
 

මගේ  අංකය :- 2/7/2/10 

දිව්ත්රීක් ල ගමකතුතුම   

දිව්ත්රීක් ල ගමකතු ක යාය ය  

කුරුණෑග. 

2016/10/10 

 

01.ගගොවි වංවිධ න නිධ රීන්  

නිගයොජිත මශත්ම මශත්මින්  

02. ර ජය අංග  ශ  යයතන ම්ටමගතු  

යයතන ප්රධ ීනන් /නිෂධ රී මශත්ම මශත්ීනන් 

2016/2017 මශ කන්න රැව්වීගතු ල යාත ල 

ලග ක  වමශන ශ  ගඳොදු තීන්දු ප්රක ය- ශක් ලලටුන ඔය ලය ඳ රය. 2016/10/10 

               1946 අංක 32 දරණ ල රිම යාග අඥ ඳනගත් වශන් ඳරිදි 1968 අංක 13 දරණ 

(වංගෝධිත) ල රිම යාග  අඥ ඳනගත් 458 අධික රිගයහි 19 ලැනි ගරගු සිය අනුල 

ශක් ලලටුන ඔය මශ ල රිම යාග ලය ඳ රග  2016/2017 මශ කන්නයම අද ෂ ලග  ක  වමශන 

වැකසීම වශ ගඳොදුතීන්දු ප්රක යක් ල ව ක්ඡඡ  ගකොම අනුමතකර ගැීනම වශ  වු කන්න රැව්වීම 

කුරුණෑග දිව්ත්රීක් ල  ගමකතු ග මි    ංංගරත්න ලන ම ගේ ප්රධ නත්ලගයන් ශක් ලලටුන ඔය 

ගන්ල සික ලය ඳ ර කෂමන කරණ ක යාය ය ය රැව්වීතු   ගල 2 2016/10/10 දින ගඳ.ල 

10.00 ඳලත්ලන දි. 

02.වශභ ගීත්ලය 

ගමම රැව්වීමම ර ඡය නිෂධ රීන් 46 ගදගනක් ල ශ  ගගොවි වංවිධ න නිෂධ රීන් ශ  ගගොවි 

නිගයෝජිත මශත්ම මශත්ීනන්   25 ගදගනකු ද  වශභ ගී විය. 

03.ප්රථමමගයන් ගන්ල සික ලය ඳ ර කෂමන ක ර ් . .්තු. ග ග මි ක කුසුතු රිය නන්ද මශත  

විසින් රැව්විමම වශභ ගී වු කුරුණෑග දිව්ත්රීක් ල ගමකතු ග මි   ංංගරත්න මශත  ුතුළු සියළු 

ර ඡය නිෂධ රීන් වශ ගගොවි වංවිධ න නිෂධ රීන්  ගගොවි නිගයෝජිත මශත්ම මශත්මින් 

පිළිගැීනගමන් අනතුරුල දිව්ත්රීක් ල ගමකතුතුම  ගලත ලා වනය භ රගදන  2.     

04. දිව්ත්රික් ල ගමකතුතුම  ලා වනය භ ර ගනිමින් අද දින ගමම රැව්වීමම  වශභ ගීවු  සියළුම 

ර ඡය නිෂධ රීන් ශ  ගගොවි නිගයෝිතත මශත්ම මශත්ීනන් පිළිගන්න  වල ප්රක  කරමින් 

ඡ ග  ඡම්ටමම ශ   කන්නය පිළිවද අදශව් ංදිරිඳත්කිරීමම ල රිම යාග ගදඳ යාතගමන්තුලම 

අලව්ථම ල ව ගදන  2.   

05.ල රිම යාග ගදඳ යාතගතුන්තුගේ  අදශව් දැක් ලවීම. 

ල රිම යාග ංංිතගන්රු පී.්තු. ග ්ව් රත්න යක මශත  - ගතු ලනවිම 2016 යම කන්නය ව යාථමකල 

නිමකර ුතිවලත්  2016/2017 මශ කන්නය වශ  අද දින තීන්දු තීරණ ගැීනමම නියමිත වලත්  

ගතු ලනවිම ප්රධ න ඡ ග   ඡ මම්ටම අක් ලකර අි 7000ක් ල ඳමණ ප්රම ණයක් ල වලත් ්ිනන් 

ම ධ රිත ලය ංලත් කවිම ප්රගයෝඡනයම ගතශැකි ලන්ගන් අක් ලකර අි 3000 ක් ල වලත්  2016 

ය කන්නග දි අක් ලකරයකම අක් ලකර අි 4.32 ක ඡ ප්රම ණයක් ල ලැයවී ුති වලත්    වශ  

ලැගලන් අක් ලකර අි 1 ½ ක ඡ ප්රම ණයක් ල නිකුත් වී ුති වලත් ගඳන්ල  ගදමින්  ංදිරි මශ 

කන්නය වශ  ප්රම ණලත් ජ ධ රිත ලයක් ල ඡ  ග  ගනොමැතිවලද  ඳලව  සිටින   2. 



