තායස අනු අංම 6.2 ඹටයවන වේ වු “මාඵනිම යඳොයවොය වා 

වනවන යඳොයවොය බාම්තා මයන ක්රභයසදඹ” ඹේන රයශලයේ වනවන යඳොයවොය හිඟ ඵැම්ේ 

මාඵනිම යඳොයවොය වා වනවන යඳොයවොය අතයාලයද ඹේන වා බාම්තා මයන ක්රභයසදඹ 

කුභක්ද ඹේන යර නිැයන  ම්ඹ යුතු ඵ දකුණු ඉවුය ඳැයකු ප ඹාඹ 05 ය ොම් ංම්ධානයේ 

 රු බාඳති භවතා යඳේා දුේ අතය අනු අංම 04 ඹටයවන වේ වු “රතිරාීනේ 100% භ 

ැඩබි ප රට වබාගි යනොන ඵැම්ේ ඔවුේ වා යේමය ඇති ශ්රභන න ැ රප් මුදල් 

භවමනදයා යාඳායයේ අඳවන ඇර භාර්  යේමය  ැනීභට ටුනු ප මටයුතු වා රඵා 

 ැනීභට අලය මටයුතු රා යදන යර”ඹේනට  අඳවන ඇර භාර්  වා කුඹුරු ඉඩ ප 

යේ මය  ැනීභ ඹේන ඇතුරවන  ම්ඹ යුතු ඵ ඒමාඵශධ ය ොම් ංම්ධානයේ  රු බාඳති 

භවතා යඳේා යදන රදී. එභ ංයලෝධනඹේට ඹටවන ඳසුගිඹ ස්ිම් ප ාර්තා දකුණු ඉවුය 

ඳැයකු ප ඹාඹ 05 ය ොම් ංම්ධානයේ  රු බාඳති භවතායේ වා දකුණු ඉවුය යකභයුය ය ොම්  

ංම්ධානයේ  රු බාඳති භවතායේ යඹෝජනා ිථියවනයඹේ බා  පභත ම්ඹ. 

 

 

02. ලිපි ඉන රිඳවන කිරිභ. 

 

අනු 

අංම 

නිකුවන මශ අඹ 

/ආඹතනඹ 
මායකඹ යනවන 

2.1 ද.ඉ.  ප  ප ය ොම් 

ංම්ධානඹ 

ඉකිරිය ොල්රෑ කුඩා ැයහි ාේ 

ඇර යයොේභඩ ඉවන මය  ැනීභ  

අලය ඹේර රඵා දීභට 

ාරිභාර්  යදඳාර්තය පේතු 

එමඟතාඹ ඳශමයන රදී. 

2.2 .ඉ. එක්සිවන ය ොම් 

ංම්ධානඹ  

ඹාඹ 06 ජනඳදයේ කුඹුරු ම්ික් 

වා කුඹුරු ඵට රඵා  ැනීභ 

OT 25 G- 01 G- 03 යමවන 

ඇරල් වා යදොයල් යදමක් ම් 

මයා  ැනීභ 

ාරිභාර්  රධාන ඇර OT 27 ඇයල් 

මුර යමොේක්රීට් ඵැ පභ මි මය 

 ැනීභ  

OT 26 යමවන ඇයල් අේ කුඹුයට 

ජරඹ  ැනීභට අඳවන ඇරට 

යඵෝක්කුක් ම් කීරිභ 

OT 25 G1 ඇයල් ඇර ඵැ පභ 

පිළිමය මය  ැනීභ 

OT 25 G1 වා OT 25 G2 ඇයල් 

ක්යේර ඳරික්ාකිේ වුනනා 

 ැනීය පේ අනතුරු ජීන 

වන ැඩටවන ඹටයවන 

මශ වැකි ැඩ යමොට ි 

කිරීභට එමඟතාඹ රඵා 

දීභට තීයකඹ ම්ඹ. 

18 එ ප.සී.එ ප. නාහිර් භඹා  රු බාඳති ද.ඉ.  ප  ප ය ොම් ංම්ධානඹ 

19 ඒ.එ ප.එේ. න්යාේ භඹා  රු යල්ම ප ද.ඉ. ප  ප ය ොම් ංම්ධානඹ 

20 යක්.එි.භේ තිරක්කුභාය භඹා  රු බාඳති ද.ඉ. භවයේ ය ොම් ංම්ධානඹ 

21 ඩබ්.බී.ේත ජඹයේන භඹා  රු යල්ම ප ද.ඉ.ඳැයකු ප ඹාඹ 02 ය ොම් ංම්ධානඹ 

22 අයි.එ ප.ජඹතිි භඹා  රු බාඳති ද.ඉ.සුවද ය ොම් ංම්ධානඹ 



මෘෂි ඳාය මි මය  ැනීභ 
 

 

 

 

 

03. ආඹතන  ංර්ධන මටයුතු :- ංර්ධන නිරධාරි යු.ජී.ඒ.එි. ආරිඹයවනන භඹා 

3.1 2016 ජුලි භ ර තිඹ 

අනු 

අංමඹ 
මායකඹ ර තිඹ යනවන 

3.1.1 මායම බා ස්ිම් ප 

ඳැැවනම්භ 

12 ද.ඉ. භවයේ/ ද.ඉ. යසම සුභන/.ඉ.යමෑ භ 

වැය අයනකුවන ය ොම් ංම්ධාන ස්ිම් ප ඳවනා 

ඇත. 

3.1.2 භාසිම මුදල් ායංල 

මාර්ඹාරඹට රඵා  ැනීභ 

(2016/8/4 න නට) 

04 ද.ඉ.යකභයුය/ද.ඉ. භගි/ .ඉ. ටුහිුන /.ඉ. 

යකභයුය ය ොම් ංම්ධාන රඵා දී ඇත 

 

3.2 ද.ඉ. යසම සුභන ය ොම් ංම්ධානයේ නිර මාරඹ 2016/07/16 න යනේ අේ ඵැම්ේ ක න 

වන ැඩ ටවනට ඵාධාක් යනොන ඳරින  නිරයක භවා බා ස්ිම්භ ඳැැවනම්භට 

මටයුතු මශ යුතු ඵවන   
3.3 පුහුණු ැඩ ටවේ ඳැැවනම්භ.        

  තකයමොශ මඳන ඹේර නඩවනතු වා අම වනැියඹා පිළිඵ පුහුණු ැඩටවන 

2016/08/16 න න යඳ.. 9.00ට යමෑ ඹාේත්රිම ඉංක යේරු මාර්ඹාරයේදී ඳැැවනම්භට 

නිඹටුත ඵවන 
3.4 ඳරිය ැඩ ටවන 

ඳාම්ච්චි කිරීයභේ අනතුරු ඳරියඹට මුදා වරින ම්ම්ධ ර් ඹට අඹවන ඵැටරි,ඳරි කම වා 

ම්දුවන උඳමයක යමොටි, යාඹනිම ද්රය ඵවා ද ප (යඵෝතල්) නිසි ඳරින  ම්නාල කිරිය ප ැඩ 
ටවනක් ඉන රියේදී ක්රිඹාවනභම කිරීභට යඹෝක ත ඵවන දැනු ප යදන රදී. 
 

