
     නේවාසික වයාපාරාක කනාකාකකක කාය ාලය - නේවහුව 
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වයාපාරාක කනාකාකකක කටුවේනස සියම ා මාාාක ක ා්ම ා ම ා්ම ටුේ 

 

වින ේෂ වයාපාරාක කනාකාකකක කටුවේ (නපාරකකේක )රැමේී ම් වාර් ාව - 

නේවහුව වයාපාරාකය 

  නේවහුව නේවාසික වයාපාරාක කනාකාකාක ා්ර්ානප රධාාකම වනයේ 019  ාාර්  ු00    
දික නපාර.ව  .31 ට නේවහුව නේවාසික වයාපාරාක කනාකාකකක රැමේීම්  ාලානස  ප පාරවම වක ල ප. ම ා 
සිහි කිරීනාේ අකතුරුව පාරැටුක සිටි කාජ්ය ිලලධාාරීේ ්ා න ාවි මවවිධාාක ිලනය ක ර්වරුේ 
පිළි ැනීනාේ පාරසු කයාය පාරරයට අුවව රැමේීනම් කටුතතු මකම්භ  කකක ල ප.  
 
ම්භ ාගී වූ ිලලධාාරීේ 

1. පී.ජී. කම කසිරි ා්ර්ා    නේවාසික වයාපාරාක කනාකාකරුද නේවහුව. 
2. ම .පී.ීකසූරිය ා්ර්ා    රානේය ය වාරි ජවක නේරු ද ුල්ලල. 
3. ඒ.එම්.වයි.එච්.අනේනක ේ ටුය   මවවධා ක ිලලධාාරිදනේවහුව 
4. නේ.එම්.ටී.එමේ.විනේකම ක ටුය   ජවක නේරු ම්කාකදුල්ලල 
5. ටී.එමේ.බී.නර්ලවඩක ා්ර්ා   කෘෂිකා  උපාරනේ කදනේවහුව 
6. ඩේ.ක .ඒ.ඩේිස  ානප ා්ර්ා   කෘ.පාර.ිල.ම්කාක 
7. ජී.ජී.කරුකාතිලක ා්ර්ා   කෘ.පාර.ිල.ම්කාක 
8. එමේ.ඒ.එම්.මා රිකා ටුය   කෘ.පාර.ිල.ම්කාක 
9. එම්.ක .්ෂ ණී  පපිකා ීකකම ක ටුය  කෘ.පාර.ිල.ම්කාක  
10. එච්.එම්.එේ.එමේ.න්ේකායක ා්ර්ා  ර්ාේෂණික ම්ායක 
11. එච්.බී.එමේ.ධාා ුාම ා්ර්ා   ජ්ලපාරාලක දවාරිාා   

ම්භ ාගී වූ ිලනය ක ර්වරුේ 
1. ඒ.ජී.ගුකුාම ායා    මභ ාපාරතිදයාය 13 නපාරකමුක න ා.මව. 
2. ම .එම්.නමේකාකම ක ා්ර්ා   මභ ාපාරති යාය 18 එේමම  න ා.මව. 
3. ඒ.එම්.ජ්යකම ක ා්ර්ා    මභ ාපාරතිදයාය 18 එේමම  න ා.මව. 
4. එම්.ජී.පී.ුටුේු දිමාකායක ායා   මභ ාපාරතිද යාය 15 පාරැකකුම් න ා.මව. 
5. නේ.පී.චේරසිරි ායා    මභ ාපාරතිදයාය 16 ාධායා න ා.මව. 
6. බී.ජී.විේට  යමකම ක ායා   මභ ාපාරතිදයාය 17 ා්නමේ න ා.මව. 
7. ඩී.එම්.එමේ.ුමකායක ා්ර්ා   මභ ාපාරතිදයාය 9-0  ැමුණු න ා.මව. 
8. ජී.ජී.අනේකම ක ා්ර්ා    මභ ාපාරතිදයාය 14 න ා.මව. 
9. පී.ඒ.ජී.විනේසිව් ා්ර්ා    නලකම් යාය 14 සු්ු න ා.මව. 
10. ඩී.එම්.සිසික මාේකුාාක ා්ර්ා   නලකම් යාය 1  ාානකල න ා.මව. 
11. එච්.එම්.නමනකවිකම ක ා්ර්ා   නලකම්දයාය 18 එේමම   
12. එච්.එම්.ටී.බී.නකාමේවම ර් ා්ර්ා   නලකම්දයාය 13 නපාරකමුක  න ා.මව. 
13. එම්.එමේ ාහිේුකම ක ායා   නලකම්ද යාය 15 පාරැකකුම් න ා.මව. 
14. නේ.ඒ.ජී. න්ේකම  බවඩා    නලකම්දයාය 9-0  ැමුණු න ා.මව. 

