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ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාක ක කායයාලය 

ගිරිතගේ වයාපෘතා ය  

ජයේ කපු  
2019.03.12 
 

වයාපෘතා  කනමකාක ක කටුවේගස සියමම  

සාමාජික මහත්ම මහත්ීේ ගවත, 
 

2019 මාර්තු මස  ව්යාපාරාක මනමකාමකක මටුව ව්  ා 2019 යල විශේෂ ව්යාපාරාක මනමකාමකක මටුව  

ව්ර්තතාව් (ශපාරක මන්ක රැස්වීම) 
 

2019 මායු මස 11 වක දික ගපෘත.ව. 9.30 ට ගිරිතගේ ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාක ක කායයාය ය ස්වීම් ශ ලාලාගස  

මායු මස වයාපෘතා  කනමකාක ක කටුවේ ස්වීම්ම හා 2019 යල කේකය සදහා ගපෘත කේක ස්වීම්ම පෘතවත්වක ලදි. 

පෘතැටුක සිටි සියම ගදකා ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාකා ුමා සිසිේ ළිගැනැමෙගමේ අකුව ව තම තමේගේ මනම 

සිහි කිරීගමේ පෘතසු කයාය පෘතත්රයට සාාවට දදිරිපෘතත් ක  සාක්ඡාාවට නත ුතු ගවකත් කව ු   කගදදැි  සිමසක ලදි 
 

ස භාගි වූ නිනධාරින් 

ඩද.ඒ.එවීම. ප්රියේත  ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාකව  - ගිරිතගේ 

ඒ.එ ශ.ඒ.අි .බි.අගදසිංහ  ප්රාගීය ය වාරිමායන දංජිගේව  -  ටුේගේරිය 

ඊ.එ ශ.එවීම.සී. කුමා   දංජිගේව  සහකා  - ප්රාගීය ය වාරිමායන කායයාලය,  ටුේගේරිය 

සි.එ ශ.ටි.ඩි.බි.චේරගවීමක   දංජිගේව  සහකා  - ප්රාගීය ය වාරිමායන කායයාලය,  ටුේගේරිය 

එ ශ.ඩි.ජි.ළි.් සිංහ    දංජිගේව  සහකා  - ප්රාගීය ය වාරිමායන කායයාලය,  ටුේගේරිය 

පී.ගේ.මය.පී. ජයසික්රම  මයතක සංවයධක නිනධාරී - ගිරිතගේ 

ටි.එ ශ.සි.කුලුංන      සංවයධක නිනධාරි - ගිරිතගේ 

ඩද.ඒ.ජී.සිගේසිංහ  සංවයධක නිනධාරි -වාරිමායන කායයාලය, ටුේගේරිය 

අි .අි .ළි.ගේ.අම සූරිය  වීමථාකාා  කිෂිකයම උපෘතගීලක -කවකන ය 

ඩි.ජි.වීමවයකා කුමාරි  වීමථාකාා  කිෂිකයම උපෘතගීලක -,ගිරිතගේ 

මය.ඒ.ක ෂා සංජිවනි                 කිෂිකයම උපෘතගීලක,කවකන ය 

එ ශ.ළි.එවීම.ඩි.එවීම.ලංකායථ කිෂිකයම උපෘතගීලක,ගිරිතගේ 

මය.ජි.දේරානි සිරියලතා  කි පෘත. නි. ස., ගනාසිජක ගවීමවා මධයවීමථාකය,ගිරිතගේ 

ඊ.මය.ජි.සි.ස ත්චේර  තාේෂනික සහයක, කි.උ.කා. ගිරිතගේ 

ඩද.ජි.එවීම.එවීම.ගේ.කේදසිරි කි පෘත. නි. ස., ගනාසිජක ගවීමවා මධයවීමථාකය, කවකන ය 

 

ස භාගි වූ ශ ාවි නිශයෝජිතයින් 

ඒ. අසීවීම    සාාපෘත ක, පු ාක මුවීමි ශනම ගෙදු ශඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඩද.ඒ. ගපෘතාඩි  ානහාටු  සාාපෘත ක, පෘතැ කු ශ ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඩද.එ ශ. දයාවංල  සාාපෘත ක, සමගි ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය.ඒ.රූපෘතසිංහ   සාාපෘත ක, පු ාක ගිරිතගේනම ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ජී.එ ශ. ගසෝම ත්ක මේලව සාාපෘත ක, සිජය ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

එ්.එ ශ.  කුංන ෙංඩා  සාාපෘත ක, පෘතැ ණි ජකපෘතදය ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

බී.එ ශ.  ංජිත් ෙණ්ඩා   සාාපෘත ක, කානගපෘතාකුක ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

එ ශ.ජී. කුමා  රූපෘතසිංහ  සාාපෘත ක, ජයේ කපු  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ජී.එ ශ. මකේද සික්රමසූරිය සාාපෘත ක, උකනලාගවගහ  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

එ්.ඒ.ඩී. ලාේත ගුකගවීමක  සාාපෘත ක, කඩවලවැව ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ළි.මය.ජය ත්ක   සාාපෘත ක, 48 ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ජි.ජි.ගසෝම ත්ක   සාාපෘත ක, චේදකගපෘතාකුක ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය.ඊ.එ ශ. අගද ත්ක ෙංඩා  සාාපෘත ක, මහගසේපු  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය.එ ශ. ජයවයධක ෙංඩා ගේක ශ, අේගෙෝපු  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය  

ඩද.එ්.එ ශ.එවීම. සිගේසුේද  ගේක ශ, පු ාක ගිරිතගේනම ගෙදු ශඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඩි.එ ශ.පුංචිෙංඩා   ගේක ශ, කඩවලවැව ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

එ්.එ ශ.ගේ. දිසාකායක  ගේක ශ, ජයේ කපු  ගෙදු ශඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඩී.එ්.එ ශ. සිසි  ෙංඩා   ගේක ශ, කානගපෘතාකුක ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය.එ ශ.පී.  ත්කායක  ගේක ශ, සිජය ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ජි.සි.ගේ.ගේ ත්   ගේක ශ, පෘතැ ණි ජකපෘතදය ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය. ගසගකසි ත්ක  ාාණ්ඩානාරික, ජයේ කපු  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

