
 

 

නේලාසික ලයාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාය - මුරනපෘො ඇ 
 
 

ල      வதிவிட திட்ட முகாமாளர் காரிாமைம் – முபபாைஎை     
       Resident Project Management Office – Murapola Ella 

 

ලාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංය             නීල 
நீர்ப்பாசன முகமத்துவ பிரிவு                        නකොළම්බිස්ස 

Irrigation Management Division                நீைவை 

ලාරිමාර්ග හා ජ සම්පෘත් කළමනාකරණ අමාත්යංය             பகாைம்பி];] 

நீர்ப்பாசனம் ற்றும் நீர் முகாமத்துவ அமச்சு                      Neelawala 

Ministry of Irrigation & Water Resources Management           Kolambissa   

 

මනේ අංකය      ඔනේ අංකය     දිනය      

எனது இை.   36 / 3 / 4    உது இை.     திகதி   2016/10/04 
My Ref  No     Your Ref  No      Date  

 
 

 

 

1994 අංක13 දරණ ලළරිමළර්ග ආඥළ ඳනතින් වංශෝධිත 1968 අංක 48 දරණ ලළරිමළර්ග ආඥළ 

ඳනශේ වශන් විධිවිධළන යටශේ මුරශඳො ඇ මශළ ලළරිමළර්ග ලයළඳළරශ2 2016/17 මශ 

කන්නය වශළ ඳලේලනු බන ශඳර  ලගළ රැවහවීම . 
 

දිනය :- 2016/09/30 දින ශඳ.ල. 09.30   

වහථළනය :- මුරශඳො ඇ ශන්ලළසික කෂමනළකරණ කළර්යයළය 

මුසුන :- ආයතන වංලර්ධන නිධළරී 

වශභළගීේලය  :- ශර්ඛීය ආයතන ශළ ශගොවි වංවිධළන 

 

රජශ2 නිධළරීන්ශේ වශභළගිේලය 

ඒ.පී.ඩී.එවහ.අමරසරිය මිය  -ආයතන වං.නිධළරී - මුරශඳො 

ඩී.එම්.ආර්.පී.කුමළර මයළ   -වං.නිධළරී - මුරශඳො 

ඩී.ජී.ශේ.එන්.කුමළරී මිය    - වං.නිධළරී - මුරශඳො 

පී.එච්.එම්.එම්.ඩබ්.මෆණිශේ මිය - වං.නිධළරී - මුරශඳො  

එවහ.එන්.විමසුශර්න්ද්ර මයළ   -ඉ.වශකළර - මුරශඳො 

ආර්.එම්.ඩී.ඩී.ශේ.රේනළයක මිය -වං.නිධළරී(කෘෂිකර්ම) තළතුඔය 

ඩබ්.ආර්.උදයංගනී මිය    -වං.නිධළරී(කෘෂිකර්ම) ශදල්ශතොට 

ඒ.එවහ.එන්.ශරේමසිංශ මිය   -ශගො.ශවේ.මධයවහථළනය(මළරවහවන) 

ඩබ්.ඩී.පී.ජී.එවහ.ශේ.වීරසරිය ශමනවිය -ඳරිගණක පුහුණු-මුරශඳො 

 