 
 

වාරිාා   කනාකාකකක අව ය 
நீர்ப்பாசன முகமைத்துவ பிாிவு 

Irrigation Management Division 

වාරිාා   ්ා ජ්ල මම්පාරම  කනාකාකකක අාාර්යව ය  
நீர்ப்பாசனம் ைற்றும் நீர் முகாமைத்துவ அமைச்சு  

Ministry of Irrigation & Water Resources Management 

RPM   - 0712714766 

0ffice - 0662287425 

Fax       - 0662287425 

ානප අවකය 

எனது இல 

My Ref  No 

  ඔනේ අවකය 

  உைது இல 

  Your Ref  No 

දිකය 

திகதி 

Date 
3/3/9 0199.13.05 



15. පී.පී.සී.ම .පාරතිකක ටුය    නලකම්.යාය 16 ාධායා න ා.මව. 
16. ඩේ.එමේ.වක කුලසූරිය ායා                         භ ාණ්ඩා ාරික යාය 15 පාරැකකුම්න ා.මව. 
17. ඒ.ඒ. සිරිනමේක ායා    භ ාණ්ඩා ාරිකද යාය 17 ා්නමේ න ා.මව. 
18. එම්.ඒ.ම .කරුකාතිලක ායා   භ ාණ්ඩා ාරිකදයාය 13 නපාරකමුක න ා.මව 

19. ඒ.ක .කුාාකසිව් ජ්යීක ා්ර්ා   භ ාණ්ඩා ාරිකදයාය 9-0  ැමුණු න ා.මව. 
20.  ප.එමේ.එප්.කුරුකුලසූරිය ා්ර්ා   භ ාණ්ඩා ාරිකදයාය 16 ාධායා න ා.මව. 
21. පී.ඩී.පී.උපාරතිමේම ා්ර්ා    භ ාණ්ඩා ාරිකදයාය 1  ාානකල න ා.මව 

22. ඩී.එම්.කුාාකුාම ා්ර්ා    ිලනය ක ර් යාය 18 එේමම  න ා.මව.  
23. ඒ.ඒ.ඩේ.විලරඩ්  බණ්ඩාක ා්ර්ා  ිලනය ක ර් යාය 13 නපාරකමුක න ා.මව. 
24. ටී.ඒ.එේ.සී.කකනුණිකුාාක ා්ර්ා  ිලනය ජ්ර් යාය 13 නපාරකමුක න ා.මව. 
25. කරුකාකම ක ා්ර්ා    ිලනය ක ර්දයාය 8 එේමම  න ා.මව 
26. පී.නේ.ගුකවධා ක  ා්ර්ා   ිලනය ක ර්දයාය 6 ාධායා න ා.මව. 
27. ම .පී.නප්ාුාම ා්ර්ා    ිලනය ක ර් යාය 1  ාානකල න ා.මව 
28. එමේ.ඒ.එමේ.මමීේ ා්ර්ා    ිලනය ක ර් යාය 14 සු්ු න ා.මව. 
29. ඩේ.ඒ.බණ්ඩාකකායක ා්ර්ා   ිලනය ක ර් යාය 13 නපාරකමුක න ා.මව.  

 

පාරසුගිය වාර් ාව මාානල චකය ්ා එකඟර්ාවය ලබා ැිලා 
පාරසුගිය වාර් ානස අඩුපාරාඩු කිසිවේ නකාවුනයේ රැමේවිනම් කටුතතු ජදිරියට න ක යාාට තිකකය විය. 
 

අකමුක පාරැ්ැදිි කිරිා 
 

නේවහුව වයාපාරාකන2 019  යල කේකය මු්ා නපාරක කේක රැමේවිම් තීකක  ැිලාට අුාල ිලනු ේ යේ 
වාරිාා   නුපාරාර් නම්ේතුනස ම් කෘෂිකා  නුපාරාර් නම්ේතුනස නාේා න ාවිජ්ක නමේවා 
නුපාරාර් නම්ේතුනවේ ලබා  ැිලා නාේා අු දික ිලසි අුතරිේ ඝක පූකකයේ ු පාරවතික බැවිේ නාා කේකය 
මු්ා නපාරකකේක තීකක ලබා  ැිලාට සුදුසු බව ර්වදුකටම  පාරැ්ැදිි කකක ලදි. 