එේ. ශ්රියානි ධ ශටුකා  ාාණ්ඩානාරික, පෘතැ ණි ජකපෘතදය ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඩී.ඩද. ගහට්ටටිවත්ත  ාාණ්ඩානාරික, පු ාක ගිරිතගේනම ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය.එ ශ.මාගකේ ගපෘතගය ා ාාණ්ඩානාරික, මහගසේපු  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 



යූ.එ්. මුදියේගවීම   ාාණ්ඩානාරික, සිජය ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඩද.ගේ. දේදික පුෂ්පෘතකුමා  ාාණ්ඩානාරික, ෙැඳිවැව ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ළි.එ ශ.මය.ගපෘතාඩිෙංඩා  උ.සාාපෘත ක, කඩවලවැව ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඩි.එ ශ.පෘතාිත   කා ක සභික, කඩවලවැව ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඩි.ඩි.් වංල   උපෘතගීලක, වයා.ගනාසි සංසිධාකය 

 

ස භාගි ශකාවූ ශ ාවි නිශයෝජිතයින් 

චේරගවීමක ගපෘත කයාගනාඩ  සාාපෘත ක, ෙැඳිවැව ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය.ඒ. නිමේ රූපෘතසිංහ  සාාපෘත ක, අේගෙෝපු  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඩද.ඩී.සී. සික්රමා ්චි  ගේක ශ, උකනලාගවගහ  ගෙදු ශඇල ගනාසි සංසිධාකය 

එ්.ඒ. සිරිේ කව කා ත්ක ගේක ශ, සමගි ගෙදු ශඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය.ජි.සිරිගවීමක   ගේක ශ, මහගසේපු  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඊ.ඩි.නිලේ ක එදිරිසිංහ  ගේක ශ, ෙැදිවැව ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය.ජි.ශිග ෝමනි ගපෘතගය ා ගේක ශ, චේදකගපෘතාකුක ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ඒ.ඒ.දමාදිේ   ගේක ශ, මුවීමි ශනම ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

එ්.එ ශ.සිගේ ත්ක  ගේක ශ, පෘතැ කු ශ ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

වි .ජී. සිරිවයධක  ාාණ්ඩානාරික, අේගෙෝපු  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ගේ.වි .ජී. චේර ත්ක  ාාණ්ඩානාරික, පෘතැ කු ශ ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

එ්.ඒ.ඩද. ලාේ ගහට්ටටිම ්චි     ාාණ්ඩානාරික, උකනලාගවගහ  ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

එ්.ඒ.ගපෘතාඩිෙංඩා              ාාණ්ඩානාරික, කානගපෘතාකුක ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය  

එ ශ.ළි.එවීම.ස ත් කුමා සිරි   ාාණ්ඩානාරික, චේදකගපෘතාකුක ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

ජී.ගේ.ජී. ස ත් කුමා   ාාණ්ඩානාරික, කඩවලවැවගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

අි .ළි. ජය ත්ක   ාාණ්ඩානාරික, 48 ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

සාෆිය    ාාණ්ඩානාරික, මුවීමි ශනම ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

මය. හිේනි මහත්තයා  ාාණ්ඩානාරික, සමගි ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාකය 

 

ස භාගි ශකාවූ කාජ්ය නිනධාරින් 

එ්.පී.ජී.ඒ. ප්රියදයලනි මැදඇල ප්රාගීය ය නිනධාරී, ගනා.ගවීම. මධයවීමථාකය, ගිරිතගේ 

ඒ.මය.මය.එේ.ගේ. අලහගකෝේ ප්රාගීය ය නිනධාරී, ගනා.ගවීම. මධයවීමථාකය, කවකන ය 

 

 

01.ලිපි ඉදිරිපාරත් කිරීම 

ශන්ව්ාසිම ව්යාපාරි ක මනමකාම  - ඩබ්.ඒ.එස්ව. ප්රියන්ත 
 

ඉදිරිපාරත් 

මන අය 

මාකකය තීකකය ව් කීම 

ගනාසිජක 

සංවයධක 

ප්රාගීශිය නිනධාරී 

-  ගිරිතගේ 

2019.03.11 දික ගනාසිජක අභිමේ ත න සදහා 

තයාන හා සහ කකපෘතත් ගෙදා  ග ශ උත්සවය 

පෘතව කක ෙැසිේ වයාපෘතා  කනමකාක ක කටුවේවට 

හා ගපෘත  කේක ස්වීමසිමට සහාාගී ්මට 

ගකාහැකිවක ෙව 

- - 
 

අධයේෂ, 

අපෘතකයක 

කිෂිකයම 

ගදපෘතායතග ශේු

ව 

 ේෂිත ගවේකිරීගමේ අකුව ව  ේෂිත සීමා 

ුන පුවේ පෘතැල සිවේ්ම සදහා පුවේ පෘතැල ලො 

නැමෙම සදහා දදිරිපෘතත් ක ක ලද ිළිය 

ගනාසි සංසිධාක 

ත නාවිගයේ ජයග්රහකය 

කන ගනාසි සංසිධාක සදහා 

ලො ගදක ෙව 

- 

අධයේෂ, 

වාරිමායන 

කනමකාක ක 

අංලය 

අ කගයක මහා  ගෙෝන මකයකය සිමා කිරීමට 

සහ අපෘතකයකය කිරීමට අවලය දේමම ඇ ක ගෙෝන 

වාණිජ වලගයේ වනා කිරීමට කඩිකටුේ 

සැලැවීමමේ ළිගැගයල ක  නැමෙම සදහා අවලය 

කටුතු සිදු ක  ගදක ගලස 

- - 

ඵලදායීතා ප්රවයධකය හා වාරිමායන 

කායයේෂමතා වැඩි දිුතු  කිරීග ශ වයාපෘති ක 

අනුමැ කය සදහා ගයාමු කිරීමට ගපෘත  ඒ සෑම උපෘත 

වයාපෘති කයේම අදාල ගනාසි සංසිධාකගේ 

ව වීම්මක  දදිරිපෘතත් ක  එකනතාව ලො නත ුතු 

ෙව(කායය නිශ්චය කිරීම 
 

එම එකනතාව වායතා ක  

එහි ළිටපෘතත සමන උපෘත 

වයාපෘති කය සෑම සං චකයේ 

සිසිේම කලුතු ෙව 

 