ශගොවි නිශයෝජිතයින්ශේ වශභළගිේලය 

 බී.පී.ජී. දයළලතී මිය    කශඹිලියළල ශගොවි වංවිධළනය -ගරු ශල්කම් 

 ආර්.එම්. සුමනරේන බණ්ඩළ මයළ  කශඹිලියළල ශගොවි වංවිධළනය - ගරු වභළඳති 

 ඩබ්.එම්.විශේරේන මයළ    කශඹිලියළල ශගොවි වංවිධළනය - වළමළජික 

 ශේ.එම්. පුංචි බණ්ඩළ මයළ   ශකොටශේපිටිය ශගොවි වංවිධළනය - ගරු ශල්කම් 

 ජී.ජී. දිවළනළයක මයළ    ශකොටශේපිටිය ශගොවි වංවිධළනය - ගරු භළණ්ඩළගළරික 

 ශේ.ජී. විමළලතී මිය    ශකොටශේපිටිය ශගොවි වංවිධළනය - ගරු  වභළඳති  

 ශේ.ඩබ්.එම්.පියරේන බණ්ඩළ මයළ   ශකොටශේපිටිය ශගොවි වංවිධළනය - නිශයෝජිත 
 පී.ජී.ශොකුබණ්ඩළ මයළ     ශකොටශේපිටිය ශගොවි වංවිධළනය - නිශයෝජිත 

 ආර්.බී. ශකොලුග මයළ    නීල ශගොවි වංවිධළනය -ගරු  භළණ්ඩළගළරික 

 ආර්.ඒ.පී. විශේනළරළයන මයළ   නීල ශගොවි වංවිධළනය - ගරු වභළඳති 

 

 

 

 

 



 

 

 

 එම්.එම්. වමරශකෝන් බණ්ඩළ මයළ  ගුරුබෆද්ද ශගොවි වංවිධළනය -ගරු වභළඳති 

 ඒ.ජී.ශේ.උේකුමෆණිශේ මිය   නලනෆලිය ශගොවි වංවිධළනය-ගරු  භළණ්ඩළගළරික 

 එම්.එම්.වමරශකෝන්  බණ්ඩළ මයළ  නලනෆලිය ශගොවි වංවිධළනය -ගරු වභළඳති 

 ඕ.ජී.කුඩළබණ්ඩළ මයළ     නලනෆලිය ශගොවි වංවිධළනය - ගරු ශල්කම් 

 ඩබ්.එවහ.රේනළයක මයළ    මයිගශයළය ශගොවි වංවිධළනය - ගරු  වභළඳති  

 එවහ.එම්. වීරශකෝන් බණ්ඩළ මයළ   ශදශල්කඩ ශගොවි වංවිධළනය -  ගරු භළණ්ඩළගළරික 

 ජී.එම්.විශේරේන බණ්ඩළර මයළ    ශදශල්කඩ ශගොවි වංවිධළනය -  ගරු ශල්කම් 

 එම්.එම්. සුනිල් ළන්ත මයළ   ගිරළශේ ශගොවි වංවිධළනය - ගරුවභළඳති 

 එච්.එම්. වමරශකෝන් මයළ   ලටඳඳුර ශගොවි වංවිධළනය - ගරු ශල්කම් 

 පී.ආර්.අශබ්තුංග මයළ     ලටඳඳුර ශගොවි වංවිධළනය -ජ ඳළක 

 අයි.ශේ.එම්.ජයශවේකර මයළ    ලටඳඳුර ශගොවි වංවිධළනය -ගරු භළණ්ඩළගළරික 

 එම්.එම්.විනීතළ කුමළරි මිය   ලටඳඳුර ශගොවි වංවිධළනය -වළමළජික 

 එච්.එම්.ප්රියන්ත මයළ    ලටඳඳුර ශගොවි වංවිධළනය -වළමළජික 
 ශේ.එම්.ටිකිරි බණ්ඩළ මයළ   ලටඳඳුර ශගොවි වංවිධළනය -ගරු වභළඳති 

 යූ.ඩී.ජී.සීලතී මිය    මකුයටතෆන්න ශගොවි වංවිධළනය -ගරු ශල්කම් 

 එවහ.එම්.හීන් මෆණිශේ මිය    මකුයටතෆන්න ශගො. වං. -නිශයෝජිත 
 එච්.එම්.ශඳොඩිමෆණිශේ මිය    මකුයටතෆන්න ශගො. වං. -නිශයෝජිත 
 එච්.එම්.සුමනශවේකර මයළ    මකුයටතෆන්න ශගො. වං. –නිශයෝජිත 