දැනම  ක්රිය ත්මක ලන CRIP ලය ඳිතිය පිළිව අදශව් දක් ලලමින් ඳලව  සිටිග  NCB ඳැගකජ 

10 කින් NCB ඳැගක් ලජ 01 ක ලැ් අලවන් කර ුති වලත් තලත් NCB ඳැගක් ලජ 04 ක ලැ් 

ගකගරමින් ඳලත්න  වලත්    අනුල RB වශ  මිලියන 45 ක ඳැගක් ලජයක ලැ් අලවන් කර ුති 

වලත්  තලත් RB ුක මිලියන් 48ක ඳැගක් ලජයක් ලද  මිලියන 6.5 ක ඳැ ගක් ලජයක් ලද   LB වශ  

මිලියන 32 ක ඳැගක් ලජයක් ලද ය 2 ලගයන් ගමම ඳැගක් ලජ 03 ක ලැ් අලවන් කර ුති වලත්  

ඳැගක් ලජ 06 ලැ් ගකගරමින් ඳලත්න  වලත්  තලත් ඳැගක් ලජ 04ක ලැ් යරතුභ කිරීමම නියමිත 

වලත්  ප්රක  කරමින්   සියළු ග  ගැන අලධ නය ගයොලා කරමින් 2016/2017 මශ කන්නය 

වශ  තීන්දු තීරණ ගන්න  ගව දැනුලත් කරන  2. 

 

06. අනතුරුල දිව්ත්රික් ල ගමකතුතුම  කන්නය පිළිව අදශව් දැක් ලවීමම ගගොවිජන ගවාල  

ගදඳ යාතගතුන්තුලම අලව්ථම ලව  ගදන  2. 

ගගොවිජන ගවාල  ගදඳ යාතගතුන්තුගේ වශක ර ගකොමව රිව් ඊ.යු.් ..ගක් ල.බී ුශැගම ගඳොෂ 

මශත . 

2016 ය කන්නග  යක රයමම ගමම 2016/2017 මශ කන්නග ද ගඳොගශොර වශන ධ රය 

වශ  ලාදම හිමිලන වලත් ං්තු ප්රති ගෝධන ලැ්වමශන යමගත් ලිය ඳදිංචි ගනොවු ං්තු න ම 

ගමකනයම ුතුෂත් ගනොවු ගගොවීන්ගේ ංමලුතුඳත් වතුපුයාණ කර ව ගැීනමම සිදුලන වලත්  

්ය ගගොවි වංවිධ න නිෂධ රීන්ගේ  නියාග ය  ුතිල ප්රග ග  කිිපඳයාග ණ නිෂධ රීශම 

ගශෝ  ගගොවිජන  ගවාල  ප්ර ග ය ය නිෂධ රීතුම ම භ ර 2මම කමයුතු කර න ගවත්  ්මගින් 

ත ලක ලික ගමඛනයක් ල වකව  ගඳොගශොර වශන ධ රය ව  2ම වශ  ඳමණක් ල ්ය  උඳගයෝගී 

කර ගන්න  වලත්  ්තුම  ලැි දුරමත් දන්ල  සිටින  2. 

2016 ය කන්නනග  2 රගේ ගගොවිජනගවාල  මධයව්ථම නය තුෂ අදියර 02ක් ල යමගත් ගගොවීන් 

7865 කම රුපියම ක් ල 650 ක ලාදක් ල ගඳොගශොර වශන ධ රය ගව ව  2 ුති වලත්   2016 

ය  කන්නයම අද ල ගඳොගශොර වශන ධ රය ගනොැබී ුති ගගොවි මශතුන් සිටීනතු ගගොවි 

මශත ගේ නම ජ තිනක ශැදුනුතුඳත් අංකය  වැංකු ගිණුතු  අංකය  අද ෂ ලාද යන ගතොරතුරු 

ගගොවිජන ගවාල  ප්ර ග ය ය නිෂධ රීතුම ශම ගශෝ ප්රග ග  කිිප ඳයාග ණ නිෂධ රීතුම ශම 

භ ර 2මම කමයුතු කරන ගවත්  ජ තික ගඳොගශොර ගමකතු ක යාය ය වමඟ ව ක්ඡජ  ගකොම 

්ම ගැමළුලම විවඳුමක් ල ව ගදන වලත්  ්තුම  ප්රක  කර සිටින  2. 

 

07. අනතුරුල දිව්ත්රික් ල ගමකතුතුම  කන්නය පිළිව අදශව් දැක් ලවීමම කිිපකයාම  

ගදඳ යාතගතුන්තුලම අලව්ථම ලව  ගදන 2. 

කිිපකයාම උඳග ක ් ..් ..්ව්. ග ලෑල මශත  - 2016 ය කන්නග  ශක් ලලටුන ඔය 

ලය ඳ රග  වම නය අව්ලැන්න අක් ලකරයකම බුවම 66.7 ක් ල වලත්  ් ගවා  50% ක අව්ලනු 

අඩුවීමක් ල දක් ලනම ැබීමම ගශාතුල ලන්ගන් ලයා ඳතනග  අඩුලැි වීමත් ංත  ගකටි ක යකින් 

වී ලග ල පිහිටුවීමත්  ලමඳැෂ මයාධනය ගනොවීමත්  යන කරුණු වල දන්ල  සිටින  2. 

ශක් ලලටුන ඔය ලග  ලඳවරිගයන් 42.3% ක් ල වතියක් ල ුතුෂත ලග ල පිහිටුල  අලවන් කර  ුති 

අතර තලත් 22.7% ක ප්රම ණයක් ල දින 8-12 ත් අතර ක යකින් ලග ල පිහිටුල  අලවන් කර 

ුතිවලත් තලත් 3% ක ප්රම ණයක් ල දින 20ක ක යක් ල ගතකර ලග ල අලවන් කර ුති වලත් ගතු 

අනුල අඩු ක යකින් ලග ල පිහිටුල  අලවන් කිරීම අව්ලනු අඩුවීමම ප්රධන  ගශාතුලක් ල වල 

ගඳන්ල  ගදන  2. 