වාරිමායන 

අධයේෂ, 

ගපෘතාගලාේකව ව 

වාරිමායන ගදපෘතායතග ශේුව මගිේ පෘතාලකය වක 

ප්රධාක වැස 73 ේ මුේක නනිටුේ 2015.03.15 දික 

ජල ළිරිත් ගීලකාවේ පෘතැවැත්්මට කටුතු ගයාදා 

ඇ ක අත  එය ගපෘතාගනාේකව ව දිවීමිේය ුනද 

පෘතැවැත්්මට කටුතු ගයාදා ඇ ක ෙැවේ 

සහගයෝනය ලො ගදක ගලස 

ගනාසි සංසිධාක ඒ සදහා සහය 

උපෘතරිම සහගයෝනය ලො ගදක 

ෙව 

දැකටමත් වනකීම ගෙදා ඇ ක 

ෙවත් 15 වක දික එම රවය 

කායයාලයට ලො ගදකගලසත් 

වයාපෘතා  

කාය.ගනා.ස

ංං. 

දත්ත 

කලමකාකව ,, 

ගිරිතගේ 

වයාපෘතා ය 

ගනාසි සංසිධාකයේ මගිේ මසකට ලොගදක ව . 

800.00  මකාව ව . 1500.00 දේවා වැඩික  ගදක 

ගලස ක ක ලද දේය ම 

මුවීමි ශනම ගනා.සං. නව  

සාාපෘත කුමාගේ සහ 48 

ගනාසි සංසිධාකගේ නව  

සාාපෘත කුමාගේ ගයාජකා 

වීමී ත්වගයේ මසකට 

ව .1500.00 ෙැගිේ දත්ත 

කනමකාකව ට ලො  මට 

තී කය සිය  

වීමථාව  

නිගයෝන 

ෙැංකුවලට 

නිකුත් 

කිරිම, 

වයාපෘතා  

කාය. 
 

 

02.ආයතක සංව්ර්තධක මටයුු 
 

           මාකකය ප්ර  කය ශව්කත් 

කා ක සාා පෘතැවැත් ්ම 15 - 

කා ක සාා ගකාපෘතැවැත්ූ 

සංසිධාක 
- - 

ොහිරි සිනකකය 15 - 

 
 

ශමම මාසශේදි පාරැව්ැත්ව්ීමට අශේක්ෂිත මාකම සභා 
 
 
 
 
 
 

ආයතක සංව්ර්තධක නිනධාරී - පී.ශේ.ආර්ත. ප්රිය්ර්තනී 

 මුවීමි ශනම, අේගෙෝපු , චේදකගපෘතාකුක,48 ගෙදු ශ ඇල ගනාසි සංසිධාක මායු මාසය සදහා ග ශ වකුව ත් 

කා ක සාා පෘතවත්වා ගකාමැ ක අත  ග ශ මස 15 වක දිගකේ පෘතසු 2019 යල කේකය සදහා ජලය නිකුත් කිරීමට 

මහසාා  පෘතැවැත්්මට සිදුවක ෙැසිේ කඩිකටුේ මාසික කා ක සාා පෘතවත්වා අවසේ ක ක ගලස 

 මාසයට නියටුත කා ක සාා ගකාපෘතවත්වා, කා ක සාාව පෘතැව ක ෙවට වයාජ වායතා දදිරිපෘතත් ක ක ගනාසි 

සංසිධාක ඇ ක ෙව 

  ගනාසි සංසිධාක ත නාවිය සදහා සුදුසුක ශ ලද ගනාසි සංසිධාක ඒ සදහා සූදාක ශ සිය ුතු ෙව 

 අනිකුත් වයාපෘතා  ගනාසි සංසිධාක මට්ටටටුේ පෘතවත්වක ලද ත නාවිගේ ප්ර කඵල ප්රධාක කායයාලයට නිකුත් ක  

ගකාමැ ක ්ම ගේුගවේ ත නාවිය ගමගලස කේ යාමට ගේු ූ ෙවත් දදිරි කාලය ගනාසි මහුේට කායය 

ෙහුල කාලයේ වක ෙැසිේ මායු හා අගේේ මාස අවසේ වක ුව  ගනාසි සංසිධාක දිවීමිේ ත නාවිය සදහා 

දදිරිපෘතත් සිමට අපෘතහසු ෙව ගනාසි සංසිධාක දේවා ඇ ක ෙවත්  ඒ ළිගැෙද ප්රධාක කායයාලය දැනුවත් කිරීමට 

කටුතු සිදුක ක ෙව 

  2019 වයෂයට අදාල නිනව ක  ජූනි. ජූි මාසය වක සිට පෘතැවැත්්මට කටුතු සිදුකන ුතු ෙවත් ඒ සදහා ගකත් 

ඇල මට්ටටටුේ ගකත් ඇල නිගයෝජිති ේ පෘතත් කන ුතු ෙවත් 

  ගකත් ඇල පෘතත් කිරීමට ගපෘත  ගනාසි සංසිධාකය සු සාමාජික කාම ගේඛකය නිවැ දිව සකවීම කන ුතු ෙව 

 සිනකක වායතා ග ශ වකසිට සකවීම ක  අවසේ ෙව 

 ළිරිත් ළිංකම ගවනුගවේ ළිරික  ටුලට නැමෙම සදහා මුදේ ගකාගනූ ගනාසි සංසිධාක මුදේ ගනවා අවසේ කන 

ුතු ෙව 

 ළිරිත සදහා ගනාසි සංසිධාක මගිේ ාා නත් අනිකුත් රවය 2015.03.15 වක දික උගී ගේවාසික වයාපෘති ක 