 එම්.එම්.අනුර බණ්ඩළර මල්ලළන මයළ   මකුයටතෆන්න ශගො. වං. - භළණ්ඩළගළරීක 

 බී.එම්.වමරශකෝන් මයළ    මකුයටතෆන්න ශගො. වං. - ගරු  වභළඳති 
 

ආගම සිහි කිරීශමන් ශළ ආදි ශගොවි නළයකයන් ශළ නිධළරීන් සිහි කිරීශම් විනළඩියක නිහබ්දතළලශයන් අනතුරුල 

ආයතන වංලර්ධන නිධළරීතුමිය විසින් ඳෆමිණ සිටි සියලු ශදනළ පිළිගෆනීශමන් වභළශේ ලෆඩ කටයුතු ආරම්භ 

කරන දි. 

 

ගෆටලු / ශයෝජනළ / රගතිය ඉදිරිඳේ කිරීම 
 
අංකය ආයතනය කළරණය/තීරණය/රගතිය 
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ශන්ලළසික ලයළඳළර 

කෂමනළකරණ කළර්යයළය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ආයතන වංලර්ධන කටයුතු 
 නලනෆලිය , ලටඳඳුර , මකුලුයටතෆන්න , මයිගශයළය ශගොවි 

වංවිධළනයන්හි නිලරණ මශ වභළ ඳෆලෆේවිණි.නල නිධළරී 

මණ්ඩය වභළලට ශඳුන්ලළ ශදන දි. 
 කශඹිලියළල , ලටඳඳුර , මකුලුයටතෆන්න මශ වභළ ඳලේලන 

දි. 
2. මය කටයුතු  
 ශගොවි වංවිධළන 07 ක විගණන කටයුතු අලවන් කර ඇති අතර 

, නලනෆලිය වශ ගිරළශේ ශගොවි වංවිධළන ල විගණන කටයුතු 

ඉදිරිශ2දී සිදු කිරීමට නියමිත ශේ. 
 නීල , ගුරුබෆද්ද මශ වභළ වශළ ද ගිරළශේ , ශදශල්කඩ 

නිලරණ මශ වභළ වශළ ද දිනයන් නියම කර ගන්නළ ශවේ, 

දෆන්වීය.  
 නීල අලුේ බණ්ඩළර ශදවියන් උශදවළ නීල ශගොවි 

වංේධළනශ2 මලිකේලශයන් අලුේ වශල් මංගයය ඳෆලෆේවීය. 
 ශගොවි වංවිධළන නීති බත වශ මය කෂමනළකරණය 

පිළිබ පුහුණු ලෆඩ මුළු ඳෆලෆේවීය. 
 ශගොවි වංවිධළන මශ වභළ , කළරක වභළ ආදිය නිසි ඳරිදි 

ඳලේලන ශවේ ,ශ්රමදළන කටයුතු සියලුම වළමළජිකයන්ශේ 

වශභළගිේලය ඇතිල එේ දිනක වංවිධළනය කර ගෆනීම සුදුසු 

බලේ , ඕනම අලවහථළලක අඳශේ වශශයෝගය බළදීමට 

සදළනමින් සිටින බලද දෆන්වීය. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ශමම ලයළඳළරය තුෂ ශඳෞද්ගලික ජ මළශ්ර කිසිලේ ශනොමෆති 