තලදුරමත් ්තුම    2016/17 මශ  කන්නය පිළිව අදශව් දක් ලලමින් ගඳර ලයා ල 2 ගමන්  ගමම 

ලයාග  වැප්තැතුවයා ම වග  ඳලත්න  වංලශන ලයා ල ගනොැබීමත්    වමඟම ඊව න දිග 

ගමෝවම වක්රීය වීගතු ප්රම දයක් ල ඳලත්න  වලත්    අනුල 2016/17 මශ කන්නය වශ  ගඳර 

කන්න රැව්වීගම 2 ලග ල පිහිටුල  අලවන් කිරීම 2016/11/10 ම ගඳර දිනම නියම කර ගත්තද  

්ය ගනොලැතුවයා 30 දක් ලල   2යාඝ කර ගැීනම සුදුසු වලද  ගඳන්ල  ගදන  2. 2017 ගඳවරල රි 15 

ත් ම යාතු 15ත් අතර ක ග  2 අව්ලනු ගනළීමම ශැකිය ලක් ල ඳලතින  ගවා ම ව 3 ම ව 3 ½ වී 

ලයාග සුදුසු වලත් ගුණ ත්මක තත්ලග  උවව් බිත්තර වී ලයාගයක් ල භ විත  කීරීමමත් උඳගදව් ව  

ගදන  2. ගතු ලනවිම ගඳොමපිතිගම ගකෝටඨ ග  ඳැෂවිසුරුතු ත ක් ලණ  තැටි 98400 ක 

ප්රම ණයක් ල ව  2 ුති වලත් ්ිනන් මශ ල රි වශ  44400 ක තැටි ප්රම ණයක් ල ව  2 ුති වලත් 

දන්ල  සිටින  2. ඳලත්න  ශ්රම හිඟයම විවදුතු ගවවීමම ්ිනන් ශැකිය ලක් ල ුති වලත්    රුපියම 

ක් ලයක අධ ර ලාදක් ල වහිතල ඳැෂ සිටුවීගතු යන්ත්රය මිම ගැීනමම ශැකිය ල ුති වලද තල 

දුරමත් ඳලව  සිටින  2. 

 

8. අනතුරුල ගගොවිජන රක් ලණ මණ්්යම අදශව් ංදිරිඳත් කිරීමම දිව්ත්රික් ල ගමකතුතුම   විසින් 

අලව්ථම ල ව  ගදන 2. 

කිිප රක් ලණ මණ්්ය - ගඳර ඳරිදිම  2016/2017 මශ කන්නග  2 ද කිිප රක් ලණ මණ්්ග  

රක් ලණ ක්රමය ක්රිය ත්මක ලන වලත්  ගගොවි මශතකුම අක් ලකරයකම රුපියම 30 000 ක රක් ලණ 

යලරණයක් ල හිමිලන වලත්  රුපියම 1800 ක ලාදක් ල ගගල  රක් ලණ යලරණය ව ගත ශැකි 

වලත්   ගකතම අරුණ ගඳොගශොර ලැ් වමශනම ද ගමම රක් ලණ යලරණය හිමිලන වලත්  

්තුමිය ලැිදුරමත් දන්ල  සිටින  2. ගකතම අරුණ ගඳොගශොර ලැ් වමශන යමගත් රක් ලණ 

ලාදම ව  2ගතු 2 2014/2015 මශ කන්නග  2 රගේ ගගොවිජනගවාල  මධයව්ථම නගයන් ගගොවීන් 

21 ගදගනකුම රුපියම 103626.00 ක ලාදක් ල ගගල  අලවන් වලත්  2015 ය කන්නග  2 

ගගොවීන් 58 ක් ල වශ  රුපියම 338454.00ක  ගගල  ුති වලත්  ්ගමන්ම 2015/16 මශ 

කන්නග  2 ගගොවීන් 07 ගදගනකුම රුපියම 60225.00 ව   2 ුති වලත්  ්ගමන්ම 2016 ය 

කන්නග  2 ගගොවීන් 18 ගදගනකු නියාග  වී ුති වලත්  ඔවුනම රුපියම 70 000.00 ක ලාදක් ල 

ව  2මම කමයුතු කරමින් සිටින වලද ්තුමිය ප්රක  කරන  2. තලද කිිප රක් ලණ මණ්්ය 

මඟින් අඩුම ල ර ලාදකම ගතලන ඳ යාවීය රථමල ශන රක් ලණ ක්රමයක් ල ක්රිය ත්මක ලන වලත්  

ගමම ගවාල ල වෑම ගගොවිජනගවාල  මධයව්ථම නයකින්ම ව ගත ශැකිවලද ඳලව  සිටින  2. 

 

09.2016/2017 මශ කන්නග  ගඳොගශොර වශන ධ රය ව  2ගතු  ලැ්වමශන පිළිවල අදශව් 

ංදිරිඳත් කිරීමම  ජ තික ගඳොගශොර ගමකතු ක යාය යම දිව්ත්රික් ල ගමකතුතුම   විසින් අලව්ථම ල 

ව ගදන  2. 

ජ තික ගඳොගශොර ගමකතු ක යාය ග  කුරුණෑග වශක ර අධයක් ල  ී  දිව න යක මශත . 