කායයාලයට ලො දිය ුතු ෙව 

  ගනාසි සංසිධාක නිලව ක අවසේ ූ සැනිේ ඒකොීධ ගනාසි සංසිධාකගේ නිලව කයට සූදාක ශ සිය ුතු ෙව 

 

 

 

 

 

 

ශන්ව්ාසිම ව්යාපාරි ක මනමකාම  - ඩබ්.ඒ.එස්ව. ප්රියන්ත 

මාකකය ඉලක්ෂමය  ව් කිම 

කා ක සාා හා 2019 යල 

සදහා මහ සාා 
15 

මයතක සංවයධක නිනධාරි, 

සංවයධක නිනධාරි 



 මාසයට නියටුත කා ක සාා නිවැ දි පෘතවත්වා ගනාසි සංසිධාක ලේ කමත් ක  නැමෙම ගනාසි සංසිධාකය සු 

වනකීමේ ෙවත් ඒ සදහා වයාපෘතා  කායයාලගේ නිනධාරීේ නිවැ දිව ගයාමු කිරීමට අවලය කටුතු සූදාක ශ ක  

ඇ ක ෙව 

 ගනාසි සංසිධාක ත නාවිය සදහා අදාල ගනාසි සංසිධාක ඒ සදහා සූදාකටුේ සිටිය යු ෙවත් 

 දදිරි කාලය ගනාසි මහුේගේ අවීමවනු ගකලක කාලය ෙැවේ එම කාලය ත නාවිය සදහා සුදුසු ගකාවක ෙව 

ප්රධාක කායයාලයට දැනු ශ  මට කටුතු ගයාදක ෙව 

 සිනකක වායතා සකවීම ක  අවසේ වක ෙැසිේ එහි ඇ ක අඩුපෘතාඩු ගපෘතේවා දිය හැකි ෙවත් 

  ගනාසි සංසිධාක සිනකකව දතාම නිවැ දිව සියුතු ෙැසිේ 2020 සදහා අවලය ක ශ ගවකත් සිනකක කව ගවකු 

ගතෝ ා නත හැකි ෙව 

 2019 ජුනි, ජුි මාස වක සිට ගනාසි සංසිධාක වල නිනව ක පෘතවත්වා අවසේ කන ුතු ෙව 

  2019 සැප්තැ ශෙය මාසය වක සිට ඒකාෙීධ වයාපෘතා  ගනාසි සංසිධාකගේ නිනව කය පෘතවත්වා අවසේ කන  ුතු 

ෙව 

   ාජය සිග ෝී  කායයයේ පෘතැවැත්්ම සංසිධාකය කිරිම සදහා  ාජය මයතක සිජුව ගහෝ වක්රව උදස කිරීමට 

ගකාහැකි ෙවත් එය ගහාදිේ ගත්ව  ශගනක කටුතු ක ක ගලස දේලා සිටික ලදි. 
 

උපාරශේනම - ව්යාපාරාකශ ාවි සංවිධාකය 

 ගනාසි සංසිධාක වලට දතා සීපෘත ස ශෙේධතාවයේ පෘතවත්වානනිටුේ ගේවාසික වයාපෘතා  කායයාලය, 

වාරිමායන ගදපෘතායතග ශේුව, ගනාසිජක ගවීමවා මධයවීමථාකය, කිෂිකයම ගදපෘතායතග ශේුව, දිවීමිේ ගේක ශ 

කායයාලය සහ ප්රාගීය ය ගේක ශ කායයාලය කටුතු ක ක ෙව 

  වාරිමායන කනමකාක ක අංලය වසා දැීමට තී කය ූ අවවීමථාගස ඒ සදහා ගනාසි සංසිධාක වාරිමායන 

කනමකක ක අංලයට සහය දැේූ ෙව 

  වාරිමායන කනමාකක ක අංලය ය ශ ය ශ අවවීමථා වල ගනාසි සංසිධාක බිද දැීමට උත්සහ ක ක ෙව 

  ාජය නිනධාරීේ ගනාසි මහුේගේ අපෘතහසුතා ළිගැෙද කතා කිරීම දතා අඩු ෙව 

 එදා සහ අද ් ටුල සහ සහේ ටුල අත  ගවකස ළිනෙදව තමා කකනාවේ වක  ෙව  

  ගනා්ේ අත  එකමුු ෙව අඩුකම 

 2017 මායු 08 උීගඝෝෂකය පෘතාවා දුේගේ ගනාසි කායකි ේ කිහිපෘතගදගකකු ෙවත් ලැගෙක ගතා ුව  නිවැ දිව 

ගත්ව  ශ නත ුතු ෙවත් 
 

ශන්ව්ාසිම ව්යාපාරි ක මනමකාම  - ඩබ්.ඒ.එස්ව. ප්රියන්ත 

  වාරිමායන කනමකාක ක අංලය ගනාසි සංසිධාක බිද දැීමට ගකාව ලේ කමත් කිරීමට සහය ලො ගදක ෙව 

 ජා කක ඒකාෙීධ ගනාසි සංසිධාකය බිහි්මට අඩිතාලම ලො දුේගේද වාරිමායන කනමකාක ක අංලය මගිේ 