3.5 ජීන වන ැඩටවන 
ජීන වන ැඩටවන ඹටයවන ාරිභාර්  ඇර ඳශධතිඹට වා ජරඹ ය න ඹාභට ඵාධාක් 

ඳතින  ි ඉවන කිරීභ  පඵේධ මටයුතු කිරීය පදී 2016/07/12 න න යමෑ රායශය ඹ 

මෘෂිමර්භ මටු ර ස්ිම්ය පදී භැදච්චිඹ බීට් ර න නිරධාරි භවතා ම්සිේ “නීතිභඹ ලයඹේ 

ඵරඹ ඳැරුණු ලිඹම්ල්රක් අයවන යනොභැති ය ොම් ංම්ධාන ම්සිේ කිසිදු  ක් යනොමැපිඹ 

යුතුඹ.” ඹනුයේ මයන රද රමාලඹට අනු 2016/7/13 න න ාරිභාර්  යදඳාර්තය පේතු/ 

ාරිභාර්  මශභනාමයක අංලඹ/ න ංයක්ක යදඳාර්තය පේතු/අදාර සිඹම භ 

ග්රාභනිරධාරිේ වා සිඹම භ ය ොම් ංම්ධාන නිරධාරිේය ේ යුක්ත වු මටු ර ම්සිේ ාමච්ඡා 

මය මි මය  වන මාරටවන අනු සිඹම භ ය ොම් ංම්ධාන ර ඉවන මශ යුතු   ි

යල්ඛන ය ප න ම්ට වුනනාය න ඇති ඇති අතය .ඉ. OT9, ද.ඉ. OT 23 8.5 ව ද.ඉ. OT14 
ඇයල් යමොටක් (මැරඹ ශුශධ යනොමශ යමොට) ඳභකක් ඉතිරි ඳතින ඵවන ඉන රි න න 

කීහිඳඹ තුර එභ ඇර භාර් රද ඉවන මශ යුතු  ි වුනනා ැනීභට ැරසු ප මය ඇති ඵවන 

ජීන වන ැඩටවයේ දැනට ඉතිරි ඇවනයවන ශ්රභ න න 20 ක් ඳභකක් ඵැම්ේ ඉවන මශ 

යුතු  ි ඉවන කිරීභට මියන ප ැඩටවනක් අලය ඵවන ඒ වා අද න න ාමච්ඡා මය 



සුදුසු ක්රභයසදඹක් තීයකඹ මශයුතු ඵැම්ේ න ංයක්ක යදඳාර්තය පේතුයස අනුයාධපුය වා 

භැදච්චිඹ අඩම් න නිරධාරිේ ව දැ ංථිායස අනුයාධපුය නියඹෝජය රායශය ඹ 

මශභනාමාය භවතා අද න න යාඳාය මශභනාමයක මටු ර ස්ිම්භට ආයාධිතයිේ යර 

මැවු ඵවන යේාසිම යාඳාය මශභනාමායතුටුඹ ඳැවැන ලි කිරිය පේ අනතුරු ාමච්ඡා 

ආය පබ මයන රදී. 
3.5.1 යක්ෂීත සීභා තුර ය ොම්ේ සි රා ඇති යවනක්ම  ි එභ ය ොම්ේට මඳා  ැනීභට අිථා 

රඵා න ඹ වැකිද ඹේනවන දැභඹ  සනාමභක් නැති  ි ය ොම් ංම්ධාන රට ඉවන මය 

 ැනීභට අය න ඹ වැකිද ඹේනවන ය ොම් ංම්ධාන නිරධාරිේ ම්භසු අතය ඉතිරි ශ්රභ න න 20 

තුර යභභ  ි වා අතු ඉති ඉවන මය  ැනීභට ඉක්භේ ක්රභයසදඹක් අලය ඵවන වබාගි 

සි ස සිඹම භ ය ොම් ංම්ධාන නිරධාරිේ ම්සිේ යඳේා යදන රදී. 
 
3.5.2 අඩම් න නිරධාරි එච්.යජ්.එ ප.යජ්. යවේයවන භවතා - න ංයක්ක යදඳාර්තය පේතු - 

අනුයාධපුය 
 
 ාරිභාර්  යක්ෂිත සීභා තුර තියඵන  ි වුවන නිසි ක්රභයසදඹකිේ යතොය ය ොම්ේ ම්සිේ 

ඉවන මශයවොවන ම්ම්ධ අක්රටුමතා සිදු ම්ඹ වැකි ඵැම්ේ දැභඹ  සනාමභක් යනොභැති   ි

වුද යනොමැපිඹ යුතු ඵට බීට් ර න නිරධාරි භවතා දී ඇති තීයකඹ න ංයක්ක 

යදඳාර්තය පේතුට අනු නිැයන  ඵවන යභහිදී ක්රිඹාවනභම න ජීන වන ැඩටවන 

තුලිේ යභභ   ිඉවන මය  ැනිභ වා ම්නිම්ද බාඹකිේ යුක්ත  ැටම  ඇති යනොන ඳරින  

ක්රභයසදඹක් මි මය  ත යුතු ඵවන දැනටභවන න ංයක්ක යදඳාර්තය පේතුයස 

නිරධාරිේයේද වබාගිවනඹ ඇතු එක් එක් ඇර භට්ටටුේ ඉවන මය  ත යුතු  ි පිළිඵ 

යල්ඛනඹ මි මය තිබීභ ඳවසුක් ඵවන රායශය ඹ යල්ම පයේ අනුභැතිඹ ඹටයවන රඵා 

යදන ඉවන මශ යුතු  ි යල්ඛනඹට අනු දැ ංිථා වයවා එභ  ි ඉවන මය  ැනිභට 

අලය වයඹෝ ඹ න ංයක්ක යදඳාර්තය පේතු රඵා යදන ඵවන දැනු ප යදන  රදී. 
 
 
3.5.3.  නියඹෝජය රායශය ඹ මශභනාමරු යක්.පී.බී.එි. යවනනයේමය භවතා - යාජය දැ ංිථා - 

අනුයාධපුය 

 
 ඇර භට්ටටුේ වුනනාය න ඇති ඉවන මශ යුතු  ි යල්ඛනඹ රායශය ඹ යල්ම පයේ 

අනුභැතිඹ හිත දැ ංිථා යත රඵා යදන යරවන එඹ රැබුණු වාභ ක්යේර 

ඳරික්ාක් තුලිේ ඉන රි මටයුතු මියනටුේ  රා න ඹ වැකි ඵවන ආර්ථිමභඹ  සනාමභක් 

හිත  ි දැ ංිථා රඵා  ේනා ඵවන ආර්ථිමභඹ  සනාමභක් නැති  ි ය ොම් 

ංම්ධාන භට්ටටුේ ඉවන මය  ැනීභට අය රඵා න ඹ වැකි ඵවන එැනි  ි දය යර 

යඹොදා  ැනීභට ඵරායඳොයයොවනතු නා න ප වනදායි ටුරක් ඹටයවන එභ දය රඵා න ඹ වැකි 

ඵවන රාවනඹ වා ඵරඳරඹක් ය ොම් ංම්ධානඹට රඵා න ඹ වැකි ඵවන 

 ාරිභාර්  යක්ෂිත සීභා තුර ය ොම්ේ ම්සිේ යවනක්ම  ි සි රා තියබ් න ප අදාර ය ොම්ඹායේ 

ඉල්ය භ භත රායශය ඹ යල්ම ප එභ ඉල්ය භ අනුභත මය තියබ් න ප අදාර ය ොම්ඹාටභ එභ  ි 

ඉවන මය  ැනීභට න ඹ වැකි ඵවන 

 දැ ංිථා ම්සිේ රඵා  ේයේ දැභඹ  සනාමභක් හිත යමොටි ඳභකක් ඵැම්ේ අතුඉති 

ැනි යලේ යමොටි ය ොම් ංම්ධාන භට්ටටුේ ඉවන මය  ත යුතු ඵවන ඇර භාර් ඹේහි 

ජරඹ ය න ඹාභට  ඵාධාක් යනොන ඳරින  එභ අතු ඉති දැ ංිථා ම්සිේ ඇර ඉවුයයේ 

එපිටට දභන ඵවන   ි ඉවන මය  ැනීය පදී ය ොම් ංම්ධාන ර වා අදාර යාජය ආඹතනර 

වයඹෝ ඹ අලය ඵවන දැනු ප යදන රදී. ඒ අනු එක් එක් ඇර භට්ටටුේ ඉවන මශ යුතු 

ඵට වුනනාය න ඇති  ි යල්ඛනඹ රායශය ඹ යල්ම පයේ අනුභැතිඹ ඹටයවන න ිත්රික් න 



මටු රයස ආයකඹ අනුභැතිඹ ඹටවන න ංයක්ක යදඳාර්තය පේතුටද පිටඳතක් 

හිත යඹොමු මය දීයභේ අනතුරු ඉවත ඳරින  අලය මටයුතු රා න ඹ වැකි ඵ දැනු ප 

යදන රදී.  

04 ාරිභාර්  යභයවයු ප වා නඩවනතු මටයුතු :- රයශියඹ ාරිභාර්  ඉංක යේරු පී.යු.යක්. 