2016/2017 මශ කන්නග ද ගඳොගශොර වශන ධ රය වශ  ලාදම ව   2ම ක්රිය ත්මක ලන වලත්   

වී ලග ල ගගෝ ගවෝග ගත් රවයා ගඳොම වශ  වශන ධ ර ලාදම හිමිලන වලත්  ්ය වී ලග ල 

වශ  අක් ලකරයකම රුපියම 5000 ක ලාදක් ල වලත්  ගගෝ ගවෝග ්නතු අ  ළනු  ගවෝය   

මිරිව්  ව් ංරිඟු  වශ  අක් ලකර ක කම රුපියම 4000 ක් ල වැගින්  උඳරිමය ගශක් ලමය රයකම  

රුපියම 10000 ක් ල හිමිලන වලත්   වී ලග ල වශ  කුඹුරු අක් ලකර 05 කම වශ ගඳොම ලග ලමද  

වශන ධ ර ලාදම ව  ගතශැකි වලත්  දන්ල  සිටින  2. වී ලග ල වශ  ගඳොගශොර වශන ධ ර 



ලාදම කන්න ගදකමම ව ගත ශැකි වුලත් ගඳොම රවයා ගගෝ ගවෝග  වදශ  ලයායකම ්ක් ල 

ලරක් ල ඳමණක් ල ගඳොගශොර ලාදම ව ගත ශැකි වල ප්රක  කරන  2. 

 

10.ගලනත් ර ඡය ශ  ර ඡය ගනොලන යයතන ල අදශව් දැක් ලවීමම දිව්ත්රික් ල ගමකතුතුම   විසින් 

අලව්ථම ල ව  ගදන  2. 

ගශාලීව් යයතනග  අවි ප්රලයාධන නිෂධ රීතුම .- කිිපරව යන භ විතග  2 ගගොවීන් තම 

යරක් ල ල පිළිවදල වැකිලිමත් වියයුතු වලත්    වදශ  තම යයතනය මගින් ශදුන්ල ගදනු 

වන ගමම යරක් ලිපත ුදුතු ක්ටමය උඳගයෝගී කරගත ශැකි වලත්  ්ය ශදුන්ල  2ගතු මි ගව 

රුපියම 1360.00 ලාදක් ල  ලන වලත් ්ය ගගොවීන් ගලනුගලන් තම යයතනය ක ගවාල ල ක් ල 

වලත්  ලැිදුරම දන්ල  සිටින  2. 

 

11.2016/2017 මශ කන්නයම අද ල ගඳර  කන්න රුව්වීගතු 2 ගන්න  ද තීන්දු තීරණ වභ ලම 

ංදිරිඳත් කිරීමම දිව්ත්රීක් ල ගමකතුතුම  විසින් ගන්ල සික කෂමන ක රතුම ම අලව්ථම ල ව  ගදන 

 2. 

ශක් ලලටුන ඔය   ගන්ල සික ලය ඳ ර  කෂමන ක ර  - ් ..්තු. ග.ග මි   කුසුතු රිය නන්ද  මශත     

 

2016/09/15 දින ඳැලති 2016/2017 මශ  ගඳර කන්න රැව්විගතු තීන්දු ශ  තීරණ  ංදිඳත්කිරිම. 

           1994 අංක 13 දරණ ල රිම යාග ඳනතින්  (වංගෝධිත) 1969 අංක 48 දරණ ල රිම යාග 

අඥ ඳනගත් විධිවිධ න අනුල 2016/09/15 දින ශක් ලලටුන ඔය මශ ල රිම යාග ව ප්රග ය වශ  

2016/2017 මශ කන්නය වශ  ශක් ලලටුන ඔය ගන්ල සික ලය ඳ ර කෂමන ක ර  ක යාය ග  2 

ඳැලැත්වු ගඳර කන්න රුව්වීගතු 2 ්ෂගඹන ද තීරණ  

 

1. ලග කරනු වන බිතු ප්රම ණය          :- අක් ලකර 6371 

2. ලග  කරනු වන ගවෝගය                :- ම ව 3 ශ  ම ව 3 ½ 

3. ලග ල යරතුභ කිරීම         :-ලයා  ඡගයන්  

4. ුෂගේලී ශු ධ කිරීම  ප්රධ න ුෂ(ල රිම යාග ගදඳ : මගින් ) - 2016/10/15 ගඳර 

      ගවදුතු ුෂ  (ගගොවි වංවිධ  මගින් )     - 2016/10/10 ගඳර 

      ගකත් ුෂ     (ගගොවීන් විසින්)           - 2016/10/10 ගඳර 

 05. ශු ධ ගනොකරන ද ුෂගේළී ශු ධ කිරීම :- 2016/10/15 මගඳර (ගගොවි වං අරලාදම 

ගයොද ) 

 06.ලග  කමයුතු යරතුභ කිරීම         :- 2016/10/15 දින සිම 

07.ලග ල පිහිටුල  අලවන්  කිරීම     :- 2016/10/10ල  ගඳර 

08.ලාර ඡය නිකුත් කිරීම              :-2016/11/12  

09.ලග ල වශ  ජය නිකුත් කිරීම අලවන් කිරීම  :- 2017/02/10 

10.ලග  රක් ලණය අලවන් කයුතු දිනය               :-ලග ල පිහිටුල  දින 90 ක් ල ුතුෂත 

11.ලග  ශ නි දැනුතු දියයුතු අලවන් දිනය              :-දින 14 ක් ල ුතුෂත  

12.අව්ලනු ගනෂ  අලව්න කයුතු දිනය               :-2017.03.10 ම ගඳර 

 ලයා ගලන්  .තු වකව්කර ලග  ලපිහිටුවීමමත්  ඳසුල ශක් ලලටුන ඔය ඡ යම අ ග 15ක් ල  පිරුණ 

ඳසු දකුණු වශ ලතු ංවුරමද ජය නිකුත් කිරීමම තීරණය විය. 