ෙව 

 කේතගේ ජයේත චේරගවීමක , ජකාධිපෘත ක ස ශෙේී ක ක ගේක ශව යා අවවීමථා ුකේ සාක්ඡාාවට දේලා 

ඇ ක ෙවත් ඒ සදහා දඩ ජා කක ගනාසි සංසිධාකය ලො   ගකාමැ ක ෙව 

 උීගඝෝෂකය කන ුතු ළියව යේ අනුනමකය ගකාක  ක්රියා කිරීම 

 2017 මායු 8 ක්රියාමායන පෘතාවා    කනේගේ කායයාල ගකාව ගනාසි කායකි ේ ෙව 
 

03. කඩත්ු/ශමශ යුම් මටයුු 

2019 යල මන්කය සඳ ා ශ්පාරාර්තතශම්න්ු නිර්තශේන 
 

ප්රාශේය ය ව්ාරිමාර්ත  ඉංජිශන්  - ටුන්ශන්රිය 

 2019.03.11 වක සිට ජලාලගේ ජල තත්වය අ.අඩි 11557 ක ධාරිතාවයක පෘතව කක ෙවත්  

 මහවැි ජල පෘතාලක කටුවේවට ජලය ලො නැමෙම සදහා දේය  ශ සිදු ක  ඇ ක ෙව 

 2019 යල කේකය සදහා වැගස ජල ධාරිතාවය ප්රශ්කයේ ගකාවක ෙව 

 කේකය කිේ වැඩ ම  ශා කිරීමට එනගෙක 2019 යල කේකය ගහාද අවවීමථාවේ ක  නත හැකි ෙව 

 දදිරි කාලය ළිගැෙද සිතා ජලය අපෘතගත් ගකාහැග ක ගලස යල කේකය සදහා දික නියම ක නත ුතු ෙව 

 ගමම 2018/19 මහ කේකය සදහා වැඩිපු  ජල මු  ලො ම අවලය ගකාවක ෙවත් කේක තී ක වලට අනුව 

කටුතු සිදු ක ක ෙව 

 ඩී -07 ගෙදු ශ ඇගේ ද කරි වැඩ ම  ශා කිරීම සදහා මායු 17 දික ඇල වසා දිය ුතු ෙව 
 

 

04.  සැපාරයුම්  ා ශස්වව්ා සම්පාරා්කය 

ස්වථාකභාක මිිමර්තම උපාරශේනම - කව් ක කය 

 දදිරි කේකගේ ත් පෘතගැගෙෝධ උවදුව  ළිගැෙද අවධාකය ගයාමු කන ුතු ෙව 

 2019 යේ කේකය සදහා මැි  මස 15 වක සිට වනාව ළිහිවේවා අවසේ කිරීම සුදුසු ෙවත් 

 වැළිරීමට දික 20 කට ගපෘත  මුේම බි ශ සැකසීම සිදුකන ුතු ෙවත් 

  ගලාගයේට්ට කිෂි  සායකය ස ශො ් සදහා සුදුසු ගකාවක ෙවත් එමගිේ ගනාසිතැකට හානි ූ ගනාසි 

මහුේගේ කාම ගේකක අදාල මයතකවලට ලො   ඇ ක ෙව 

 සී.අි .සී. සමානම හානි ූ අවීමවැේකට වේදි ලො ගදක ෙව සදහේ ක  ඇ ක ෙව 

 අම කේ කිෂි  සායක ගවනදපෘතලට හදුේවා ග ශ  ගනාසි මහුේ ය ශ සීටුත ප්රමාකයකිේ අත්හදා ෙැය ම වඩාත් 

සුදුසු ෙව 

 එම  සායකය ස ශෙේධව ග ශ වකසිට අත්හදා ෙැය  ශ සිදුක ටුේ පෘතව කේ ෙව 
 

 

ස්වථාකභාක මිිමර්තම උපාරශේනම - ගිරිතශේ 

  2019 යල කේකය සදහා ග ශ වකගතේ අ කගයක මහා  ගොන සදහා වයාපෘති ක ලැබී ගකාමැ ක ෙව 



  අ කගයක මහා  ගෙෝන වනාව සදහා අවලය බීජ ප්රමාකය ලො නැමෙම සදහා ඒ ඒ ගනාසි සංසිධාක මගිේ 

අවලය ප්රමාක ලැි වීමුනත් ක  කේක ස්වීම් ශ දික ලොගදක ගලස 
 

   සභාපාර ක - මඩව්ලව්ැව් ශෙදුම් ඇල ශ ාවි සංවිධාකය 

  2019 යල කේක ස්වීම්ම සදහා කිෂිකයම අධයේෂ අනිවායගයේම සහාාගී ක ්මට කටුතු සලසා ගදක 

ගලස 

 එනගෙක කේකය යල කේකයේ වක ෙැසිේ ගනාසි මහුේට අ කගයක ගෙෝන බීජ අවලය වක ෙවත් ගනාසි 

මහුේ වැඩිවලගයේ අ කගයක ගෙෝන වනාවට ගයාමු කිරීම සුදුසු ෙවත්  

 කේක ස්වීම්මට සහ වයාපෘතා  කටුවේවට පෘතැටුගකක සිසිධ කිෂි  සායක ගවනද නිගයෝජිත මහුේට සිග ෝධය 

දේවක ෙව 

  අමත  ජල මු  ලො  මට තමේ අකමැ ක වක ෙවත් 

  ගකාේත්රාත්කව වේ සදහා 17 දික ජලය කවතා වැඩ ම  ශා කිරීමට දඩ සලසා දිය ුතු ෙවත්   

 ගලාගයේට්ට ගතේ ාාසිත කන ගනායම දික ොල ූ නිසා එම ගනාසිමහුේ නැක සිතා  එම හානි ූ ප්රමාකය 

25% කට වඩා වැඩි ක ශ අමත  ජල මු යේ ලො  ම සුදුසු ෙව 

 ගමම කේකගේ අවීමවැේක ගකය මට යේත්ර සූත්රවල හිනතාවේ පෘතව කක ෙැසිේ අවීමවනු ගකය ම ප්රමාද වක ෙව 

 බිත්ත  ් සකසා නැමෙමට ගපෘතාඩි කාලයේ අවලය ෙව 

 ඒ නිසා 2019 යල කේකය සදහා ජලය ලො  ම අගේේ 15 වක දික සුදුසු ෙවත් 

 දික 20 ේ බි ශ සැකසීම සදහා සුදුසු වක ෙවත් එෙැසිේ මැි  මස 5 ගවනි දික මු  ජලය ලො ම ම  ශා කිරීම 