තිරමයවනන භවතා 

4.1 ැස ඵැ පය ප රතිංිමයක මටයුතු යවේතුයේ ැයස ජර භට්ටභ අඩු මශ අතය 

2016/08/04 න නට ජාරාලයේ ජර භට්ටභ අිය 1 අඟල් 2 (අක්මය අිය 2900) ඵවන 
  
4.2 ැස ඵැ පය ප පුනරුවනථාඳන මටයුතු ර යබොතිම ර තිඹ 30% ඳභක ඵවන දැනට  

 යශඳනායස ඉන කිරි ප මටයුතු ආය පබ මය ඇති අතය යඳයවනඹ ඉන කිරි ප මටයුතුද 

ආය පබ මය ඇත.(යඳයවනඹ 70% අේඹ) 
 ාේ යදොය ර යදයමහි නඩවනතු මටයුතු අේ මය ඇත. 
  පඵේධිත භාර් යේ (link Road) යඵොයම  අතුයා මි මය ඇත. 
 දකුණු ඉවුය පිම්සු ප භාර් ඹ යමොේක්රීට් යඹොදා ඉන කිරී ප මටයුතු  සිදු මය ඇත. (70% 

අේඹ)  ප ඉවුය පිම්සු ප භාර් ඹ යමොේක්රීට් යඹොදා ඉන කිරි ප මටයුතු සිදු මය 

ඇත.(90% අේඹ) 
 
4.3 ක න වන ැඩටවන 

ය ොම් ංම්ධාන 14 හි යඵදු ප ඇර වා යමවන ඇර භාර්  ශුශධ කිරිය ප මටයුතු 90% ඳභක 

අේ ඵවන රධාන ඇර ඳශධතිඹ ශුශධ කිරිය ප මටයුතු මශ යුතු ඳතින ඵවන ජීන 

වන වන ැඩටවයේ ටුනිි ශ්රභඹ ඇතිය පේතු මය ඇවනයවන රධාන ඇර ද ඇතුරවන 

න ඳරින  ඵැම්ේ රධාන ඇර ශුශධ කිරිය ප  මටයුතුද  ය ොම් ංම්ධාන ම්සිේ මශ යුතු ඵවන 

මැරඹ ශුශධ කිරීභ ඹටයවන ාරිභාර්  නිර්ටුත රට වා ජරඹ  ැය භට ඵාධාන  ි ඉවන මය 

 ැනීභ ඉන රි ැඩමුය 2 තුර මය ත යුතු ඵවන ජීන වන ැඩටවන ඹටයවන ඹේර යඹොදා  

මය  ැනීභට තියඵන මාර්ඹඹේ වා ාරිභාර්  යදඳාර්තය පේතුයස භැෂිේ යුනිට් එම ෑභ 

ය ොම් ංම්ධානඹමටභ න න 02 ඵැගිේ රඵා දීභට ැරසු ප මය ඇති ඵවන එහින  අලය 

ට්රැක්ටර් ය ොම් ංම්ධාන ම්සිේ ඳඹා  ත යුතු ඵවන 
 යක්ෂිත මණු මි කිරිභට අලය අමුද්රය අය ෝතිු 05 යවෝ 06 ය ොම් ංම්ධාන න ප මශ 

ිථානරට රඵා න ඹ වැකි ඵවන ඒ අනු ය ොම් ංම්ධාන ම්සිේ යක්ෂිත මණු මි මය  ත 

යුතු ඵවන මණු මි කිරීභට අලය අච්ු  වා රෑලිද ඉල්ය  ප ඳරින  රඵා න ඹ වැකි ඵවන 

දැනු ප යදන රදී. 
 
4.4 ය ොම් ංම්ධාන භට්ටටුේ ඉන රිඳවන මයන රද  ැටම  
  

අනු 

අංමඹ 
ඉන රිඳවන මශ අඹ මායකඹ ම්ුනභ 

4.4.1  රු බාඳති .ඉ. ටුහිුන 

ය ොම් ංම්ධානඹ 
A9 භාර් යේ සිට ( ං ායාභඹ අර) 
ය ොම් ංම්ධාන ඵර රයශලඹට 

 පඵේධ න මෘෂි භාර් ඹ මි මය 

යදන යර ඉල්ය භ 

ක්යේර ඳරික්ාක් 

කිරීභට තීයකඹ ම්ඹ 

4.4.2  රු බාඳති 

ද.ඉ.යසම සුභන ය ොම් 

ංම්ධානඹ 

OT 10, OT 13ඇර ල්ර යයොේ භඩ 
ඉවන කිරීභ වා අලය යරල් රඵා 

යදන යර ඉල්ය භ 

ඒ වා 2016/08/19 

න න යඹොදා  ැනීභට 

තීයකඹ ම්ඹ. 

4.4.3  රු බාඳති .ඉ.සුවද 

ය ොම් ංම්ධානඹ 

මඵයය ොඹාැ ාරිභාර්  

යදඳාර්තය පේතු ඹටතට  ැනීභට 

මටයුතු මයන යරට ඉල්ය භ 

ය ොම්ජන ංර්ධන 

යදඳාර්තය පේතුයස 

නිර්යශලඹ ඊට අලය 



ඵ  
4.4.4  රු බාඳති ඒමාඵශධ 

ය ොම් ංම්ධානඹ 

සිඹ දභ ය ොම් ංම්ධාන අය ෝිතු 

භායේ න න 10 රධාන ඇර ශුශධ කිරිභ 

මශ යුතු ඵවන රධාන ඇයල් යක්ෂීත 

සීභා දක්ාභ ශුශධ මශ යුතු ඵවන 

එහිදී ඇයරේ එවා අිය 33 සීභා 

මැරඹ ැිය ඵැම්ේ ඹේර යඹොදා ශුශධ 

කිරිභට මටයුතු යඹදීභ සුදුසු ඵවන ැඩ 

ටවයේ අේ න න 10 ඇර ල්ර  

යයොේ භඩ ඉවන කිරිභට යඹොදා  ේනා 

යර ඉල්ය භක් මයන රදී 

රධාන ඇර ශුශධ කිරිභ 

ඇිතය පේතු මය 

ඇවනයවන ටුනිි ශ්රභඹ 

වා ඳභකක් ඵැම්ේ 

ඹේර යඹොදා ශුශධ 

කිරිභ යනොවැකි ඵ 

ා.ඉ. භවතා ඳැවැන ලි 

මයන රදී 

4.4.5.  රු බාණ්ඩා ාරිම 

ද.ඉ. භගි ය ොම් 

ංම්ධානඹ 

2013 ර්ඹට අදාර රැබිඹ යුතු 

අතස්දවු ප මුදල් යනොරැබිභ පිළිඵද 

ය ප  පඵේධ සිඹ ද 

ම්ිතය මරාඳ 

ාරිභාර්  මාර්ඹාරඹට 

ඹා ඇති ඵවන ය 

2මට ඩා ැිය මුදල් 

යාජය බාණ්ඩා ායඹට 

ඹන ඵවන නැත 

ය ේා ය න රඵා 

න භට මටයුතු මයන ඵ 

ා.ඉ. භවතා දැනු ප 

යදන රදී. 

 

05 මෘෂිමර්භ ංර්ධන මටයුතු - මුරථිාන මෘෂිමර්භ උඳයශලම ඒ.ජී.එි.සුබාණී භවවනටුඹ 
 
5.1 ටුරිි  ා වා ම්සුරු ප ජර  පඳාදන ඳශධති යඹොදා  ැනීභ පිළිඵද ය ොම්ේ දැනුවන 

කිරිය ප පුහුණු ැඩටවේ යමෑ ය ොම්ජන යේා භධයිථානයේදී ඳැැවන වු ඵවන ම්සුරු ප 

ඳශධති 07ක් වා ය ොම් භවතුේ මුදල් රඵා දී ඇති ඵවන 
5.2 ැසි ආයක වා  ා ළිං ඉන කිරිය ප මටයුතු අදාර ය ොම් භවවනභ,භවවනටුේ සිදු මයටුේ 

සි සන ඵවන 
5.3 මුල්තැේය ඹ ක්රභවන කිරිය ප පුහුණු, මාඵනිම යඳොයවොය නිිඳාදනඹ ටුරිි  ා, ටුරි ි

 ායස යයෝ  ඳළියඵෝධ පිළිඵ ආදී පුහුණු ැඩටවේ යභභ භාඹ තුර ඳැැවනම්භට තුශ 

සිදු කිරිභට අයප්ක්ෂිත ඵවන දැනු ප යදන රදී. 
 