 



  1994 අංක 13 දරණ (වංගෝධිත ) ල රිම යාග අයඳනගත් 11 ලන උඳ ලගන්තිය අනුල 

කන්නයම අද ල ගයෝජිත නිතී -රිතී 

01) ගකත් ුෂ වශ ගවදුතු ුෂ  න්ත්තු වශ  අක් ලකරයකම රු 300.00 ක ලාදක් ල ගගොවි 

වංවිධ න යම ගගවිය යුතුය. 

02) නියමිත දිනම ගවදුතු ුෂ වශ ගක් ලත ුගෂහි තම ගකොමව න්ත්තු ගනොකරන 

ගගොවීන්ගේ වඹයකම රු 200.00ක ලාදක් ල ගගොවි වංවිධ නයම ගගවිය යුතුය. 

03) ගලයන් ලග බිම ලම අනලවරගයන් ුතුෂත් කිරීම ශ  ලග  ඳ ළු කිරීම ද්ය 

(ගගොවිඡන ගවාල  ගදඳ යාතගතුන්තුගේ තක් ලගවාරු අනුල) 

04) ල රි නියාමිත ලම ශ නි කිරීම ශ  අනලරගයන් වම දැීනම (ල රිම යාග 

ගදඳ යාතගතුන්තුගේ තක් ලගවාරු අනුල) 

                       ංශත 2016/2017 මශ කන්නය වශ  ගඳර කන්න රැව්වී ම 2 ගන්න  ද තීන්දු ශ  

තීරණ ීනතී-රීතී සුදුසු වලම  ග 06 ලඳුරැව්ව ගගොවි වංවිධ නග  ගරු වභ ඳති ගක් ල.වී අමරතුංග 

මශත  ගයෝඡන  ක අතර  ය ය1-2 තෂ ගකොෂලැල ගගොවි  වංවිධ නග  ගරු භ ණ්් ග රික 

 .  තිකරත්න මශත  ව්ථිර කරන  2. 

 

12. 2016/2017 මශ කන්නය පිළිව අදශව් දැක් ලවීමම දිව්ත්රික් ල ගමකතුතුම   විසින් ප්ර ග ය ය 

ගමකතුතුම ම අලව්ථම ල ව ගදන  2. 

ගඳොමපිතිගම ප්රග ය ය ගමකතු ් ..ී  ් . ලනසිංශ මශත  - ශක් ලලටුන ඔය ඡ ය මිනුතුකිරීම 

පිළිවල ඳසුගිය ම යාතු 21 දින ලනිතවී ගදඳ යාතගතුන්තුගතු ්කඟත ලය අනුල මිනුතුගදෝරු 

ගදඳ යාතගතුන්තුලම ලිපියක් ල ගයොලාක වලත්  මිනුතුගදොරු ගදඳ යාතගතුන්තුල ප්රක කගම ල රි 

ගදඳ යාතගමන්තුල වමඟ ව ක්ඡඡ කර අත්ඳත් කර ගැීනමක් ල අලය වලත් ීනම ගඳර අත්ඳත් කර 

ගැීනතු කිහිඳයක් ල ලය ඳ ර යරතුභග  2  සිදුකර ුති වලත්  ්තු ල යාත ද  අඳැශැදිලි වැවින් 

ංදිරිග  2 ගගොවි වංවිධ නල වශය ව ගගන ගමම කමයුත්ත සිදුකිරීමම ව ගඳොගරත්තු ලන 

වලත් ඳලව  සිටින  2. 

විදුලි ලැම වතුවන්ධ යතු යතු ගැමළු මතුවී ුති වලත්   ල  දිව්ත්රික් ල කතුටුලම ංදිරිඳත්කර ුති 

වලත් අනලවර ලැලි ගගෝ දැීනතු පිළිවද  ඳසුගිය දිනල ල යාත  වුගයන් ලනඡීවී 

ගදඳ යාතගමන්තුල වමිවන්ධ කරගගන  ලැමලීතු සිදුකද රෑකෑවු වශ ුගලාල ප්රග ග  දිගින් 

දිගමම ල යාත  ලන වලත්  ප්රක  කරන  2. ්යම පිළිතුරු ගදමින් දිව්ත්රීක් ල ගමකතුතුම  ඳලව  

සිටිග  ගගොවි වංවිධ න ල වශයද ුතිල අනලවර ලැලි ගගෝදැීනම පිලිව දැනුතු  2මම  විගා 

වක ග  ලැමලීතු අංයක් ල ඳලතින වලත්    වශ  ක්රිය ත්මක වියයුතු වලත්ය. ලගේම 

වංලයාධන ලය ඳිති වශ  ගවොරළු ංමලීම ව  2ම සිදුකිරීම කවලත් ගලනත් ලය ඳිති වශ  

ගවොරළු ංමලීම ගැමළුලක් ලල ඳලත්න  වලත් ප්ර ග ය ය ගමකතුතුම  ලැිදුරමත් ප්රක   කර සිටින 

 2. 

 

 13.    ගගොවි  වංවිධ න  නිෂධ රීන් ශ  ර ඡය  නිෂධ රීන්ගේ අදශව්  වශ ගයෝඡන  ංදිරිඳත් කිරීම. 