ිපි ජදිරිපාරම  කිරිා 
1. ාාර් ු 00 දිකට නයනුක නල ක ජ්ල දිකය මම්බේධාව 
2. අතින ක ම්ාක නබ   මකයකය සීාා කිරිාට ්ා අපාරකයකය කිරිාට ජලුම් ඇති නබ   වාණිජ් 

නබ  යේ ව නයේ ව ා කිරිාට කඩිකටුේ මැලැමේාේ මකමේ කක  ැිලා. 
3. සිරිුනඳා යල අමේවුව පූජ්ාව 0198.91.97ද98 දිකවල පාරැවැම විා මම්බේධාව මේතුති පූව ක රකාාය 

මම්බේධාව. 
 

වාරිාා   නුපාරාර් නම්ේතුව 
ම .පී.ීකසූරිය ා්ර්ා රානේය ය වාරි ජවක නේරු ද 
9  4 මවන  ධිර් වාරිාා   පාරකර් අුවව කේකය මඳ්ා තීකක  ැිලා අු දික සිදුවක බවම ද ම් ඒ 
අුවව  ජ්ලා වල ජ්ල ර්ම වය මුිේා පාරැ්ැදිි කිරිා තුල ප වෑාැඩිලල ජ්ලා න2 ධාාරිර්ාවය අ.අඩි 
0711 ේුද නේවහුව ජ්ලා න2 අ.අඩි 7351 ේ ්ා ධාාරිර්ාව 5111 ේ ව ාව මු්ා භ ාවිර්ා කිරිාට ්ැකි 
බවු දකාලේුා ජ්ලා ය තුල ධාාරිර්ාවය අ.අඩි 111 ේුදඒ අුවව අ.අඩි 96511 ක මම්පූ ක 

ධාාරිර්ාවයකිේ නේවහුව වයාපාරාකන2 ව ා කිරිාට ්ැකි බවු ම් නාවක යල කේකන2 අේකක 5 ා 
මම්පූක නයේ ව ා කිරිාට ්ැකි බව ු අේකකයට අ.අඩි 3 ½ ේ විය ුතතු බවම  ්ා ජදිරින2දි වෂ ාව 
ලැනේ යැයි බලානපාරානකාම තු විාම  මා  බිම් මකමේ කිරිා ව ාවට ජ්ලය ිලකුම  කිරිා අනේල 01 වැිල 
දික ිලනු ේ  ය ලබා දිය ්ැකි බව වාරිාා   ජවක නේරු තුාා රකා  කකක ලදි. 
 

කෘෂිකා  නුපාරාර් නම්ේතුව 
            ටී.එමේ.බී.නර්ලවඩක ා්ර්ා දකෘෂිකා  උපාරනේ කදනේවහුව 

           කේක තීකකය  ැිලනම්දි ජ්ලා න2 ජ්ල රාාකය පිළිබුව නාේා රධාාක ව නයේ අවමාකන2 දිඅමේවුව 

නකලක කාලසීාාව පිළිබුවු මැලකිිාම  විය ුතතුය.  ඒ අුවව මාාාකයනයේ පාරවතික නේ ගුක ර්ම වය යටනම  
වියි කලාපාරන2 අන  මේතු 95 සිට මැප්ර්ැම්බ  95 ුේවා පාරවතික වියළි කාලගුකය උපාරනය ගි කකන ක අමේවුව 
නකිාට කේක තීකකය වැු ම  නස.  ඒ අුවව රථා ව නයේ ාැයි 95 ට නපාරක වපුකා න්  පාරැල සිවේවා අවමේ 

කිරිා සුදුසු නස.  ඒ අුවව වාරිාා   ජවක නේරු තුාානප නය ජ්කාවට එකඟ විය ්ැකි බව ්ා ර්වු යල කේකය 
වින ේෂනයේ අතින ක ම්ාක නබ   ව ා යටනම  උඳුදමුවදකසපිදකටකජුදබඩජරිඟුදනලාකුළූණු වැිල නබ  වලට 
නයාමු විය ්ැකිය.   ී ව ාවට නයාමු නස කම් ාාම 3 3 ½ වයමේ ඛාණ්ඩයට අුාල ී ිලනු ේ  කන ්ැකිය.  ර්වු 
බිම ර්ක ී  නම් වක විට බීජී311 ද367දඒටී374දබීජී361ද358ද ව  වලට අුාල බිම ර්ක ී  න ාවිපාරල පිහිටවේවා අවමේ 