06 යඹදවු ප වා යේා ැඳයී ප මටයුතු 

6.1 යමෑ ය ොම්ජන ංර්ධන නිරධාරි ේත කුභාය භවතා මථාමයටුේ 
2016 යඳොයවොය ැඩටවන වා ඉල් ද ප මශ සිඹ ද ය ොම්ේට තභ ඵැංකු ගිණු ප රට 

මුදල් රැබිභට මටයුතු යඹොදා ඇති ඵවන 
මුදල් යනොරැබුණු ය ොම්ේයේ යතොයතුරු යඳොයවොය යල්ම ප මාර්ඹාරඹට ඹා ඇති ඵවන  
අභිඹාචනා ඉන රිඳවන කිරිභට ඇති ය ොම්ේට එභ අභිඹාචනා වැකි ඉක්භනිේ  රඵා යදන 

යරවන 
ය ොඩ ඉඩ ප ර ක්යේර යඵෝ  වා යඳොයවොය ඉල් ද ප ඳවන ය ය ොම්ේට රඵා දීභට මටයුතු 

මය ඇති ඵවන 2016 ඹර වා යඳොයවොය මුදල් රඵා යනො වන ය ොම්ේට ඳභකක් එභ 

ඉල් ද ප ඳර නිකුවන මයන ඵවන 
යඳොල්  ා වා ඉල් ද ප ඳර මෘ.ඳ.නි. භවතුේ වයවා ය ොම්ේට රඵා න භට මටයුතු මය 

ඇති ඵවන 
2016 ැප්තැ පඵර් 15 න යනේ ඉල් ද ප ඳර බාය  ැනීභ අේ මයන ඵවන ජාතිම ආවාය 

නිිඳාදන ැඩ ටවන ඹටයවන ක්රිඹාවනභම ය තු  ා ැඩ ටවන වා   පභානඹකිේ 



ය ොම්ේ 20 යදයනකු ඵැගිේ යතෝයා එභ නාභ යල්ඛකඹට අනු අදාර පුහුණු ැඩටවේ 

ඳැැවනම්භ සිදු මයන ඵවන දැනු ප යදන රදී. 
 

 
 
 
 
 
 
6.2 මල්රංචිඹ ය ොම්ජන යේා භධයිථානඹ නියඹෝජනඹ මයටුේ ංර්ධන නිරධාරි 

ඒ.ඒ.යු.එි.එේ.යවේා භයේ භවවනටුඹ මථා මයටුේ 

 2016 ඹර වනාධාය යඳොයවොය ැඩ ටවන 100% ය ප න ම්ට ාර්ථම අේ මය ඇති 

ඵවන 

 මාඵනිම යඳොයවොය නිිඳාදනඹ ැිය කිරිභට අලය මටයුතු සිදු මයටුේ ඳතින ඵවන 

යඳොල් ඳැර අලය ය ොම්ේයේ නාභ යල්ඛකඹක් මෘ.ඳ.නි.. භගිේ රඵාය න ඇති අතය ඒ 

අතය ඒ ඳැර වැකි ඉක්භනිේ රඵා දීභට මටයුතු මයටුේ ඳතින ඵවන 

ය ොම් ඵැංකු කඹ  අඹම්භ ඉවර භට්ටභම ඳතින අතය ය ොම්ේ 25 යදයනකුය ේ කඹ 

අඹම්භට ඇති ඵවන 

ය ප න ම්ට තුරාේ භට්ටයභේ න්ක්කඹක් ඳවනන අතය එඹ 

(ආවාය,ාරි,ය තු,යඳොයවොය වනාධායඹ  පඵේධයඹේ) ය ප න ම්ට ක්රිඹාවනභම යටුේ 

ඳතින ඵවන දැනු ප යදන රදී. 

 

6.3 ය ොම් ංම්ධාන නිරධාරිේ අදවි දැක්ම්භ  

ද.ඉ. භවයේ ය ොම් ංම්ධානයේ  රු බාඳති භවතා මතා මයටුේ ය ොඩ ඉඩ ප වා 

යඳොයවොය වනාධායඹ රඵා යදනාද ඹේන ම්භන රදී. ඒ වා පිළිතුරු රඵා දුේ යමෑ 

ය ොම්ජන ංර්ධන නිරධාරි භවතා ඊට අදාර චක්ර යල්ඛ තභ රැබි  නැති ඵවන චක්ර යල්ඛ 

රැබුණු ඳසු නිසි පිළිතුයක් රඵා යදන ඵවන දැනු ප යදන රදී. 

 

07 ඉඩ ප ංර්ධන මටයුතු 

 

7.1 යමෑ රායශියඹ යල්ම ප යමොට්ශාලඹ නියඹෝජනඹ මයටුේ ජනඳද නිරධාරි  

ජී.යක්.එ ප.යු.එි.යක්. මම්යාජ් භවතා මතා මයටුේ 

ජනඳදඹ තුශ මුලිම ඉඩ ප ඳරික්ක මටයුතු අේ මය ඇති ඵවන  

ඉඩ ප මච්යච්රි වා ක්යේර ඳරික්ක කිරිභට නිඹටුත ඵවන 

ර්යේ ඉරක්ම ත සිඹ දභ දීභනා ඳර මි මය නියඹෝජය ඉඩ ප මාර්ඹාරඹ යත බාය දී 

ඇති ඵවන 

ඳශාවන බා ඉඩ ප යමොටි ර මුලිම ඉඩ ප ඳරික්කඹක් 2016/08/12 න න යේා පිඹ 

වභල්ය ොල්රෑයසදී ඳැැවනම්භට මටයුතු යඹොදා ඇති ඵ දැනු ප යදන රදී. 

 
ඉවත මරුණු ාමච්ඡා කිරියභේ අනතුරු ඳ.. 2.30 ට ඳභක යේාසිම යාඳාය 

මශභනාමායතුටුඹයේ ිතුති මථායේ ඳසු ස්ිම්ය ප මටයුතු අේ යමරිනි. 

න්රඟ යාඳාය මශභනාමයන මටු ර ස්ිම්භ 2016 ැප්තැ පඵර් 01 න න ඳැැවනයස. 

 

 



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

I.D.N.I. ඳතියක 

යේාසිම යාඳාය මශභනාමරු 

භවමනදයා යාඳායඹ 

යමෑ. 

 

 පිටඳවන 

 යල්ම ප, ාරිභාර්  අභාතයාං ලඹ, යමොශ ම                       

- මා. දැ.  ැ. 

 අධයක්ෂ, ාරිභාර්  මශභකාමයක අංලඹ,යමොශ ම              

       - මා. දැ.  ැ. 

 න ිත්රික් යල්ම ප, අනුයාධපුය                     

- මා. දැ.  ැ. 

 ාරිභාර්  අධයක්ෂ, අනුයාධපුය                              

- මා. දැ.  ැ. 

 අධයක්ෂ, ජර මශභකාමයක අංලඹ ාරිභාර්  යදඳාර්තය පේතු,යමොශ ම                   

- මා. දැ.  ැ. 

 නියඹෝජය මෘෂිමර්භ අධයක්ෂ (අ/ඳ), අනුයාධපුය                   

- මා. දැ.  ැ. 

 ය ොම්ජන ංර්ධන නියඹෝජය යමොභාරිි, අනුයාධපුය                  

- මා. දැ.  ැ. 

 රායශය ඹ යල්ම ප යමෑ/ටුහිේතරඹ                      

- මා. දැ.  ැ. 

 රායශියඹ ාරිභාර්  ඉංක යේරු, අනුයාධපුය                       

- මා. දැ.  ැ. 

භයේ අංමඹ :- 16/03/02 

යේාසිම යාඳාය මශභනාමයක මාර්ඹාරඹ 

භවමනදයා යාඳායඹ 

යමෑ. 