සුදුසු  ෙවත් 
 

   සභාපාර ක - පාරැකකුම් ශෙදුම් ඇල ශ ාවි සංවිධාකය 

 2019 යල කේකය සදහා අගේේ 15 වක දික ජලය නිකුත් කිරීම සුදුසු ෙව 

 අවීමවනු ගකය ම ම  ශා ් ඇ ක නිසා අමත  ජල මු  ලො  ගමේ අවීමවනු ගකය මට අපෘතහසු ෙව 
 

   සභාපාර ක - උක ලාශව්ශ ක ශෙදුම් ඇල ශ ාවි සංවිධාකය 

 ගලාගයේට්ට ගතේ ගයදූ සීටුත ගනාසි මහුේ ළිරිසකගේ ගනායම ොල ් ඇ ක ෙවත් එෙැසිේ මායු 17 වක දික 

අවසේ ්මට නියටුත ජල මු ය 20 වකදා ුව  ලො ගදක ගලසත් 

 කේක තී ක වලට අනුව වැඩිපු  ජල මු  සදහා අේක යකට ව . 500/- ක දඩය ලො මට තම ගනාසි සංසිධාකය 

එකන ෙව 

 පෘතගැගෙෝධකාලක පෘතකත යටගත් කිෂි  සායක ගනාසි මහුේ අතට පෘතත්වේගේ කිෂි කයම 

ගදපෘතායතග ශේුගස නියගීලය මත ෙැසිේ ගලෝගයේට්ට ගතේ සදහා ූ ෙලපෘතෑග ශ වනකිම ාා  නැමෙ කිෂිකයම 

ගදපෘතායතග ශේුවට ගකාහැකිද යේක 
 

   සභාපාර ක - සමගි  ශෙදුම් ඇල ශ ාවි සංවිධාකය 

  කේක තී ක වලට අනූව ගනාසි මහුේ වනාව වීමථාපෘතකය ක ේගේ ක ශ ජලය ළිගැෙද නැටළු ඇ ක ගකාවක 

ෙව 
 

   ශේමම් - විජ්ය ශෙදුම් ඇල ශ ාවි සංවිධාකය 

  ග ශ වකසිට 95% පෘතමක අවීමවනු පෘතැසී ඇ ක ෙවත් 

  ගලෝගයේට්ට ගතේ ගයදූ ගනායමද කහ පෘතැහැ නැේ් ඇ ක ෙවත් 

 අමත  ජල මු  අවලය ගකාවක ෙව 
 

   ශේමම් - මඩව්ලව්ැව් ශෙදුම් ඇල ශ ාවි සංවිධාකය 

 25% පෘතමක ජලය ලො  ම ප්රමාකවත් ෙව 

  ගලාගයේට්ට ගතේ ස ශො ගනායමට ගමේම කාඩු ගනායමට ද අහිත ක  ගලස ෙලපෘතාක ෙව 

 කිෂි කයම ගදපෘතායතග ශේුවට ගලාගයේට්ට ස ශෙේධව වනකීම ාා නත ගකාහැකිද යේක ළිගැෙද 
 

   සභාපාර ක - ම ශසන්  ශෙදුම් ඇල ශ ාවි සංවිධාකය 

  කේක තී ක වලට අනුව ගනාසි මහුේ වනාව වීමථාපෘතකය ක ේගේ ක ශ ජලය ළිගැෙද නැටළු ඇ ක ගකාවක 

ෙව 

 කේක තී ක වලට අනුව වැඩ කිරිම සුදුසු වක ෙව 
 

 

ශන්ව්ාසිම ව්යාපාරි ක මනමකාම  - ඩබ්.ඒ.එස්ව. ප්රියන්ත 

 නියටුත දිකට වනාව අවසේ කන ගනාසි මහතා ම ේෂා කිරීමට ප්රධාක කායය ෙව 

 මායු 17 දිගකේ පෘතසු කැවත ජල මු  නිකුත් ගකාක ක ෙව 

 මායු 17 දිගකේ පෘතසුත් ජලය අවලය ගනාසි සංසිධාක ඇත්ක ශ දිවීමිේ ගේක ශුමා හමු් සාක්ඡාා ක ක ගලස 

වනාගවේ 25% කට වැඩිය  කගෙක ෙව සකාථ කිරීග ශ ගතා ුව  ද ස්ගනක යක ගලස 

 2019 යල කේකයට ගපෘත  කිරිද ක ්ග ශ උත්සවය අගේේ 15 දිකට ගපෘත  ගයාදා නැමෙම සුදුසු ෙව 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2019 යල ශපාරක මන්ක රැස්වීම් තීන්දු තීකක 

1994 අංක 13 ද ක වාරිමායන පෘතක කේ සංගලෝධිත 1968 අංක 48 ද ක වාරිමායන මඥා පෘතකගත් සිදිසිධාක අනුව 

2019.03.11 වක දික ගිරිතගේ ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාක ක කායයාල ස්වීම් ශ ලාලාගස පෘතැව ක ගිරිතගේ මහා 

වාරිමායන ෙල ප්ර ගීලගේ 2019 යල ගපෘත  කේක වනා ස්වීම්ග ශ  පෘතහත තී ක වලට එනගෙක ලදි. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1968 අංක 48 වාරිමායන  පෘතකගත් 11 වක වනේ කගේ 1 හා 2 උපෘත වනේ ක අනුව කේකයට අදානව සකවීම ක  නේකා රී ක 
 

01. වාරි ජලය ලොගනක දු ශගකාන වනා කිරිම සපු ා තහක ශ. 

02. ගනාසි සංසිධාක කඩත්ු අ මුදල සදහා වනා ක නු ලෙක සෑම අේක  1 ේ සදහාම ව .200.00 ක මුදලේ ගනාසි 

සංසිධාකයට ගනසිය ුතුය. එම මුදල ගනාසි සංසිධාකගේ කඩත්ු හා ගමගහුත ශ අ මුදලට ෙැ  කන ුතුය. 

03. නියටුත දිකට ගෙදු ශ ඇල සහ ගකත් ඇල ශුීද ගකාක ක ගනාසිේගනේ එම ඇල ගසි ශුීධ කිරීම සදහා 

ෙෙයකට ව . 250.00 ක මුදලේ අය ක  නැමෙමට ගනාසි සංසිධාකයට අවස  ගදනු ලැගද. 