 ලතු ංවුර අග ර කටුගතුඳ ගගොවි වංවිධ නග   ගරු වභ ඳති ්්ඡ. ග නන්දගවාන මශත  2016 ය 

කන්නග  ගඳොගශොර ලාදම ගනොැබු ගගොවීන් 20 ක් ල ඳමණ තම ගගොවි වංවිධ නග  සිටින වැවින් 

  පිළිවද විමසීමක් ල කරන  2. 

    පිළිතුරු ලගයන් ඡ තික ගඳොගශොර ගමකතු ක යාය ග  වශක ර අධයක් ලක මශත  ඳලව  සිටිග  

ගඳොගශොර වශන ධ ර ලාදම ගනොැබු ගගොවීන්ගේ  ගගොවීන් 587 ක ප්රම ණයකගේ ලාද වැංකු ගත 



කිරීමම කමයුතු කරමින් සිටින වලින. ්ගවා ම ගමම ගැමළුලම ලාහුණ 2මම සිදුල ුත්ගත් වැංකු 

ඳ ව්ගඳොගත් ගිණුම අංක නිලැරදිල වමශන් ගනොවීම වලද ඳලව  සිටින  2. 

    ගගොවිජන ගවාල  ගදඳ යාතගතුන්තුගේ  වශක ර ගකොමව රිව් ඊ.යු.් ..ගක් ල.බී ුශැගමගඳොෂ මශත  

ප්රක  කගෂා නියාග ිතත ගඳොගශොර ලාදම පිළිවල  ැිනව්තුලක් ල ඡ තික ගඳො ගශොර ගමකතු 

ක යාය යම ැබීමම වැැව්වීම මගින් ගඳොගශොර වශන ධ රය වැංකු ගත කරන ද ගගොවීන්ගේ 

න ම ගමකනය  ගගොවිජන ගවාල  ගදඳ යාතගතුන්තුලම ගශෝ ගඳොගශොර ගමඛන ක යාය යම ඊ 

ගතුම කර ගශෝ ව  2මම වැංකුල කමයුතු කරන්ගන්නතු ගමයම විවදුමක් ල ැගවන වලින. 

    සියඔ ලැල ගගොවි වංවිධ නග  ගරු වභ ඳති දිව න යක මශත  ඳලව  සිටිග  ගඳොගශොර 

වශන ධ ර ලාදම ව ගැීනම වශ ගලනත් ර ඡක රි කමයුතු ල 2 ගගොවීන්ගේ  ඡ තික ශැඳුනුතුඳත 

ගනොමැතිවීම පිලීව ගැමළුලකම ලාහුණඳ  සිටින වලින. ්යම ගගොවිඡන  ගවාල  ගදඳ යාතගතුන්තුගේ 

වශක ර ගකොමව රිව්තුම  ඳලව  සිටිග  චක්රගමඛ අනුල ජ තික ශැදුනුතුඳත වකව  ගන්න  ගතක් ල 

ඔහුගේ  ගශෝ ුයගේ දරුගලක් ල   වශ  නතුක ශැකි වලින.ශක් ලලටුන ඔය ලය ඳ රග   ම 

නිෂධ රී මශගතකු  නැගී සිම ඳලව  සිටිග  ජ තික ශැදුනුතුඳත වැකසීම වශ  පු ගයකුගේ 

උප්ඳැන්න  වශතිකයද අලය ගනොලන වැවින් කිනමින් ජ තික ශැදුනුතුඳත ව ගත ශැකි වලින. 

    අග ර කටුගතුඳ ගගොවි වංවිධ නග  ගරු වභ ඳති නන්දගවාන මශත  ඳලව  සිටිග  2012 ලවගයා 

සිම අනලවරගයන් ගඳොම  ං්තු වශ  ජය ව ගැීනම  ගැමළුලක් ලල ඳලතින වලින. ප්රධ න 

ල රිම යාග ංංිතගන්රු මශත  වශ ගන්ල සික  ලය ඳ ර කෂමන ක ර මශත    පිළිවල කිනමින් 

අලය කමයුතු සිදුකරන වල ඳලව  සිටින  2. 

ද ගම ගගොවි වංවිධ නග  ගරු භ ණ්් ග රික මශත  තම ගගොවි වංවිධ  නග  ඳන්ලැල ලැේ 

ත වුමගම කුඹුක් ල ගව් 02 ක් ල කඳ  ුති වලත් තම ගගොවි වංවිධ නය ්ය ගනොදන්න  වලින.්යම 

දිව්ත්රීක් ල ගමකතුතුම  ඳලව  සිටිග  ප්ර ග ය ය ගමකතුතුම ශම ගමහි ලගකීම ගනොඳලරල    

ල රිම යාග ගදඳ යාතගතුන්තුගේ නිෂධ රීන් කිිප නි්ඳ දන වශක ර නිෂධ රීන් වංලයාධන 

නිෂධ රීන් ගතු පිළීවල ගවොය  වැලිය යුතු වලින.්ලගේම ගතුලනවිම ඳන්ලැල ශෑරීගතු කමයුතු 

සිදුකරන වලත් ්ය සිදුකරන්ගන් කවුරුන්ද යන්න ගැමළුලක් ල ඳලත්න  වලද ඳලවන දි.  ් යම 

පිළිතුරු ගදමින් ගගො.ගවා වශක ර ගකොමව රිව්තුම  ඳලව  සිටිග  ගගොවිජන ගවාල  

ගදඳ යාතගතුන්තුල වශ ලයඹ ඳෂ ත් ල රිම යාග ගදඳ යාතගතුන්තුල යන යයතන ්ක් ලල ලයඹ 

වංලයාධන අම ත් යංගයන් කු්  ලැේ ප්රතිවංව්කරණය වශ  ප්රතිඳ දන ව  2ම සිදුකරන වලත්    

පිළිව ගගොවි වංවිධ නය වශ කිිප ඳයාග ණ නිෂධ රීන්  දැනුලත් වීම අතලය වලත් ප්රක  

කරන  2. 