2017.01.18 

යාඳාය මශභනාමයක මටු රයස සිඹම භ ාභාක ම භවවනභ භවවනන්ේ යත, 

 

යාඳාය මශභනාමයක මටු ර ස්ිම් ප ාර්තා 2017 ජනාරි  භාඹ 

භවමනදයා යාඳායඹ 

 

න නඹ  - 2017.01.05   

යසරා  - යඳ..9.30 



ිථානඹ - භවමනදයා යේාසිම යාඳාය මශභනාමයක මාර්ඹාය ඹ ස්ිම් ප ලාරා 

 

වබාගී වු යජයේ නිරධාරිේ 

අනු 
අංමඹ 

නභ තනතුය ආඹතනඹ 

01 අයි.ඩී.එේ.අයි.ඳතියක ටුඹ යේාසිම යාඳාය මශභනාමරු භවමනදයා යාඳායඹ 

02 බී.ටී. භවආයච්චි භඹා ඉංක යේරු වමාය ාරි.ඉංක යේරු මාර්ඹාරඹ, අනුයාධපුය 

03 සි .එි.චේද්ර යේමය ටුඹ ය ොම්ජන ංර්ධන නිරධාරි ය ොම්ජන යේා භධයථිානඹ - ටුහිේතරඹ 

04 යු.ආර්.ජී.ේත කුභාය භඹා ය ොම්ජන ංර්ධන නිරධාරි ය ොම්ජන යේා භධයථිානඹ -යමෑ 

05 යු.ජී.ඒ.එි. ආරිඹයවනන භඹා ංර්ධන නිරධාරි භවමනදයා යාඳායඹ  

06 ජී.යක්.එ ප.යු.එි.යක්. මම්යාජ් භඹා ජනඳද නිරධාරි රයශය ඹ යල්ම ප මාර්ඹාරඹ -යමෑ 

07 යු.බි. යවේයවන ඵංඩා භඹා ජනඳද නිරධාරි රයශය ඹ යල්ම ප මාර්ඹාරඹ -යමෑ 

08 ආර්.පී.රනාේදු භඹා මෘෂිමර්භ උඳයශලම ය ොම්ජන යේා භධයථිානඹ -යමෑ 

 

 

වබාගි වු ය ොම් නියඹෝක තයිේ 

අනු 
අංමඹ 

නභ තනතුය ය ොම් ංම්ධානඹ 

01 ආර්.එ ප.ආර්. යාජඳක් භඹා  රු බාඳති .ඉ. සුවද ය ොම් ංම්ධානඹ 

02 ඩී.බී. න ානාඹම භඹා  රු බාඳති ද.ඉ. යකභයුය ය ොම් ංම්ධානඹ 

03 ඹඳාර යනම්යවනන භඹා  රු යල්ම ප  ද.ඉ. භගි ය ොම් ංම්ධානඹ 

04 එ ප යරේභයවනන භඹා  රු බාඳති ද.ඉ. ඳැයකු ප ඹාඹ 05 ය ොම් ංම්ධානඹ 

05 එි.එ ප.යක්.බී.භයයමෝේ භඹා  රු බාණ්ඩා ාරිම .ඉ. ටුහිදු ය ොම් ංම්ධානඹ 

06 ඒ.එ ප.ම්යජ්තුං   රු බාඳති .ඉ. ටුහිදු ය ොම් ංම්ධානඹ 

07 එල්.එ ප. මපිරයේන භඹා  රු බාණ්ඩා ාරිම  .ඉ. සුවද ය ොම් ංම්ධානඹ 

08 එච්.කිර්තිඳාර භඹා  රු උඳ යල්ම ප .ඉ. යමෑ භ ය ොම් ංම්ධානඹ 

09 එි.ටී.බී.සුබසිංව භඹා  රු බාඳති .ඉ. යමෑ භ ය ොම් ංම්ධානඹ 

10 ආර්.පී.යකඳාර භඹා  රු යල්ම ප .ඉ. ටුහිුන ය ොම් ංම්ධානඹ 

11 ඩබ්.එේ.පි.ම්භල් යවනනසිරි භඹා  රු බාණ්ඩා ාරිම ද.ඉ. භගි ය ොම් ංම්ධානඹ 

12 ඩබ්.ඩී.එල්.ගුකයේමය භඹා  රු බාණ්ඩා ාරිම .ඉ. භවයේ ය ොම් ංම්ධානඹ 

13 ඒ.එ ප.එේ. න්යාේ භඹා  රු යල්ම ප ද.ඉ.  ප  ප ය ොම් ංම්ධානඹ 

14 යක්.එ ප.ආර්.සී.ඵණ්ඩාය භඹා  රු යල්ම ප ද.ඉ. භවයේ ය ොම් ංම්ධානඹ 

15 සුබසිංව යවනනාඹම භඹා  රු බාඳති  .ඉ. යකභයුය ය ොම් ංම්ධානඹ 

16 එි. ඩී.සුනිල් භඹා  රු යල්ම ප ද.ඉ. ඳැයකු ප ඹාඹ 05 ය ොම් ංම්ධානඹ 

17 ආර්.ඒ.ඒ. යාජඳක් භඹා  රු බාඳති ද.ඉ. භගි ය ොම් ංම්ධානඹ 

18 ඩී.එ ප. ය ල් යවේයවන භඹා  රු බාඳති ද.ඉ. ඳැයකු ප ඹාඹ 02ය ොම් ංම්ධානඹ 

19 ජී.ධර්භඳාර භඹා  රු යල්ම ප .ඉ. එක්සිවන ය ොම් ංම්ධානඹ 

20 එි.එ ප. ම්භල් භයනාඹම භඹා  රු බාඳති .ඉ. භවයේ ය ොම් ංම්ධානඹ 

21 බි.ම්යජ්සිංව භඹා  රු බාඳති ද.ඉ. යකභයුය ය ොම් ංම්ධානඹ 

22 අයි.එ ප. ජඹතිි භඹා  රු බාඳති ද.ඉ. සුවද ය ොම් ංම්ධානඹ 

 

ආ භ සිහි කිරීයභේ අනතුරු යේාසිම යාඳාය මශභනාමායතුටුඹ ම්සිේ 2017 න ය වා සුඵ 

ඳතටුේ ඳැටුණී සි ස සිඹම  යදනා පිළි ැනීයභේ ඳසු ස්ිම්ය ප නයාඹ ඳරඹ බා ත මයන රදී. 



 

01. ඳසුගිඹ ස්ිම් ප ාර්තා භායරෝචනඹ වා එම තාඹ රඵා  ැනිභ. 

ඳසුගිඹ ාර්තායස අඩුඳාඩු කිසික් යනොවු ඵැම්ේ දකුණු ඉවුය ඳැයකු ප ඹාඹ 05 ය ොම් ංම්ධානයේ 

 රු බාඳති භවතායේ වා .ඉ. එක්සිවන ය ොම් ංම්ධානයේ  රු යල්ම ප භවතායේ යඹෝජනා 

ිථියවනයඹේ බා  පභත ම්ඹ. 

 

02. ලිපි ඉන රිඳවන කිරීභ. 

 

අනු 

අංමඹ 

නිකුවන මශ අඹ/ආඹතනඹ මායකඹ යනවන 

2.1 ාරිභාර්  අධයක් ජනයාල් 

ාරිභාර්  යදඳාර්තය පේතු 

ාර්ෂිම ංර්ධන ැඩටවේ 

වා රතිඳාදන පිළිඵ දැනුවන 

කිරීභ. 

මටු ර භාක මඹේ දැනුවන මයන රදී. 

 

2.2 රායශය ඹ  යල්ම ප, යමෑ භවමනදයා භවා ාරිභාර්  

යාඳායයේ ඳැැවනම්භට 

අයප්ක්ෂිත පිරිවන යශලනඹ 

පිළිඵ ාමච්ඡාට 

වබාගින යර දැනු ප දීභ. 

2017 ජනාරි 06 න න න යඳ.. 

10.00ට ඳැැවනයන ාමච්ඡා වා 

වබාගි න යරට සිඹම භ ය ොම් 

ංම්ධාන නිරධාරිේ දැනුවන මයන රදී. 

 

2.3  රු බඳති .ඉ. යමෑ භ 

ය ොම් ංම්ධානඹ 

යමෑ ැ ඹටයවන සිදු මය ඇති 

ම්  ා වා (අක්මය 105) 

ජරඹ රඵා යදන යර ඉල්ය භ 

යමෑ ැ  භවමනදයා යාඳායඹට 

අඹවන අේතර් ැක් ඵැම්ේ යමෑ භ 

ය ොම් ංම්ධානඹට ඳභකක් ජරඹ නිකුවන 

මරයවොවන .ඉ. සුවද වා .ඉ. ඉවුය 

එක්සිවන ය ොම් ංම්ධාන ර ජර ඉල්ය  ප 

වාද ජරඹ නිකුවන මර යුතු ඵවන 

තියඵන ජර භට්ටභ අනු එයේ ජරඹ 

නිකුවන මශ යනොවැකි ඵවන යභභ 

ඉල්ය භ 2016/17 භව මේන ස්ිම් ප 

තීයක රට ඳටවැනි ඵවන අයනකුවන 

ය ොම් ංම්ධාන නිරධාරිේ ම්සිේ 

යඳේා යදටුේ සි සඹදී ආයස ියලි යර 

මථාමයටුේ  යමෑ භ ය ොම් 

ංම්ධානයේ  රු බාඳති ස්ිම්ය පේ 

භවතා පිට ගිඹ අතය එේ තවනඹක් 

තුරදී යමෑ භට ජරඹ නිකුවන කිරීභ 

නුසුදුසු ඵට අයනකුවන ය ොම් ංම්ධාන 

නිරධාරිේ ම්සිේ ඒමභතිම තීයකඹ 

මයන රදී. 