ේනෂේර පාරරිේෂානවේ මාම ව ඇර්.  බීජ් අව යර්ාවය නම් අුවව න ාවි මවවිධාාක ාට්ටටුේ න්  පුේ ිකව ුැුවම් 
නුක නලම කටුවේව ුැුවවම  කිරිා 

ඒකාබේධා න ාවි මවවිධාාකය  රු මභ ාපාරති ඒ.ක .ගුකුාම ා්ර්ා 

සියු න ාවි මවවිධාාක මාඟ මාකච්ඡා කිරිනාේ පාරසුව ම් දිමේිේ කාෂිකා  කටුවේනසු ුැේවු අු්මට අුවව 
අේකක 15 ා ව ා කිරිාට අු්මේ කක ඇති බවු නාහිදි  වින ේෂනයේ රකා  කන ුතතු කරුකේ නලමට රධාාක 
ඇල සුේු පාරවිර කකදිා අිලවාය නයේ විය ුතතු බවම  ්ා ඇලනසි ිලා ිර්වල නුාකවේ(යාය 9-0දයාය 3දයාය 4 
දයාය 5 )සියලල අුම වැඩියා කකක නලමම  ජලලා සිටිා.  එනමේ සිදු කනලාම  පාරාකේ ජ්ල කනාකාකකකයේ 

සිදුකල ්ැකි බවම  ද පාරැ්ැදිිව කරුණු ජදිරිපාරම  කිරීා. 

එනමේා පාරසුගිය දික පාරැවති පිරිම  පිවකා මු්ා වැය වු මුුල අධික බවම ද ජදිරින2 නාා වැඩමට්ේ සිදු කිරිනම්දි 
වඩා ක්රාවම  විය ුතතු බවම  ම් 9 84 සිට වාරිාා   කනාකාකකක අව ය නම් ුේවා න ාවි මවවිධාාක  ේතිාම  
කිරිා පිළිබුව වින ේෂ ුැුවවම  කිරිාේ මභ ාවට ජදිරිපාරම  කකක ලදි. 

න ාවිජ්ක මවවධා ක නුපාරාර් නම්ේතුව  
මඩියා ල න ාවිජ්ක නමේවා ාධායමේථාකය 
019  යල කේකය මු්ා ු නපාරාන්ාක ිලනු ේ න2 නවකමේ නකාවු බවම දමඩියා ල න ාවිජ්ක  නමේවා 
ාධායමේථාකනයේ නපාරාන්ාක ලබා ර් ්ැකි බවු රකා  කිරිා.  නපාරාන්ාක රවා්කය කිරිනම්දි මුුල අය කිරිනම්දි 
අමාධාාකකයේ වක  ිලමාද ඒ මු්ා සුදුසු ක්රානසුයේ මුා ර් ුතතු බවම ද ්ා මකම්භ න2දිා නපාරාන්ාක ලබාදිය 
්ැකි බවු රකා  කිරිා. 
අයාලන2 යක  වයිේ ඇලිා මු්ා රානේශිය මභ ානස බලය ඇති බවම  ම් ව ාවට ්ාිල කිරිනම්දි ්ාිල 

ර්ේනමේරු කිරිාට න ාවිජ්ක නමේවා නුපාරාර් නම්ේතුනස බලයේ ඇති බවු රකා  කිරිා.  83.0 ව ේතිය යටනම  
ව ා ්ාිලවලට වේදි ලබා ැිලා ්ා ඇලනසි වලට ්ාිල පාරමුණුවේකේට නීතිාය ක්රියාාා  යේ  ර් ්ැකි 

බවම  ඒ මු්ා න ාවි මවවිධාාක ාගිේ නය ජ්කා ්ා මේික කක මම්ාර් කන ුතතු බවු රකා  කකක ලදි. 

ර්වු අුම  ම්ල ාව ලය මු්ා ම්ල ලබානුක නලමටු එයට ම්භ ාගි වක නලමට ු ජලලා සිටින2ය.  අනේල 
16ද17 දිකවලදි අුම  ම්ල ාව ලයය උම මවය අුවකාධාපුක ජ්යශ්රි ා්ා නබ ධිය අමල සිදුවක බැවිේ එයට 
ම්භ ාගිම වය ලබානුක නලම ුැුවවම  කිරිා 

ජදිරිපාරම  කන අය කාකකය තීකකය ව කිා 
යාය 18 මභ ාපාරති ා්ර්ා ඇර්ැම් ඇලනසිවල 

ිලා ිර්වල පාරාලකයේ 
නකාාැති බවු 
නමානකාසවල 
නුාකවේවලට  ජබියතුරු 
නකාාැතිබවු එනමේ 
නකාාැති ිලමා යාය 8ම  
නකාටමේවලට ජ්ලය 
ලබා ැිලට අපාර්සු බවු 
රකා  කිරිා 