 ග 06 ලඳුරැව්ව ගගොවි වංවිධ නග  ගරු වභ ඳති  අමරතුංග මශත  ඳලව  සිටිග  දික් ලලැල වශ 

වීරගගොම  ය ලන තැන ගමොමයා ග්යා කර ගැීනමම අලය වලින. ්යම පිළිතුරු ගදමින් ප්රධ න 

ල රිම යාග ංංිතගන්රු මශත  ඳලව  සිටිග   ංන්ධන වඳය  ගැීනමම ශැකි නතු JCB යන්ත්රය 

ව  2මම ශැකිවලින. 

වභ ඳතිලරුගන් ේ  අදශව් ගයෝඡන  ංදිරිඳත් කිරීගතුන්  අනතුරුල 2016/2017 මශ කන්නය වශ  

ලග  ක  වමශන් ශ  ගඳොදු  තීන්දු ප්රක ය ංදිරිඳත් කිරීමම අලව්ථම ල වව  ගදන  2. 

 

2016/2017 මශ කන්නය වශ  ලග  තීරණ වශ ගඳොදු තීන්දු  ප්රක යක් ල පිළිගය කිරීම. 

01. ලග කරනු වන බිතු ප්රම ණය   :-අක් ලකර 6371 

02.  ලග  කරනු වන ගවෝගය   :- ම ව 3 ශ  ම ව 3 ½ 



03. ලග ල යරතුභ කිරීම            :-ලයා  ඡගයන්  

04. ුෂගේලී ශු ධ කිරීම       ප්රධ න ුෂ (ල රිම යාග ගදඳ . මගින් )  –  2016/10/15 ගඳර 

                   ගවදුතු ුෂ (ගගොවි වංවිධ  මගින් )        – 2016/10/10 ගඳර 

                   ගකත් ුෂ (ගගොවීන් විසින්)                 –  2016/10/10 ගඳර 

05. ශු ධ ගනොකරන ද ුෂගේළී ශු ධ කිරීම :- 2016/10/15ම ගඳර  (ගගොවි වංවිධ න අරලාදම 

ගයොද ) 

06.ලග  කමයුතු යරතුභ කිරීම                      :-2016/10/25 දින සිම 

07.ලග ල පිහිටුල  අලවන් කිරීම                        :-2016/11/30 ම ගඳර 

08.ලාර ඡය නිකුත් කිරීම                                :-2016/12/02 

09.ලග ල වශ  ජය නිකුත් කිරීම අලවන් කිරීම     :-2017/03/05 

10.ලග  රක් ලණය අලවන් කයුතු දිනය                 :-ලග ල පිහිටුල  දින 90 ක් ල ුතුෂත 

11.ලග  ශ නි දැනුතු දියයුතු අලවන් දිනය                :-දින 14 ක් ල ුතුෂත  

12. අව්ලනු ගනෂ  අලවන් කයුතු දිනය                :-2017/04/05  ම ගඳර 

 

ලයා ගලන් බිතු වකව්කර ලග  ලපිහිටුවීමමත් ඳසුල ශක් ලලටුන ඔය ඡ යම අ ග 15ක් ල පිරුණ ඳසු 

දකුණු වශ ලතු ංවුරමද ජය නිකුත් කිරීමම තීරණය විය. 

1994 අංක 13 දරණ (වංගෝධිත ) ල රිම යාග අයඳනගත් 11 ලන උඳ ලගන්තිය අනුල 

කන්නයම අද ල ගයෝජිත නිතී -රිතී 

01) ගකත් ුෂ වශ ගවදුතු ුෂ  න්ත්තු වශ  අක් ලකරයකම රු 300.00 ක ලාදක් ල ගගොවි 

වංවිධ න යම ගගවිය යුතුය. 

02) නියමිත දිනම ගවදුතු ුෂ වශ ගක් ලත ුගෂහි තම ගකොමව න්ත්තු ගනොකරන 

ගගොවීන්ගේ වඹයකම රු 200.00ක ලාදක් ල ගගොවි වංවිධ නයම ගගවිය යුතුය. 

03) ගලයන් ලග බිම ලම අනලවරගයන් ුතුෂත් කිරීම ශ  ලග  ඳ ළු කිරීම ද්ය 

(ගගොවිඡන ගවාල  ගදඳ යාතගතුන්තුගේ තක් ලගවාරු අනුල) 

04) ල රි නියාමිත ලම ශ නි කිරීම ශ  අනලරගයන් වම දැීනම (ල රිම යාග 

ගදඳ යාතගතුන්තුගේ තක් ලගවාරු අනුල) 

ංශත 2016/2017 මශ කන්නය වශ  මශ  කන්න රැව්වී ම 2 ගන්න  ද තීන්දු ශ  තීරණ ීනතී රීතී 

සුදුසු වලම  ග 06 ලඳුරැව්ව ගගොවි වංවිධ නග  ගරු වභ ඳති ගක් ල.වී අමරතුංග මශත  ගයෝඡන  ක 

අතර ය ය 1-2 තෂ ගකොෂලැල ගගොවි වංවිධ නග  ගරු වභ ඳති ය ඳ  රත්න යක මශත  ව්ථිර 

කරන  2. 