නිවළේ , ශඳොදු ජ මළර්ගය ලන මුරශඳො ඇශහි ජය මලික 

කර ගනිමින් ලගළ කටයුතු සිදු කරන නිවළේ ,  කිසිශලකුේ 

අඳශසුතළලයට ඳේ ශනොලන ඳරිදි කන්න තීරණයන්ට අනුකූල 

ලගළ කටයුතු සිදු කරගන්න. 
 ශගොවි ගෆටලු රළශද්ය ය කෘෂිකර්ම කමිවටලට ඉදිරිඳේ කිරීමට 

ශඳර ලයළඳළර කමිවටශේදී වළකච්ඡළ කර විවඳුම් බළ ගන්නළ 

ශවේ ,  
 සියලු ශදනළම ලළරි මිතුශරෝ නම් ශගොවි මිතුරු වමළජය වමඟ 

වම්බන්ධ ලන ශවේ , 
 ය කන්නශ2 අවහලෆන්ශන් අග්ර ශකොටව ්රී දෂදළ ලශන්ශවේට 

පජළ කිරීශම් ජළතික මශශෝේවලය 2016/10/13 දින ඳලේලන 

අතර ඒ වශළ ශෆකි වම අශයකුම වම්බන්ධ ලන ශවේ 

දෆන්වීය. 
02 ලළරිමළර්ග ශදඳළර්තශම්න්තුල  අතශෆරීමට තීරණය වූ යල් කන්නය ශදිසිශ2 ඇති වූ 

කළගුණික ශලනවහ වීම නිවළ වළර්ථක වූ බලේ , එෂලළු  වශළ 

ශශො මිේ බළ ගෆනීමට ශෆකි වීම පිළිබ වතුටට ඳේ විය 

ශෆකි බලේ දෆන්වීය. 
 දෆනට කන්ශදතෆන්න ලෆශේ ඳළරම්ඳරික කන්ශදතෆන්න ශලල් 

යළයට බළ දීමට රමළණලේ ජ රමළණයේ ශශෝ ශනොඳලතින 

බලේ , 
 ජ මුර අලවන් වීශමන් ඳසු ඇ ශරවහ කර ලෆලි ශකොට්ට ගවළ 

ජය බළ ගන්නළ අලවහථළලදී ඒලළ ඉලේ කිරීමට සියලු 

ශදනළශේ වශශයෝගය බළ ශදන ශවේ , 
 ලෆඩ ඳරිඳළක ලරශයකු බළ ශදන ශව ශදඳළර්තශම්න්තුල 

ශලත ඉල්ලීමේ ඉදිරිඳේ කර ඇති බලේ ,  
 FC 17 ශවොශරොේශේ බෆම්ම වශළ රතිඳළදන ඉල්ළ ඇති 

බලේ, දන්ලන දි.     

03 ශගොවිජන වංලර්ධන 

ශදඳළර්තශම්න්තුල 
 ශඳොශශොර වශනළධළර ඉල්ලුම්ඳේ ශම් ලන විට ෆබී ඇත.ඒලළ 

ඳරිගණක ගත කිරීම ශම් ලන විට සිදු කරමින් ඳලතී. 
 රගති වමළශෝචන රැවහවීමට වශභළගීවීමට ඇති නිවළ ශගොවිජන 

වංලර්ධන නිධළරීතුමිය අද දින වශභළගී ශනොලන බලේ , අදළ 

සියලු දෆනුම් දීම් වශ දෆනුම්ලේ කිරීම් සියල් කන්න රැවහවීශම්දී 

ශගොවිජන වංලර්ධන නිධළරී විසින් සිදු කරන බලද වංලර්ධන 

නිධළරී විසින් දෆනුම් ශදන දි. 

04 රළ / ශල් කළර්යයළය 

ශදල්ශතොට 
 විශේ දෆනුම් දීමේ ශනොමෆත. 

05 රළ / ශල් කළර්යයළය 

තළතුඔය 
 වී ලගළශේ තෆටි භළවිතය වශ යශඳේ කෘෂිකළර්මික පිළිශලේ 

පිළිබ ල විශේ පුහුණු වශ දෆනුම්ලේ කිරීශම් ලෆඩ වටශනේ 

මුරශඳො මශළ ලළරිමළර්ග බ රශද්ශ2 වංවිධළනය කර 

ගෆනීමට අලය වශය බළ ශදන ශව ඉල්ළ සිටිශ2ය. 