04. කේකය ුන ගදවතාවේ ගෙදු ශ ඇල හා ගකත් ඇල ඇලගසි ශුීධ කිරීම අනිවායය ගස.( කේකය ම  ශාගේ සහ 

වනාව ළිහිවේවා දික 45 ේ පෘතසු)  

05.  නවයේ සහ ට්රැේටය වාරිමායන ඇලට ඇුළු කිරීම සපු ා තහක ශ වක අත  එගවීම කනගහාත් හානි වක ඇල වේ 

සහ නියටුත සදහා වාරිමායන දංජිගේව ගේ තේගවීමව  මුදල ගනාසි සංසිධාකය සිසිේ අය ක නු ලැගද. 

06.    ඇලගසි/නියටුත ගහෝ වාරි පෘතීධ කගේ උපෘතාංන වලට හානි ක ක පුීනලි ේ මෙ කය දදිරියට 

        පෘතැටුක්මට වාරිමායන මඥා පෘතකගත් 23 වක වේ කය ප්රකා ව ගනාසි සංසිධාක ගවත ෙලයපෘතව ා ඇ ක අත  එකී 

පෘතකගත් viii ගකාටගවීම 93 වකවනේ කය අනුව වැ දිකයවේට මගේවීමත්රාත් අධික කයක  ක නු ලෙක ල න කඩු 

සිාායකිේ අකුව ව දඬුවමට ලේවනු ඇත. 

07. වාරි ජලයට අපෘතරවය / සිෂ එේ ක ක තැකැත්තේ ස ශෙේධගයේ 2000 අංක 46 ද ක ගනාසි ජක සංවයධක පෘතකගත් 

84(1) වනේ කය ප්රකා ව ව දකව වේ දඬුවමට ලේවනු ඇත.චූදිතයේ මෙ කය හමුවට පෘතැටුක්මට ගනාසි සංසිධාක 

නිගයෝජිතයේ හට ෙලය පෘතව ු  ලැගද. 

08.    ඇල සහ මායන  ේෂිත වනා කිරීම සපු ා තහක ශ 

09.    අකවස ගයේ ෙට දමා වාරි ජලය ලො නැමෙම සපු ා තහක ශ 

10.    කඩත්ු අ මුදේ ගකාගනවක නිසි පෘතරිදි ඇල ගසි ශුීධ ගකාක ක සාමාජිකත්වය ලො 

         ගකාමැ ක ගනා්ේගේ ගපෘතාගහා  සහකාධා ය නියගීල ගකාකිරීමට ගනාසි සංසිධාකයට හැකි ගස. 

11.   ගමම කේක ස්වීම්ග ශ තී ක ක්රියාත්මක කිරීග ශ වනකීම ගනාසි සංසිධාකය ගවත පෘතව ා ඇ ක අත  ගනාසි 

සංසිධාකය ගවනුගවේ ක්රියාක ක ගනාසි නිගයෝජිතයේ ගහෝ ජල පෘතාලකවව   ාජකාරිගයහි නියැගලක සිට ොධා 

 
වනා ක ක ගෙෝන වයනය 

් හා අ කගයක 

ගෙෝන  

 වනා ක ක බි ශ ප්රමාකය ( ේෂිත හා ගනාඩ දඩ ශ හැ ) ගහේටයාය    2617 

01. ගනාසිේ සිසිේ ඇලවේ වල කඩත්ු කටුතු අවසේ කන ුතු දිකය 2019.04.08 

02. ගනාසි සංසිධාක සිසිේ ඇලවේ වල කඩත්ු කටුතු අවසේ කන ුතු දිකය 2019.04.10 

03. 
වාරිමායන ගදපෘතායතග ශේුව ප්රධාක ඇල කඩත්ු වැඩ අවසේ කන ුතු 

දිකය 
2019.04.10 

04. පෘතනමු ජල මු ය නිකුත් ක ක දිකය 2019.04.15 

05. වනාව ළිහිටවා අවසේ කන ුතු දිකය 2019.05.10 

06. මු  ජලය ම  ශා ක ක දිකය 2019.05.13 

07. ට්රැේටය හා නවයේ යාගයේ දවත් කන ුතු දිකය 2019.05.10 

08. වනා  ේෂකය අවසේ කන ුතු දිකය 2019.05.10 

09. වනා හානි දැනු ශ දිය ුතු අවසේ දිකය 2019.08.21 

10. අවසේ ව ට මු  ජලය නිකුත් ක ක දිකය 2019.08.09 



කිරීමේ, දඩ ගකා මේ, පෘතරිෙව කිරීමේ ගහෝ හිංසා කිරීමේ සිදු කිරීම අධික කගේ    ාජකාරියට ොධා කිරීග ශ 

ව දට ව දකව  ගස. ඒ සඳහා වාරිමායන මඥා පෘතකගත් 95 වක වනේ කය හා 2000 අංක 46 ද ක ගනාසි ජක 

සංවයධක පෘතකගත් 72 වක වනේ කය ප්රකා ව මෙ කමය ස්කව කය සලසා ඇත. 

12. අමත ව ජල මු යේ ලො  ම සදහා ජලය ලො නේකා ගනාසි මහුේගනේ අේක  01 සදහා ව . 500/-ක මුදලේ 

අයක ක ෙවත්, ඒවක සිට වනාගස 25% පෘතමක  කගෙක ෙවට ගනාසි සංසිධාකය සිසිේ තහවුව  කිරීම 

13.    අකගප්ේෂිත ගලස අයහපෘතත් කානගුණික තත්වයේ ගේ කිසිය ශ පෘතාලකය කන ගකාහැකි ොහි  උපෘතරවයේ ඇ ක ූ 

සිට ගමම තීේදු තී ක සංගලෝධකය කිරීම සඳහා ගයෝජකා දදිරිපෘතත් කිරීම වයාපෘතා  කනමකාක ක කටුවේව සු 

සිය ුතු ෙව. 