ේනෂේර පාරරිේෂාවේ 
සිදුකිරිාට තීකකය 
කිරිා ්ා අව ය මේථාක 
මකමේ කිරිා 

වාරිාා   ජවක නේරු 

යාය 18 උපාර මභ ාපාරති 
ා්ර්ා 

ාකම්නප්රියා ා වැව 
යටනම  ව ාවකකක 
ජඩම්වලට රධාාක 
ඇනලේ ජ්ලය ලබාදිය 
ුතතුයි යේක ජලුම් 
කිරිා 
 
 

නවකා ජ්ලය ලබා පාට 
තීකකය කිරිා 

වාරිාා   ජවක නේරු 



 
යාය 18 මභ ාපාරති ා්ර්ා 
 

 
ඇලනසිවල  වයිේ 

බැදිා පිළිබුව 
තීකකයේ  ර් ුතතු බව 
රකා  කිරිා 
 
 
 
 
 
 
න ාවි මවවිධාාකවල 
ිලනය ක ර් ා්තුේ ්ා 
ිලලධාාරිේ මු්ා 
්ැදුුවම්පාරම  ිලකුම  
කිරිාට නය ජ්කා කිරිා 

 
වාරිාා   ිලා ිර්වලට 
්ාිල පාරමුණුවක 
න ාවිේ නීතිය ්මුවට 
න ක ඒා මු්ා න ාවි 
මවවිධාාක ්ා කටුවේව 
ාැදි්ම  ී නාේ කටුතතු 
කන ්ැකි බව තීකකය 
කිරිා 
 
 
019  ිලලවකක ා් 
මභ ානවේ අකතුරුව 
මකමේ කිරිා 

 
වාරිාා   
ජවක නේරුමනේවාසික 

වයාපාරාක කනාකාකරු 

යාය 17 මභ ාපාරති ා්ර්ා ඇලබැම්ා මාකා 
අකවමක බට නයාුා 
ජ්ලය  ේකා බැවිේ 

එා ක්රියාවේ 

කවර්ාලක  නලම 
ජලලා සිටිා 

ේනෂේර ිලරිේෂක 

චාරිකාවේ ාගිේ ඒවා 
පාරරිේෂා නකාට ජවම  
කිරිාට තීකකය කිරිා 

වාරිාා   ජවක නේරු 

යාය 13 මභ ාපාරති ා්ර්ා 
 
 
 
 
 
 
 

නලාකුළූණු 

අනලවිනකාට කජ්නයේ 

නම් වක විටම  මුුල 
ලබාදි නකාාැති බැවිේ 

97 නුනකකු මු්ා එා 
මුුල ලබා ැිලාට 
ජලිාේ කකක ලු 

දිමේිේ කෘෂිකා  
කටුවේනස මාකච්ඡා කන 
බව රකා  කිරිා 

නේවාසික වයාපාරාක 
කනාකාකරු 

 
යාය 1  නලකම් 
 
 
 
 
 

නබාන්  ජඩම් 
අඳකරුවේ ්ා 
බදුකරුවේ ව ා කකක 
අර්ක එා අය න ාඩ 
මහිර් ජඩම්විේ ී 
ව ාවට කැල්රුවක 

බැවිේ එය 
වලේවාලීාට යම්කිසි 
ක්රානසුයේ මලමක 
නලම ජලලා සිටිා 
 
 
රධාාක ඇනල  ැටුවේ 

ජදිරිපාරම  කිරිා ්ා 
කැලය කපාරා ජවම  කිරිා 
මම්බේධාව පාරරිේෂා 
කිරිාට වාරිාා   
නුපාරාර් නම්ේතුව 
ුැුවවම  කිරිා 
 

අුාල ා්මභ ා රැමේවිා 
තුිේ ුැුවවම  කිරිා 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
පාරරිේෂා කිරිාට 
තීකකය කිරිා 

නේවාසික වයාපාරාක 
කනාකාකරු 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
වාරිාා   ජවක නේරු 

 

 



න ාවි මවවිධාාක ිලලධාාරිේනප අු්මේ ුැේවිා 
යාය 15 නලකම් එමේ.ාහිේුකම ක ා්ර්ා 
 
මෑා නුකාා ී ව ා කිරිාට අනප්ේෂානවේ සිටික ිලමා දඑය වැලැේවිාට යම්කිසි යාේරකයේ මකමා  ර් ුතතු 
බවම ද්ා අඩු දිකයේ තුල ජ්ලය මැපාරයිා තුිේ ජ්ලා න2 ජ්ලය රාාකවම  නකාවිා ිලමා සියුා න ාවිේ 