 
ශගොවි වංවිධළන නිශයෝජිත මශේම මශේමීන්ශේ අදශවහ 
 

 නලනෆලිය ශගොවි වංවිධළනශ2 ගරු වභළඳති තුමළ 

 මශ කන්නශ2දී කන්න තීරණ නිසි ආකළරශයන් ක්රියළේමක කිරීශම් ලගම ම මුරශඳො ඇ මශළ ලළරිමළර්ග 

ලයළඳළරශ2 ඳෂමු ශගොවි වංවිධළනශ2  වභළඳති ලශයන් තමළ භළරගන්නළ බල රකළ කෂ අතර , 

 2002 ලර්ශ2 සිට 2015 ලර්ය දේලළ මශ කන්නය වශළ ලර්ළල ආරම්භ වූ මළව ශළ දින ගණන් වභළලට 

ඉදිරිඳේ කශෂේය. 

 

 

 



 

 

 

 ගිරළශේ ශගොවි වංවිධළනශ2 ගරු වභළඳති තුමළ 

 අනලවර ඉඩම් වශළ ශඳොශශොර ඉල්ලුම් ඳත්ර මශ කන්නය වශළ බළ දීමේ සිදු කරනු බනලළද ? 

යන්නේ , 

 ඇ රේෂිතය ශලන් කරශදන ශවේ , ඉන් ඳසු එම රේෂිතය ආරේළ කර ගෆනීම වශළ ඳෆ සිවටවීම 

සුදුසු බලේ , ශයෝජනළ කශෂේය. 

 
 කශඹිලියළල ශගොවි වංවිධළනශ2 ගරු වභළඳති තුමළ 

 

 මශළ ලළරිමළර්ග ලයළඳළරයට අයේ කුරුරු ඉඩම්ල ශඳොශශොර වශනළධළර ඉල්ලුම්ඳත්ර සුළු ලළරිමළර්ග ශගොවි 

වංවිධළනශ2 නිධළරීන් විසින් අනුමත කිරීම සුදුසුද යන්නේ , එශවේ සිදු කිරීම පිළිබල ශවොයළ බන 

ශවේ , 

 කශඹිලියළල ඇ මළර්ගශයහි ඇ බෆම්ම පුළුල් කර ශදන ශවේ , ඉල්ළ සිටිශ2ය. 

 

 මයිගශයළය ශගොවි වංවිධළනශ2 ගරු වභළඳති තුමළ 

 

 ජ මුර නිදශවහ කිරීම තුළින් ශගොවිතෆන් වශළ ඳමණේ ශනොල බීමට ඇති උල්ඳේල ජ රමළණයද ඉශෂ 

යන බෆවින් එය ජනතළලට මශේ අවහලෆසිල්ේ ලන බලේ ,  

 ලර්තමළන ඉංජිශන්රු වශකළරතුමළශේ ශවේලළ කළය තුෂ ජ ගෆටලු අලම බලේ ,  

 ශමම කන්නශ2ද කන්න තීරණලට අදළල ජ මුර නිදශවහ කරශදන ශවේ , ශවොශරොේ විලෘත කිරීශම්දී 

එම නිධළරියළ දෆනුම්ලේ කරන ශවේ , ඉල්ළ සිටිශ2ය. 

 

 නීල ශගොවි වංවිධළනශ2 ගරු වභළඳති තුමළ 
 

 නීල කශඹිලියළල ඇ මළර්ගශ2 අගළලත ශකොටව දෆනට උවහ මට්ටමක ඳලතින බලේ , එය ඳශේ කර 

ශදන්ශන් නම් කශඹිලියළලට ජ ගෆටලුලේ ඇති ශනොශේ.ඇ මළර්ගශ2 සියලුම ශදොරලල් රතිවංවහකරණය 

කරශදන ශවේ ,  
 ලල් කඳුර ජ ශයෝජනළ ක්රමය පිළිබල විළ ශඬේ රළශද්ය ය වම්බන්කරකරණ කමිවටශේදී නෆඟූ බලේ , ඒ 