14.   ගමම කේක තී ක ස ශෙේධගයේ ය ශ සඳහකේ ළිගැෙඳව අයථ නිරූපෘතකය කිරීග ශ ෙලය ගපෘතාගනාේකව ව දිවීමිේ 

ගේක ශ සුය. 
 

 ගපෘත  කේක ස්වීම්ග ශ තී ක ගයෝජකා කිරීම - එ්.ඒ.ඩී. ලාේත ගුකගවීමක  

නව  සාාපෘත ක, කඩවලවැව ගෙදු ශ ඇල ගනාසි   සංසිධාකය 

 ගපෘත  කේක ස්වීම්ග ශ තී ක වීමි  කිරීම -පී.මය. ජය ත්ක 

        නව  සාාපෘත ක, 48 ගෙදු ශ ගෙදු ශ ඇල ගනාසි   සංසිධාකය 
 

 

ඵල්ායිතාව්ය ඉ න කැංවිම ව්ාරි පාරේධ කය මාර්තයක්ෂෂමතාව්ය ව්ැඩි දියුණු කිරිශම් ව්යාපාරි කය (Peiseip) 
 

දදිරිපෘතත් කන අය කා කය  ක කය වනකිම 

කිෂිකයම 

ගදපෘතායතග ශේුව 

කානගපෘතාකුක, සිජය, කඩවලවැව, 

උකනලාගවගහ  ගනාසි සංසිධාක සදහා අ කගයක 

මහා  ගොන බීජ ලො  මට කටවේු ගයාදා ඇ ක 

ෙව 

 කි.ගදපෘතා. 

වාරි 

කනමකාක ක 

අංලය 

උකනලාගවගහ , සිජය, කඩවලවැව, 

කානගපෘතාකුක ගනාසි සංසිධාකවලට අදාල මූික 

දත්ත සීේෂක වායතා සහ සිජය, කඩවලවැව 

ඒකාෙීධ ක්රියාත්මක සැලැවීමම ග ශ වකසිට අදාල 

මයතකවලට ාා    අවසේ ෙව  

වයාපෘතා  

කටුවේව 

දැනුවත් කිරීම  

වාරි.කන.අං. 

ගනා.ස

ංං 

2019.03.12 සහ 13 දික වල මහගසේ, සමගි ගනාසි 

සංසිධාකවල ඒකාෙීධ ක්රියාත්මක සැලැවීමම සැ ම 

සදහා ගය   කනේකත් මුදේ ගකාලැබීම නිසා එය 

මැි  මාසය දේවා කාලය  යඝ වක ෙව 

වයාපෘතා  

කටුවේව 

දැනුවත් කිරීම 

වාරි.කන.අං. 
 

ගෙදු ශ ඇල  ේෂිත ගවේකිරීම සදහා  ේෂිත 

කු  දැටුමට අදාල උපෘත වයාපෘති කය සකවීම ක  අදාල 

මයතකවලට ගයාමු ක  ඇ ක ෙව 

වයාපෘතා  

කටුවේව 

දැනුවත් කිරීම 

වාරි.කන.අං. 

ගනා.ස

ංං 

 
 

 ගවකත්  
 

දදිරිපෘතත් කන අය කා කය  ක කය වනකිම 

නව  සාාපෘත ක 

කඩවලවැව 

ගෙදු ශ ඇල ගනාසි 

සංසිධාකය  

2019.03.15 දික ගිරිතගේ වැව මශ්රිත පෘතවත්වක ළිරිත් 

ළිංකම සදහා පෘතසුදා උදෑසක මහා  සැපෘතයීම ඒකාෙීධ 

ගනාසි සංසිධාකයට පෘතැවරී ඇ ක ෙව 

ගනාසි සංසිධාක 

මට්ටටටුේ සහාය 

ලො  ම 

ගනා.සං 

 

2019.03.11 වක දික පෘතැව ක වයාපෘතා  කනමකාක ක කටුවේ ස්වීම්ම සහ 2019 යල ගපෘත  කේක ස්වීම්මට පෘතැටුණි සියම 

නිලධාරීේ හා ගනාසි සංසිධාක වල නිගයෝජිතයේ හට ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාකව  සිසිේ වීමූ කය ප්රකාල ක ක 

ලදි. 
 

 
 
 
 

 
 

ඩද.ඒ.එවීම. ප්රියේත 

ගේවාසික වයාපෘති ක  කනමකාකව  
 

ළිටපෘතත් :- 
  

01. අධයේෂ : වාරිමායන කනමකාක ක අංලය       - කා.දැ.ළි. 

02. අධයේෂ, ජල කනමකාක ක : වාරිමායන හා ජල ස ශපෘතත් කනමකාක ක   - කා.දැ.ළි. 



   අමාතයංලය   

03. දිවීමිේ ගේක ශ : ගපෘතාගනාේකව ව        - කා.දැ.ළි. 

04. දිවීමිේ වාරිමායන අධයේෂ : ගපෘතාගනාේකව ව      - කා.දැ.ළි. 

05. ප්රාගීය ය ගේක ශ : හිඟු ේගනාඩ/තමේකඩුව      - කා.දැ.ළි. 

06. දිවීමිේ කිෂිකයම අධයේෂ : ගපෘතාගනාේකව ව      - කා.දැ.ළි. 

07. නිගයෝජය කිෂිකයම අධයේෂ : ගපෘතාගනාේකව ව      - කා.දැ.ළි. 

08. ගනාසිජක සංවයධක සහකා  ගකාමසාරිවීම : ගපෘතාගනාේකව ව    - කා.දැ.ළි. 

09. වාරිමායන දංජිගේව  : ටුේගේරිය        - කා.දැ.ළි. 

10. ගනාසිජක ගවීමවා ප්රාගීය ය නිනධාරී : ගිරිතගේ/කවකන ය     - කා.දැ.ළි. 

11. මූලවීමථාක කිෂිකයම උපෘතගීලක : ගිරිතගේ/කවකන ය      - කා.දැ.ළි. 

12. සාාපෘත ක : ඒකාෙීධ ගනාසි සංසිධාකය       - කා.දැ.ළි. 
 
 
 

 
 