අපාර්සුර්ාවයට පාරම වක බැවිේ ජ්ල කාල මට්ක දික 8 ජේාවා  ක්රියාම ාක විය ුතතු බවට අු්මේ කකක බව රකා  
කිරිා 
 

යාය 17 මභ ාපාරති බී.ජී.විේට  යමකම ක ා්ර්ා 

019  යල කේකය මු්ා දික 91 කට වකේ ජ්ලය ිලකුම  කිරිා තුිේ න ාවිේ මු්ා වි ාල ජ්ල ජතිරියේ වක 
අර්කා දික 8 කට වකේ ජ්ලය ිලකුම  කිරිනාේ වි ාල පාරාඩුවේ සිදුවක බව රකා කිරිා.  ඒ අුවව දික 91 ට වකේ 

ජ්ලය ිලකුම  කිරිා සුදුසු බවට  මම්ාර් කිරිා  

*දික 91 කට වකේ ජ්ලය ලබාදිා සුදුසු බව ඒකාබේධා න ාවි මවවිධාාකන2  රු මභ ාපාරති ා්ර්ා නය ජ්කා 
කන අර්ක යාය 17 න ාවි මවවිධාාකන2  රු මභ ාපාරති ා්ර්ා මේික කකක ලදි. 
 

ජ්ලපාරාලක-එච්.බී.එමේ.ධාා ුාම- වාරිාා   
ජ්ලපාරාලක කාල මට්ක ක්රියාම ාක වක ක්රාය විාමා සිටික ලදි. 
පාරලමු ජ්ල මුකය වාරිාා   ජවක නේරු ා්ර්ානප අධිේෂකය යටනම  ක්රියාම ාක නකාට ජේ ලැනබක 

අම ුැකිම් ාර් ජ්ල මුක ක්රාන2  ක්රානසුය මකමේ කන ුතතු බව ජ්ලපාරාලක ධාා ුාම ා්ර්ා රකා  කනනේය.  
ජ්ල මුක ක්රාය ක්රියාම ාක කිරිනම්දි මාමේථ න ාවි මවවිධාාකවල සියුා ිලලධාාරිේනප ම්නය  ය 
ලබානුක නලමු ජලිාේ කකක ලදි. 
 
ඒ අුවව ජ්ල මුක දික අව ය රාාකය විාසිනම්දි 

1. යාය 9-0   මඳ්ා  දික  10 

2. යාය 13  මඳ්ා  දික 13 

3. යාය 14  මඳ්ා  දික 10 

4. යාය 15  මඳ්ා  දික 10 

5. යාය 16  මඳ්ා  දික 13 

6. යාය 17  මඳ්ා  දික 13 

7. යාය 18  මඳ්ා  දික 13 

8. යාය 1   මඳ්ා  දික 10 

අව ය බවට න ාවි මවවිධාාක ාට්ටටුේ තීකකය කකක ලදි. 

වාරිාා   ජවක නේරු ා්ර්ා 

රධාාක ඇල පාරේධාතින2 අඩුපාරාඩු ්ඳුකා ම  බවම දඒ අුවව නල ක බැවකුනස මධාාක යටනම  ඒවා මකමේ 

කක  ේකා බවම  අර්යව ය අඩුපාරාඩු ්ැකි ජේාණිේ සිදු කකක බවම  ඇල නුාකවේ පාරාලකය කිරිනම්දි 

න ාවි මවවිධාාකවල ුායකම වය ්ා ම්ාය අව ය බව එතුාා ර්වදුකටම  ුැුවවම  කකක ලදි. 

යල කේකය අධික වියිභ ාවයකිේ ුතේර් බැවිේද ඇලනසි ිලසි නලම ශුේධාපාරවිර කකක නලමම  

එනමේ නකාකකක යායවල මු්ා ජ්ලය ිලකුම  නකාකිරිාට තීකකය කකක බවු පාරැවසූ්.  සියුා 

ඇලනසි පාරරිේෂා කිරිාට ේනෂේර චාරිකාවේ නකාට ක්රියා ාා  යකට එනනෙක බවු පාරැ්ැදිි 

පාරැ්ැදිි කිරීා .  වෑාැඩිලල නේවහුව වයාපාරාකයට ජ්ලය  ැිලා උනුමාා ජදිකල ජ්ලා යේ නකාවක 

බව පාරැ්ැදිි කිරිා.  වෑාැඩිලල යටනම  ු  ජඩම් අේකක  කකාවේ ව ා කකක බවට කරුණු ජදිරිපාරම  

කිරිා. 