2.4 .ඉ. එමමුතු ය ොම් 

ංම්ධනයේ ය ොම්ේ පිරික් 

 ප ඉවුය OT01/ OT02 වා 

OT04 ඇර භාර්  ඹටයවන  ා 

මය ඇති (අක්මය 29 1/2 ) ම් 

 ා වා ජරඹ රඵා යදන 

යර ඉල්ය භ 

  

 ා මය ඇවනයවන අ ාත යමොටි ර 

ම්භවන එයේභ .ඉ. යකභයුය වා .ඉ. 

ටුහිුන ය ොම් ංම්ධාන  ඵර රයශල 

ඹටයවනද අ ාවන ර ම්  ා මය ඇති 

ඵැම්ේ එභ ය ොම්ේය ේද ජරඹ ඉල්ය  ප 

තියඵන ඵැම්ේ ව  ඹ ප යවඹකිේ ජරඹ 

නිකුවන මරද එයිේ ැියපුයභ සිදු ේයේ 

ජරඹ නාිති ම්භවන ඵැම්ේ .ඉ.එමමුතු 

ය ොම් ංම්ධානයේ ඉල්ය භද රතික්යේඳ 

යමරිනි. 

 

03. ආඹතන ංර්ධන මටයුතු :- යේාසිම යාඳාය මශභනාමරු - භවමනදයා යාඳායඹ 



3.1 2017 ර්යේ භවමනදයා යාඳායයේ ාර්ෂිම ක්රිඹාවනභම ැරැිභ අනු ර්ඹ තුර අධානඹ 

 යඹොමු මශ යුතු ඳතින ම්යලේ ැඩටවේ පිලිඵ ඳැවැන ලි මශ අතය එහිදී  ම් නැති 

 ය ොම්තැනට යඹොමු ම්භ වා මාඵනිම යඳොයවොය නිඳිාදනඹ වා ේලිරිසීියඹා   ාට යඹොමු ම්භ 

 පිළිඵද  ය ොම් ංම්ධාන නිරධාරිේ දැනුවන මයන රදී.   

3.1.1 ාරිභාර්  මශභනාමයක අංලඹ ම්සිේ රඵාදුේ උඳයදි ඳරින  2017 ර්ඹ තුර සිඹම භ ය ොම් 

 ංම්ධාන ර ඳැැවනම්භට නිඹටුත නිරයක 2017 භැයි වා ජුනි ඹන භා 02 තුර ඳැැවනම්භට 

 අයප්ක්ෂිත ඵද ඳැවැන ලි මශ අතය සිඹම භ ය ොම් ංම්ධාන නිරධාරිේ එඹට එමඟතාඹ ඳශමයන 

 රදී. 

3.1.2 භවමනදයා ජරාලයේ ඵැ පභ පුනරුවනථාඳනඹ කිරීභ යවේතුයේ  2016 ඹර මේනඹ අතවැරීභට සිදු 

වු  අතය 2016/17 භව මේනයේ  ාට යඹොමුම්භට රභාකවන ජර ධාරිතාඹක් ජරාලයේ 

 යනොභැති  ඵැම්ේ අයකබාඹට මුහුක න  සි සන භවමනදයා යාඳායයේ ය ොම් ජනතා 

වා cash for work  ැඩටවනක් ක්රිඹාවනභම මය යදන යරට ාරිභාර්  මශභනාමයක අංලයේ 

අධයක්තුටුඹ යත  ඉල්ය භක් මශ ඵවන  

3.1.3 2017 ජනාරි 11 න න  රු ජනාධිඳතිතුභායේ රධානවනයඹේ ඇරවැය  ම්දයාය ඹ ක්රිඩාං කයේදී 

 ඳැැවනයන ඉවර ඇර වැය ඇර යාඳෘතියේ භාය පබම උවනයේ ජනවමු වා භවමනදයා 

 යාඳායයේ ය ොම්ේ මණ්ඩාඹභක් වබාගි මයන යරට ඉල්ය භක් මය ඇති ඵැම්ේ ඒ පිළිඵ 

 ය ොම් ංම්ධාන නිරධාරිේ දැනුවන මයන රන . 

3.1.4 ඳතින ම්ඹළි මාරගුකඹ ඳව ය ොි ර්ා රැයබ්ා ඹේන ව ජනතාට යවන ඳැතීභ වා 

 ාරිභාර්  අභාතයාංලයේ යභයවඹම්භ ඹටයවන න ිත්රික් යල්ම පතුභායේ රධානවනයඹේ සිඹම භ යාජය 

 ආඹතන ර වයඹෝ යඹේ ජඹ ශ්රි භව යඵෝ ටුුනේ අභිඹදී ති පිරිවන යශලනඹක් 2017 

 ජනාරි 04  සිට ජනාරි 11 දක්ා  ඳැැවනයන ඵවන ඒ වා  භවමනදයා යාඳායයේ  

ය ොම් භවවනභ  භවවනන්ේද (50 යදයනකු ඳභක) පිරිවන ශ්රකඹ වා පිරිවන භංඩඳයේ අයවන මටයුතු  වා 

2017  ජනාරි  07 න න යඳ.. 6.00 සිට ඳ.. 6.00 දක්ා වබාගි ම්ඹ යුතු ඵවන දැනු ප යදන රදී.  

3.1.5 "ආර්ථිමඹට ම්ඹක් වා යක්ෂිතඹට ආයක්ාක් " අයමුණු මයය න ඉල් ද ප මශ පුක් ඳැශ ලිේ 

ය ප  න ම්ට ඳැශ 5200ක් රැබී ඇති ඵවන එභ පුක් ඳැර සි රම්ය පන  ඳතින නිඹඟ තවනඹ ඹටයවන ඳැශඹ 

 ස්ම ඵරා ැනීය ප  කීභ ඹටයවන ය ොඩ ඉඩ ප සිභා තුර සි රම්භට ඳභකක් ය ොම්ේ යත ඳැශ යඵදා 

 දීය පදී ය ොම් ංම්ධාන ම්සිේ මටයුතු මර යුතු ඵවන ඳැවැන ලි මයන රන . 

 

3.1.6 2016 යදැ පඵර් භ ර තිඹ  - ංර්ධන නිරධාරි යු.ජී.ඒ.එි. ආරිඹයවනන භඹා 

 

අනු 

අංමඹ 

මායකඹ ර තිඹ යනවන 

3.1.6.1 මායම බා ස්ිම් ප ඳැැවනම්භ 09 ද.ඉ. ඳැයකු ප ඹාඹ 02, ද.ඉ. යකභයුය, ද.ඉ.සුවද,  

.ඉ. භවයේ, .ඉ. එක්සිවන ය ොම් ංම්ධාන ස්මි් ප 

ඳවනා නැත.  

3.1.6.2 භව බා ස්ිම් ප ඳැැවනම්භ 02 ද.ඉ. භවයේ - 2016/12/30 වා .ඉ. එක්සිවන 

2016/12/10 න න ඳවනන රදී. 

3.1.6.3  2016 යදැ පඵර් භ භාසිම 

මුදල් ායංල මාර්ඹාරඹට රඵා 

 ැනීභ 

(2017 - 01 - 05 න නට) 

02 ද.ඉ. භගි, .ඉ. ටුහිුන ය ොම් ංම්ධාන ඳභකක් රඵා දී 

ඇත. 

 

3.1.8  2017 ාර්ෂිම ක්රිඹාවනභම ැරැිභ අනු ජනාරි භාඹ තුර ඳවත ඉරක්ම පුයා ත යුතු 

 ඳතින ඵවන 

3.1.8.1 ය ොම් ංම්ධාන 08ම 2016 ර්යේ ගිණු ප ම් නකඹ මශයුතු අතය 2017/01/17 න න ගිණු ප 

ම් නකඹ  වා මටයුතු  යඹොදා ඇති ඵවන 

3.1.8.2 නිරයක භව බා ස්ිම් ප ඳැැවනම්භ. 