වශළ ශගොවි ජනතළල ශලනුශලන් නිධළරීන් වළධළරණයේ ඉවට කෂ බලේ ,  
 රළශද්ය ය වම්බන්කරකරණ කමිවට ශදක ශළ රළශද්ය ය කෘෂිකර්ම කමිවට ශදක නිශයෝජනය කිරීශම් අලවහථළල 

ඒකළබද්ධ ශගොවි වංවිධළනයට ෆබී ඇති බලේ , එහිදී ඉදිරිඳේ කිරීම වශළ සියලු ශගොවි වංවිධළන ශලත 

ඳලතින ගෆටලු මුරශඳො ඇ ශන්ලළසික ලයළඳෘති කෂමනළකරණ කළර්යයළය ශලත ෆබීමට වවහලන 

ශවේ , 
 වංවහකෘතික කටයුතු ලට මුල් තෆනේ ශදමින් මශ කන්නශ2 ලගළ කටයුතු සියලු ශලල් යළයන්හි එකම 

දිනයක ආරම්භ කිරීමට වංවිධළනය කර ගන්නළ ශවේ , දන්ලළ සිටිශ2ය. 
 

 ලටඳඳුර ශගොවි වංවිධළනශ2 ගරු වභළඳති තුමළ 

 

 වමශර ශගොවීන් මෆර බය භළවිතළ කර ජය බළ  ගෆනීමට උේවශ දරණ බලේ , එලෆනි අලවහථළලන්ලදී 

නීතිය දෆඩිල ක්රියළේමක කරන ශවේ , ඒ වශළ ලෆඩ ඳරිඳළක ලරශයේ බළ ශදන ශවේ ,  

 FC 17ශවොශරොේශේ බෆම්ම කෆඩී ඇති බලේ  ,  දන්ලළ සිටිශ2ය. 

 

 ශදශල්කඩ ශගොවි වංවිධළනශ2 ගරු භළණ්ඩළගළරිකතුමළ 

 

 FC 29 හි ශදලෆනි ශවොශරොේශලන් නිරන්තරශයන් ලෆලි ශගොඩ ගෆසීම සිදුලන බලේ  , එහි ඇ බෆම්ම ඉතළ 

උව බෆවින් ඒලළ ඉලේ කිරීම ශගොවීන්ට අඳශසු නිවළ බෆශකෝ යන්ත්රයේ බළ දීමට ශෆකියළලේ ඇේනම් 

ශමය ලඩළේ වළර්ථක බලේ ,  රකළ කශෂේය. 

 

 



 

 

ශර්ඛිය ආයතන ශගොවි වංවිධළන අතර කරන ද වළකච්ඡළ වම්මුතින් ලලින් අනතුරුල 2016/2017මශ 

කන්නය වදශළ ඳශත වදශන් තීන්දු තීරණයන් බළගන්නළ දි.  

1994  අංක 13 දරණ ලළරිමළර්ග (වංශෝධිත) ඳනශේ 5 ලගන්තිශ2  උඳ ලගන්තියට අනල මුරශඳො 

ඇ මශළ ලළරිමළර්ග ලයළඳළරශ2  2016 / 2017  මශ කන්නයට අදළ ශඳර කන්න තීරණ ආයතන 

වංලර්ධන නිධළරීතුමිය විසින්  ඳශත ඳරිදි වභළගත කරන දි. 