 

 

 



ව ා කාල මට්ක -019  යල කේකය 

 

 ව ා කිරිාට නය ක ර් බිම් රාාකය  අේකක 3111 (මුම  බිම් රාාකය) 

 ව ා කිරිාට අනප්ේෂිර්  නබ   ව  -   ී ාාම 3-3 ½  අතින ක නබ   
(ද ටුරිමේදනම යාදකටකජු.එනවම දකසපිදමුවබඩජරිගු) 
 

 කුල්රු ජඩම්වල ව ා නකාකන යතු නබ   ව   -  දුම්නකාන 
 

 මුල ජ්ලය ිලකුම  කිරීාට නය ක ර් දිකය - 019  අනේල  01 

 ඇලනසි ශුේධා කක අවමේ කිරිාට නය ක ර් දිකය- අනේල 91 

 කඩම තු මු්ා න ාවි මවවිධාාක විසිේ අයකන ුතතු මුුල - අේකකයට රු911ම= 

 බීජ් වපුකා පාරැල සිවේවා අවමේ කිරිාට නය ක ර් දිකය - ාැයි 14 

 ව ාව කේෂකය කක අවමේ කලුතතු දිකය- ාැයි 14 

 ට්රැේට  ්ා උපාරකකක යානයේ ජවම  කල ුතතු දිකය- ාැයි 14 

 මුක ජ්ලය මකම්භ  කිරිාට නය ක ර් දිකය - ාැයි 17 

 ජ්ල මුක ක්රාය දික 91ේ 91ට - 

 අවමාක වකට  ජ්ලය ිලකුම  කක නමානකාසව වමා ර්ැබිාට නය ක ර් දිකය- 019  අන  මේතු 00 

 අමේවුව නකලක අවමාක දිකය - 019 .1 .91 

 ඇලනසි ශුේධා නකාකිරිනම් ුඩය- බෙයකට රු 511 

 ව ා ්ාිල ුැුවම් දිය ුතතු අවමාක දිකය-අන  මේතු 00 

 අයානල යක  වයිේ න ේ වක ්ාිලය  මු්ා අයකලුතතු  මුුල - ව ා ්ාිල ්ා පාරාම  ර්ේනමේරුවේ 

ාගිේ න ාවි මවවිධාාක විසිේ අය නකන . 

 වාරිාා   ිලා ිර් මකේෂිර්වලට ්ාිල කිරිා නවුවනවේ නය ක ර් ුඩ මුුල - වාරිාා   

නුපාරාර් නම්ේතුනස ්ාිල ර්ේනමේරු වකිේ පාරසු න ාවි මවවිධාාක විසිේ මුුල අයකිරිා. 

019  යල නපාරක කේක රැමේවිනම් තීකක සුදුසු බව යාය 13 මභ ාපාරති ඒ.ක .ගුකුාම ා්ර්ා නය ජ්කා කන අර්කද 
යාය 17 මභ ාපාරති බී.ජී.විේට  යමකම ක ා්ර්ා විසිේ මේි ක කකක ලදි.   
 

ප්නලේටිෆූඩ්  මයර්කය 
නේවහුව වයාපාරාකන2 නම යානබ ව ව ව ාව සිදු කිරිාට පාරසුගිය යල කේකන2ු මම්බේධා ීාේ වුවම  ව ාවට 
යෑාට න ාවි ා්තුේ එකඟ නකාවිා ිලමා එා කේකන2 නම යා නබ ව ව ව ාව මේථාපිර් කිරිා සිදු නකාවුිල.   
නම් වක විට රු75 ක වැිල අවා ටුලකට ජදිරි නවනඳ ගිවිසුාේ මු්ා අම මේ කන ්ැකි බවු එනමේා රු75 ක 
ටුලට දි ටා නකාසිටික බවම  දජේජදිරියට ටුල නවකමේ විය්ැකි බවට රකා  කිරිා. 
 
එනමේා පාරවතික ටුලට අමේවුව නකිනම්දි ලබා ැිලාට කටුතතු කකක බ ව ු ේවා සිටි අර්කා කය වැඩමට්කේු 
ක්රියාම ාක කිරිාට ්ැකි බවු ඒ මු්ා කිසිදු නපාරාියේ ු ාා නාේ අය නකාකකක බවු රකා  කිරිා.  නම් මු්ා 
අේකකයට රු0111ම= ක අම තිකාකම් මුුලේ ලබා ේකා අර්ක වටිකා උපාරකකක කට්ටලයේ ලබානුක බව 
ුේවක ලදි. 