 2017 ජනාරි සිට ජුනි දක්ා ඳැැවනම්භට නිඹටුත ය ොම් ංම්ධාන 07 හි  නිරයක 2017 ජුනි 

 භාඹ තුරවන ජුනි සිට යදැ පඵර් දක්ා ඳැැවනම්භට නිඹටුත ය ොම් ංම්ධාන 06 හි  නිරයක ජුලි 

 භාඹ තුරවන ඳැැවනම්භට අයප්ක්ෂිත ඵවන 

 

3.1.8.3 භාක ම නාභ යල්ඛක ඹථාවන කිරිභ 

 ය ොම් ංම්ධාන 08ම ාභාක ම නාභ යල්ඛක ඹථාවන මශ යුතු ඳතින ඵවන 

3.1.8.4 ැසිඅයප්ක්ායේ අනුයාධපුය ජඹ ශ්රි භව  යඵෝ ටුුනේ අභිඹ ඳවනන ැහි පිරිවන යශලනඹ 

ශ්රකඹ  වා 2017/01/07 න න ය ොම් ංම්ධාන භට්ටටුේ වබාගිම්භ පිළිඵ දැනුවන මයන රදී. 

3.1.8.5 පුක්  ා යාප්ත කිරිභ උයදා පුක් ඳැශ රඵා න ය ප ැඩටවන ඹටයවන ද.ඉ. භවයේ පුක් 

ඳැර  1000, .ඉ. එමමුතු පුක් ඳැශ 1000, .ඉ. යකභයුය පුක් ඳැශ 1000,.ඉ. ටුහිුන පුක් ඳැශ 

 1500,.ඉ.  එක්සිවන පුක් ඳැශ 700 ක් ලයඹේ  ඳැශ රඵා  න  ඇති ඵවන අයනකුවන  ය ොම් ංම්ධාන 

 වා ඉන රි මාරඹ තුශ  ඳැශ රඵාන භට නිඹටුත ඵවන දැනු ප යදන රන . 

 

04 ාරිභාර්  යභයවයු ප  වා  නඩවනතු  මටයුතු :- ඉංක යේරු වමාය  බී.ටී.භවආයච්චි භවතා 

4.1 අද න නට ජරාලයේ ජර භට්ටභ :- අිය 4 අඟල් 11 (ධාරිතාඹ අක්මය අිය 5900) ක් ඵවන 

4.1.1 භව මේනඹ වා අයප්ක්ෂිත ර්ා ය ප න ම්ටවන රැබි යනොභැති ඵැම්ේ මේනඹ පිළිඵ 

ඵරායඳොයයොවනතු යහිත තවනවනඹේ නිර්භාකඹ යටුේ ඳතින ඵවන 

4.2. යසලි ආයක්ක යාඳෘතිඹ  

4.2.1 යසලි ආයක්ක යාඳෘතිඹ ඹටයවන අයප්ක්ා මශ ැඩ යමොටි ලිේ 95% - 98% ඳභක නිභ මය 

ඇති ඵවන ැතපු ප මණු දැන්භ වා යක්ෂිත සීභා යේ කිරිභට ඇති ඵවන  

4.2.2 ැස ඵැ පය ප ඉන කිරී ප මටයුතු මර යමොේරවනමරු ම්සිේ එහි ැඩමටයුතු නිභ කිරීයභේ අනතුරු 

2016/12/31 න න භවමනදයා ැයස යශාරඹ අරදී කිරි ඉතියම්භක් සිදු මර ඵවන  

4.2.3 ැස ඵැ පය ප  සිදු මය ඇති ඉන කිරි ප මටයුතු  පිළිඵද නිරීක්කඹ මයන යරට ය ොම් ංම්ධාන 

නිරධාරීේ යත ම්ෘත ආයාධනඹක්ද මයන රන .  

4.3 ය ොම් ංම්ධාන  පටටුේ ඉන රිඳවන මශ ාරි ඳශධතියේ  ැටම  

 

අනු 

අංමඹ 

ඉන රිඳවන මශ අඹ මායකඹ යනවන 

4.4.1  රු බාඳති ද.ඉ. 

ඳැයකු ප ඹාඹ 02/  රු 

බාඳති ද.ඉ. ඳැයකු ප 

ඹාඹ 05/   රු 

බාණ්ඩා ාරිම ද.ඉ. 

භගි  

යසලි ආයක්ක යාඳෘතිඹ 

ඹටයවන නඩවනතු අයමුදල් ඹටයවන 

සිදු මර නඩවනතු ැඩ පිළිඵද 

ාමච්ඡා කිරිභට  සිඹම භ 

ඳාර්ලිමරුේයේ 

වබාගිවනයඹේ ස්ිම්භක් මැදා 

යදන යර ඉල්ය භ 

එභ ඉල්ලිභ ද.ඉ. යකභයුය ය ොම් 

ංම්ධානයේ  රු යල්ම ප භවතා ම්සිේ 

ිථිය මයන රදී. 

 

05. මෘෂි මාර්ටුම ංර්ධන මටයුතු :- මෘෂිමර්භ උඳයශලම ආර්.පී.රනාේදු භවතා 

5.1 යෝඹා යඵෝංචි  ා වුනේා න භ වා 25Kg රභාකඹක් (2.5 Kg ඵැගිේ ඳැමට් 10 ක්) යඵදා දීභ 

සිදු මර ඵවන  

5.2  ා ළිං ආශ්රිත සි රම්භ වා ඉන රියේ න  මුං බීජ යනොටුරයේ රඵා දීභට අයප්ක්ෂිත  ඵවන  

5.3 රැබුණු ඉල්ය  ප අනු ම්සුරු ප ජර  පඳාදන ඳශධති කීඳඹක් ක්යේරයේ ම් මයටුේ ඳතින ඵවන 



5.4 50% දාඹමවනඹ ඹටයවන ( ල්කිරිඹා භ) ටුරිි බීජ (MICH3) රයදදඹ සුම  රභාකඹක් ය ොම්ේ 

අතය යඵදා දුේ ඵවන 

5.5 එරම  තාේ තැ ස 50% දාඹමවනඹ ඹටයවන රඵා න ඹ වැකි ඵවන  

5.6 ය ප න ම්ට ඳශතුරු   පභාන 16 ක් වා ය තු   පභාන 26ක් ිථාපිත මය ඇති ඵවන දැනු ප යදන 

රදී. 

 

06 යඹදවු ප වා යේා ැඳයු ප මටයුතු  

6.1 ටුහිේතරඹ ය ොම්ජන ංර්ධන  නිරධාරි සී.එි. චේයද්රිමය භවවනටුඹ. 

6.1.1 මාේතා ය තු  ා ැඩ ටවන දවා ගුකාවනභම ඳැර රඵා දීභ පිලිඵ  අේතර් ඳශාවන මාෂිමර්භ 

උඳයශලම තුටුඹට ිතුතිඹ පුද මයන ඵවන 

6.1.2 2016/17 භව මේනඹ වා යඳොයවොය වා මුදල් නිකුවන මයන රශයශ තය ලයඹේභ  ා මය 

ඇති ඉඩ ප වා ඳභකක් ඵවන භවමනදයා යාඳායඹට අඹවන ටුහිේතරඹ ය ොම්ජන යේා ඵර 

රයශලඹට අඹවන ය ොම් ංම්ධාන 2 වා 2016 ඹල් මේනඹට යඳොයවොය මුදල් නිකුවන මය ඇති 

යවයිේ යභභ මේනඹ වා යඳොයවොය  මුදරක් ය ම්භ සිදු යනොමයන ඵවන එයභේභ  ා සිදු 

යනොවු ඵැම්ේ කිසියේවනභ යඳොයවොය මුදල් යනොය න ඵවන 

6.1.3 2017 ර්ඹ වා අක්මය ඵදු අඹමය  ැනීය පන  අදාර තුරාන බාය මෘ.ඳ.නි. නිරධාරියඹාට ය ොම් 

ංම්ධාන භට්ටටුේ අලය වයඹෝ ඹ රඵා යදන යරවන. 