01 ලගළ කිරීමට ශයෝජිත ශභෝග ලර්ග  වී 840  
එෂලළු 240  
ශලනේ 120 

02 ලගළ කිරීමට ශයෝජිත බිමි රමළණය අේකර අේකර  1200 

03 ලගළ කිරීමට ශයෝජිත  රශද් ලයළඳළර බ රශද්ය 

04 ශගොවීන් විසින් ඇලල් ල නඞේතු කටයුතු අලවන් ක යුතු දිනය 2016-10-05 

05 ශගොවීන් විසින් නියමිත ශේළලට නඞේතු ශනොකරනු බන ඇලල් 

ල ශගොවි වංවිධළන විසින් නඩේතු කර අලවන් ක යුත දිනය 
2016-10-10 

06 ශගොවි වංවිධළන ශළ ලළරිමළර්ග ශදඳළර්තශම්න්තල විසින් රධළන ඇ ශළ 

ශබදුම් ඇලල් ශකේ ඇලල් ශළ දිය බවහනළ ඇලල් නඞේතු කටයුතු 

අලවන් ක යුතු දිනය 

2016-10-10  

07 මුල් ලරට  ජය නිකුේ කිරීමට ශයෝජිත දිනය 2016-11-04     2016-11-11 

08 බිම් වෆකසීම ආරම්භ ක යුතු දිනය 2016-11-04     2016-11-11 

09 ලපුරළ ශශෝ ඳෆ සිවටලළ අලවන් ක යුතු දිනය 2016-11-25     2016-12-02 

10 මුර ජය ආරමිභ කිරීශම් දිනය 2016-11-04     2016-11-11 

11 අලවන් ලරට ජය නිකුේ කිරීමට ශයෝජිත දිනය 2017-02-25     2017-03-03 

12 ට්රෆේටර් ශළ ගලයන් යළශයන් ඉලේ ක යුතු දිනය 2016-11-25     2016-12-02  

13 ලගළ රේණය කර අලවන් කෂ යුතු දිනය ලපුරළ අලවන් වීමට ශඳර 

14 අවහලනු ශනළ අලවන් ක යුතු දිනය 2017-03-10      2017-03-20 

15 ලගළ ශළනි දෆනුම් දිය යුතු අලවන් දිනය දින 07ේ තුෂ ශශෝ අවහලනු 

ශනලීමට ශඳර 

1994 අංක 13 දරණ වංශෝධිත ලළරිමළර්ග ආඥළ ඳනශේ 11 ලන උඳ ලගන්තිය අනුල ඉදිරි කන්නශ2 කටයුතු 

ක්රියළේමක කිරීම වශළ ශයොජිත රීති. 

1.ශකේ ඇලල් නඩේතුල වශළ කන්නයට රු.150.00 ක මුදේ ශගොවි වංවිධළනයට ශගවිය යුතුය. 

2. නියමිත දිනයට ශකේ ඇලල් වශ ශබදුම් ඇලල් ල තම ශකොටව නඩේතු ශනොකරන ශගොවින්ශගන් අය 

කරන දඩය රු.500.00 අය කිරීම. 

3. පිදුරු පිලිවහසිම ශලනුශලන් අේකරයකට රු. 1000.00 ක දඩ මුදේ අය කිරීම. 

4. ශලනේ -: අේකර 1 වශළ ශකොමිශඳෝවහට් කිශෝ: 2000 ශයදීම අනිලළර්යය ශේ. 

 

ඉශත තීරණ නීල ශගොවි වංවිධළනශ2 ගරු වභළඳති ආර්.ඒ.පී.විශේනළරළයන මශතළශේ 

ශයෝජනළශලන් වශ ගිරළශේ ශගොවි වංවිධළශනශ2 ගරු වභළඳති එම්.එම්.සුනිල් ළන්ත මශතළශේ 

වහථීරේලශයන් වභළ වම්මත විය. 

 

ලයළඳළර කෂමනළකරණ කමිවට ශල්කම්තුමළශේ වහතුති කථළශලන් ඳසුල ශඳර කන්න රැවහවීශම් කටයුතු 

අලවන් විය. 

1 කළඳය 2 කළඳය 



 
 
………………………………………………..     

........................................................ 
ඒ.පි.ඩි.එවහ.අමරසුරිය      ආර්.බි.ශකොලුග 
ආයතන වංලර්ධන නිධළරී     ලයළඳළර කමිවට ශල්කම් 
 

 
ශන්ලළසික ලයළ.කෂමනළකරු 081-3808781  සෆේවහ                    ඊ ශම්ල්

 bandaradissny@gmail.com 

RPM                       Fax    E-mail 

 