- බීජ් කිනල 01 ේුද 



- මමුකූල  පෑම් 051 පාරැකට් 9 
- දිික කා ක පෑම් 51 
- වල කා ක පෑම් 911 
- ාාෂ ල පෑම් 411 නබ ර්ල 9  යක රවය ලබා පාට කටුතතු කකක බව ුේවක ලදි.  අමේවුව නකිනම්දි 

ජතිරි මුුල අයකක  ැිලාම  සිදුකකක අර්ක කිසිදු නපාරාළියේ අයනකාකකක බව ඒ ා්ර්ා පාරැ්ැදිි 
කනනේය. 
 

න්ාණ්ඩා මාා ා 
-  න්ාණ්ඩා මාා ා නවතිේ කව ර්ාේෂකය ඔමේනමේ ව ා බිාට පාරම බුරුල කිරිාට ්ා පාරාම ති මැකසිාට 

නාා යේරය ්දුේවාදි ඇර්.   
- ටුල රු   11.11කි. 
- න විම් පාරුකා ාර් ලබ දිය ්ැකි බව රකා  කිරිා 
- ඒ මු්ා අව ය පුේ ියේ සිටිකම් ර්ාා මම්බේධිකකකය කක  ැිලා අව ය බව පාරැ්ැදිි කිරිා 

නේවාසික වයාපාරාක කනාකාකාක ා්ර්ා  
019  යල කේකයට අුාල නපාරක කේක රැමේවිම් තීේදු ිලසියාකාකව  ැිලාට ්ැකිවූ බවු ද කජ්න2 අුාල සියු 
නුපාරාර් නම්ේතු ( වාරිාා  දකෘෂිකා දන ාවිජ්ක නමේවාද ) සියු මයර්කවල ම් සියු න ාවි ිලලධාාරිේනපු 
අු්මේ අුවව සුදුසු ව ා ක්රායේ නාවක යල කේකන2 නේවහුවපාර වයාපාරාකය තුල මේථාපිර් කිරිාට  (මුම  ව ා 
වපාරමරියා) බලානපාරානකාම තු වක බව ්ා සියු න ාවි  ැටු මු්ා මක්රියව ුායකම වයේ ුැේවු එතුාා මේතුති 
කථාව සිදු කිරිා මු්ා නේවාසික වයාපාරාක කාය ාලන2 මවවධා ක ිලලධාාරිණියට අවමේථාව ලබානුක ලදි. 

මවවධා ක ිලලධාාරිණී 
ඒ අුවව මභ ාව ඇාතූ මවවධා ක ිලලධාාරි තුටුය විසිේ රකා කක සිටින2  019  වෂ න2 යල කේකයට අුාලව 
තීේදු තිකක  ැිලා මු්ා ිලනු ේ යේ ලබා පාට අු දික ම්භ ාගිවු කාජ්ය අව න2 සියු 
ිලලධාාරිේටුදනපාරෞේ ික අව න2 ිලලධාාරිේටු වයාපාරාකන2 න ාවි මවවිධාාක ිලලධාාරිේ ම් න ාවි 
ිලනය ක ර්යිේටු වින ේෂ මේතුතිය රකා  කන අර්ක පාර.ව.0.31 ට පාරාක වින ේෂ වයාපාරාක කනාකාකකක කටුවේව 
ිලාා කකක ලදි. 
 
                          
පි.ක .කම කසිරිද 
නේවාසික වයාපාරාක කනාකාකරුද 
නේවහුව. 

                                     
 

පිටපාරම  -  

1. අධායේෂදවාරිාා   කනාකාකකක අව ය.නකානෙ          - කා.ුැ.පි 
2. දිමේිේ නලකම්දාාර්නලමඅුවකාධාපුකය                         - කා.ුැ.පි 
3. අධායේෂදවාරිාා   නුපාරාර් නම්ේතුවදා්ුවවක               - කා.ුැ.පි 
4. ිලනය ජ්ය කෘෂිකා  අධායේෂදඅේර්පාර නාම                    -  කා.ුැ.පි. 
5. ම්කාක න ාවිජ්ක නමේවා නකාාමාරිමේදඅුවකාධාපුකයමාාර්නල      - කා.ුැ.පි 
6. රානේශිය නලකම්ද නලනවලමපාරලා ල                          -  කා.ුැ.පි 
7. වාරිාා   ජවක නේරුදුල්ලල                -  කා.ුැ.පි 

 

 

 

 
 
 