6.1.4 ඳතින නිඹං මාරගුණිම තවනවනඹ භත ම්ඳතට ඳවනන ය ොම් ජනතා පිළිඵ පිළිඵ රඵා න ඹ 

වැකි  යේා ැඳයු ප පිළිඵ ාමච්ඡා මරිටුේ ඳතින ඵවන අභාතයාංල භට්ටටුේ ඉන රියේන   ේනා 

රද තියක අනු ක්රිඹාකිරීභට නිඹටුත ඵවන දැනු ප යදන රදී. 

 

6.2 යමැ ය ොම්ජන ංර්ධන නිරධාරි ේත කුභාය භවතා 

6.2.1 2016/17 භව මේනඹ වා යඳොයවොය යනුට මුදල් රඵා න ය ප ැඩටවන  

 භව මේනඹ වා  ාේ සිදු මශ ඉඩ ප රභාකඹට ඳභකක් එභ ය ොම්ේ වා ඔවුේයේ ගිනු ප 

රට මුදල් රැබිභට රිා ඇති ඵවන  

6.2.2 ය තු  ා ැඩටවන 

 එක්   පභානඹමට ය ම්ලිඹේය ේ ැදු ප රවන එක් ය ොම් ංම්ධානඹක් ඵැඟිේ පිහි රා අලය පුහුණු 

ැඩටවේ  ඳවනා ඇති ඵවන ඒ අනු ය ම්ලිඹේයේ ය ොම් ංම්ධාන 35ක් පිහි රා ඇති ඵවන ඒ 

වා එක් ය ම්ලිඹමට ඳැශ ර්  6 ඵැගිේ වා බිජ ඳැමට් මට්ටල් 01 ඵැඟිේ රඵා න  ඇති ඵවන 

6.2.2.2 ඳශතුරු   පභාන ැඩටවන 

 තුරානමට එම ඵැඟිේ ඳශතුරු   පභාන 18 ක් පිහි රා ඇති ඵවන අලය ඳරතුරු ඳැශ එභ ය ොම්ේට 

දී ඇති ඵවන  

6.2.3 ය ොම්ජන ඵැංකු මටයුතු 

 2016/17 භව මේනඹ වා ය ොම්ේ 30මට රු.5000 ඵැඟිේ කඹ රඵා න ඹ වැකි ඵවනඒ වා 

අලය මටයුතු සිදු මයටුේ ඳතින ඵවන 

 කඹ යනොය න ය ොම්ේ වා ය ොම්ජන ම්නිලිචඹ බාට යඹොමු මය අලය නීතිභඹ මටයුතු සිදු  

 මයන ඵවන දැනු ප යදන රන . 

 

6.3 ය ොම් ංම්ධාන භට්ටටුේ ඉන රිඳවනමශ  ැටම  

  

අනු 

අංමඹ 

ඉන රිඳවන මශ අඹ මායකඹ යනවන 

6.3.1  රු යල්ම ප .ඉ. 

ටුහිුන ය ොම් 

ංම්ධානඹ 

ඳශතුරු   පභාන ැඩටවනට 

2017 වාද අම තිේ 

ාභාක මඹේ ඵා 

 ේයේදැයි ම්භසීභ. 

2016 ර්ඹ වා ය ප න 

ම්ට මණ්ඩාඹ ප  ඵා ය න 

ඇති ඵවන 2017 ය  වා 

න ඵා  ැනී ප සිදු කිරිභට 

අනුභැතිඹක් රැබුනයවොවන 

දැනු ප යදන ඵවන යමෑ 

ය ොම්ජන ංර්ධන නිරධාරි 

භවතා ඳන රදී. 

6.3.2  රු බාඳති ද.ඉ. 

ඳැයකු ප ඹාඹ 02 

ය ොම් ංම්ධානඹ 

මල්රංචිඹ ය ොම්ජන යේා 

ඵර රයශලඹට අඹවන අංම 93 

තුරායේ යාජමාරි මටයුතු 

ඒ පිළිඵ මල්රංචිඹ 

ය ොම්ජන ංර්ධන නිරධාරි 

දැනුවන කිරීභට තියකඹ ම්ඹ. 



 පඵේධ ය ොම් ජනතා  

මනිල්ර පර මයන ඵ 

දැනු ප යදන රදී. 

6.3.3  රු බාඳති ද.ඉ. 

භවයේ ය ොම් 

ංම්ධානඹ 

ඵඩ ඉරිගු  ා වා 

රඵායදන යඳොයවොය 

වනාධායඹ රභාද ම්භ පිළිඵ 

අදාර අඹදු ප ඳර අලය ඉන රි 

මටයුතු වා යඹොමු මය ඇති 

ඵ දැනු ප යදන රදී. 

 

 

07 ඉඩ පංර්ධන මටයුතු :-  

7.1 යමෑ රායශය ඹ යල්ම ප යමොට්ශාලයේ ජනඳද නිරධාරි ක .යක්.එ ප.යු.එි.යක්.මම්යාජ් භවතා  

 2016 ර්යේ ර තිඹ ඉන රිඳවන මයටුේ  

7.1.1 න භනා ඳර 21 ක් මි මය ඇති ඵවන  

7.1.2 ඉඩ ප මච්යච්රි 06 ක් ඳවනා ඇති ඵවන (ඵරඳර 3157 )මි මය ඇති ඵවන 

7.1.3 න ර්ඝ මාය න ඵදු ඵර ඳර 72 ක් මි මය ඇති ඵවන  

7.1.4 න ර්ඝ මාය න ඵදු ඵරඳර වා භැණු ප ඉල්ය  ප 40 ක් යඹොමු මය ඇති ඵවන  

7.1.5 යනවන අලයතා වා භැණු ප ඉල්ය  ප 32ක් යඹොමු මය ඇති ඵවන  

7.1.6 ඳසු උරුභඹ න ප කිරී ප 50ක් සිදු මය ඇති ඵවන 

7.1.7 මුල් උරුභ න ප කිරී ප 33 ක් සිදු මය ඇති ඵවන  

7.1.8 ඉඩ ප ඵැවැය  කිරී ප 33 ක් සිදු මය ඇති ඵවන  

7.1.9 ඉඩ ප ආයවුල් ම්දී ප 21 ක් සිදු මය ඇති ඵවන 

7.1.10 ේතමඹ ආඳසු  ැනීය ප ඳනත ඹටයවන නඩු ඳැරී ප 02ක් සිදු මය ඇති ඵවන 

7.1.11  2017 ර්ඹ වා ඉඩ ප ංර්ධන මටයුතු මියනටුේ වා මාර්ඹක්භ සිදු කිරීභට ඵරායඳොයයොවනතු 

න ඵවන දැනු ප යදන රදී. 

 

ඉවත මරුණු ාමච්ඡා කිරියභේ අනතුරු ඳ..1.30 ට ඳභක යේසිම යාඳාය 

මශභනාමායතුටුඹයේ ිතති මථායේ ඳසු ස්ිම්ය ප මටයුතු අේ යමරිනි. 

 

න්රඟ යාඳාය මරභනාමයක මටු ර ස්ිම්භ 2017 යඳඵයාරි 02 න න ඳැැවනයස. 

 

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

I.D.N.I. ඳතියක  

යේාසිම යාඳාය මශභනාමරු 

භවමනදයා යාඳායඹ 

යමෑ. 

 

පිටඳවන 

 යල්ම ප, ාරිභාර්  අභාතයාංලඹ,යමොශම     - 

මා.දැ. ැ. 

 අධයක්, ාරිභාර්  මශභනාමයක අංලඹ, යමොශම   - 

මා.දැ. ැ. 

 න ිත්රික් යල්ම ප, අනුයාධපුය      - 

මා.දැ. ැ. 

 ාරිභාර්  අධයක්, අනුයාධපුය      - 

මා.දැ. ැ. 

 අධයක්,ජර මශභනාමයක අංලඹ ාරිභාර්  යදඳාර්තය පේතු,යමොශම - 

මා.දැ. ැ. 

 නියඹෝජය මෘෂිමර්භ අධයක් (අ/ඳ), අනුයාධපුය    - 

මා.දැ. ැ. 



 ය ොම්ජන ංර්ධන නියඹෝජය යමොභාරිි,අනුයාධපුය   - 

මා.දැ. ැ. 

 රායශියඹ යල්ම ප යමෑ/ටුහිේතරඹ     - 

මා.දැ. ැ. 

 රායශියඹ ාරිභාර්  ඉංක යේරු, අනුයාධපුය    - 

මා.දැ. ැ. 
 

 

 