 

14. දිව්ත්රීක් ල ගමකතුතුම ගේ ලා වන කත ල. 

2016/2017 මශ කන්නය ව යාථමක කර ගැීනමම ගගොවි මශතුන්ගග උනන්දුල ශ  කැඳවීමත් 

නිෂධ රීන්ගේ වශගයෝගයත්  ක ව ධල ශැකිය ල ඳලතින වලත්  ංදිරිග  2 දිගු ක යකම වරු 

අව්ලැන්නක් ල ව ගත ශැකිලන ගවම මන  ජ කෂමන කරණයක් ල කර ගැීනමම ශැකිලන 

අයුරින් ුෂගලළී වංලයාධන ලැ් වමශනක් ල ක්රිය ත්මක ලන වලත්  2016/2017 මශ කන්නය 

වැසුතු ක අයුරින් ලග ල සිදු කිරීමම ක්රිය ත්මක ලන ගවත්  ඳලත්න  දැි නියඟ ක ගුණ 

තත්ලය අනුල ංදිරිග  2 ැගවන ලයා ඳතනය වශ ඡ ග  ජ ම්ටමම අනුල ලග  තීරණ 

ගලනවක් ල කිරීමම සිදුවුලගශොත්   වශ  අලය වංගෝධන සිදු කිරීගතු වය ලය ඳ ර කතුටුලම 

ඳලරමින් ගමම රැව්වීමම වශභ ගී  වු සියළු ර ඡය නිෂධ රීන් වශ ගගොවි වංවිධ න නිෂධ රීන්ම 



ව්තති කරමින් 2016/2017 මශ කන්නය ව යාථමක කන්නයක් ල ගලල ින ප්ර යාථමන  කරමින් ලා වන 

කත ල අලවන්කරන  2.  

 

15.ගරු වභ ඳති- ක ව ධ ගගොවි වංවිධ නය-යයා.්තු දිව න යක් ලමශත ගේ ව්තති කථම ල. 

2016/2017 මශ කන්නග  කන්න රැව්වීමම වශභ ගී වු දිව්ත්රීක් ල ගමකතු ග මි   ංංගරත්න 

මශත ම ව්තතිය පුදක අතර  ගමලර ර ඡය වශ ගගොවි වංවිධ න නිගයෝිතතිනන්ගේ වශභ ගීත්ලය 

ගඳර කන්න ලම ල්  ලැිවීමක් ල දක් ලනම ුතිවලත්  ඳැමි ක සියළුම ර ඡය නිෂධ රී මශත්ම 

මශත්ීනන්ම සිය ව්තතිය පුදකරමින් ශක් ලලටුන ඔය රක් ලිපතය යරක් ල කරගතයුතු වලත් ංදිගලමින් 

ඳලතින විදුලිලැම කිනමින්  ංදික යුතු වලත්  දැනුතු ගදතුන් ශක් ලලටුන ඔය ලය ඳ රග  ගගොවි 

ඡනත ල ගලනුගලන් ගමම රැව්වීම ව යාථමක කර ගැීනමම ුඳ කැඳවු සියළු ගදන ම ව්තුතිය ඳ 

කරමින් කන්න රැව්වීගතු කමයුතු නිම  කරන  2. 

 

         

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

  ග මි ක ංංගරත්න  

  දිව ඳති/දිව්ත්රීක් ල ගමකතු  

   කුරුණෑග. 

පිමඳත්:-. 

01. අධයක් ලතුමිය-ල රිම යාග කෂමන කරණ අංය-ගකොෂඹ (ක .දැ.පි) 

02. නිගයෝඡය ගගොවිඡනගවාල  ගකොමව රිව්තුමිය-කුරුණෑග (ක .දැපි) 

03. නිගයෝඡය කිිපකයාම අධයක් ල- කුරුණෑග (ක .දැපි) 

04. ක ඳ ල රිම යාග අධයක් ලතුමිය- කුරුණෑග (ක .දැපි) 

05. නිගයෝඡය ං්තු ගකොමව යාව්තුම  - කුරුණෑග (ක .දැපි) 

06. ප්ර ග ය ය ගමකතු -ගඳොමපිතිගම-(ක .දැපි) 

07. වශක ර කිිපකයාම අධයක් ල-ගමගලාල  (ක .දැපි) 

08. ල රිම යාග ංංිතගන්රුතුම -ං .ව ගලාල-(ක .දැපි) 

09. ගගොවිඡනගවාල  ප් රග ය ය වංලයාධන නිෂධ රීතුම  -ර ගේ (ක .දැපි) 

10. වශක ර අධයක් ල-කිිප රක් ලණ මණ්්ය -කුරුණෑග (ක .දැපි) 

        11. ලාව්ථම න කිිපකයාම උඳග ක- ර ගේ (ක .දැපි) 

        12.  කෂමන කරු- (ංක  වැංකුල මශඡන වැංකුල  ීනය වැංකුල)      

        13. අද  ලවතුල කි.ඳ.නි.ව.නිෂධ රී මශත්ම මශත්ීනන් (ක .දැපි) 

      14. සියලුම ගගොවි වංවිධ නල නිධ රී මශත්ම මශත්ීනන්-ශක් ලලටුන ඔය 

ලය ඳ රය(ක .දැ.පි) 

 

        

 

 

 

 

 


