
 
 
 
 

ලයාපාර කළමණකරණ කමිටු ලාර්තාල 2019 ජනලාරි මාසය    

 මිණිපේ මහා ලාරිමාර්ග ලයාපාරය. 
 

 දිනය                                :-  2019/ 01/ 24 

 ව්ථානය                           :- මිණිපේ ලයාපාරාර රායායාය 

 පේළාල                            :- පපාර.ල. 10.00  

 වශභාගිත්ලය                   :-   පාරැමිණිපේ පේඛණය අමුණා ඇත.            

ඉදිරිපත් කරණ 

නිළධාරියා ආයතනය 

 

කාරණය 

සිරිත් පාරරිදි ආගම සිහිකිරිපමන් අනතුරුල පිළිගැනිම ශා අරමුණ පාරැශැදිලි කිරිම මිණිපේ පන්ලාසිර ලයාපාරාර 

රෂමණාරාරතුමා විසින් සිදු රරමින් 2019 ලයාය වදශා සියලු පදනාට සුභපාරැතුේ ප්රායාථනා දි. 

 

අරමුණු 
1.2019 ලයාය වදශා ඉදිරි වැැව්ම වශ ඉක්රයන් පිළිබද වාරච්ඡා කිරීම. 

2.2019 ලයාය තුෂ පීපවේ ලයාපාරෘතිපේ ක්රියාත්මර කිරීමට නියමිත පරත් ඇ පිළිබද ශා ිහි වරලයාධන 

රටයුතු පිළිබද වාරච්ඡා කිරීම 

3.ක්රිේ ලයාපාරෘතිය පිළිබද පේ ලන විට පාරලතින තත්ලය පිළිබද වාරච්ඡා කිරීම 

 

ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම 

I. පවේනා දෂඹුලා මයාධනය පිළිබද දිව්ත්රික් මටමටපේ රමිටු පාරත් කිරීම වේබන්ධල දිව්ත්රික් පේඛේ රායායාය - 

මාතපේ විසින් පන්.ලයා.රෂමනාරරුට පයුමු රරන ද ලිපිය 

II. පවේනා දෂඹුලා පාරානවිපේ ක්රියාන්විතය වේබන්ධපයන් ලාරිමායාග රෂමනාරරණ අරය මගින් 

පයුමුරරන ද ලිපිය 

III. ශවර ප්රා.ලාරිමායාග ඉරනේපන්රු විසින් පන්.ලයා.රෂමනාරරුට පයුමුරරන ද පීපවේ ලයාපාරෘතිය මගින් 

වරලයාධනය කිරීමට නියමිත ඩි 35,ශා ඩි38 ඇ මිණුේ රටයුතු සිදු කිරීම වදශා ක්පේත්ර පාරරීක්ාලක් කිරීමට 

දිනයක් පලන්රර ගැනීම වේබන්ධ ලිපිය 

IV. පමපතක් කිසිදු රෘෂිරායාමිර ඉඩේ පේඛනයර ඇතුත්ල පනුමැති පගුඩ ඉඩමක් අයිතිරරුපේ ඉේලීම 

මත රෘෂිරායාමිර (පගුඩ) ඉඩේ පේඛනයට ඇතුත් කිරීම ශා යේ ඉඩමක් රෘෂිරායාමිර ඉඩමක් පනුලන 

බල ලාරිමායාග රෂමනාරරණ අරය මගින් පයුමුරරන ද ලිපිය 

V. ඒරාබද්ධ පගු.වර. වභාපාරති විසින් ඉඩමි පරුමවාරිව ්- මහියරගනය පයුමු රරන ද 2 පියලර ඉඩේ 

වේබන්ධ ලිපිය 

VI. 3 පියලර ඩි 35 පබදුේ ඇ පගු.වර. වභාපාරති විසින් ඩාිි 39 පබ.ඇ නාලත් බට වශ රෘෂි පාරාර 

වේබන්ධපයන් පන්.ලයා.රෂමනාරාරතුමාට පයුමු රරන ද ලිපිය 

VII. “ජනපාරතිට කියන්න” ජාතිර ලැඩවටශනට පයුමුරරන ද පාරැමිණිේ වේබන්ධල  2  පියලර ඩි 21 ඇපේ 

රක්ෂිත පලන් කිරීම වේබන්දල ප්රා.ලාරි මායාග ඉරනේපන්රු විසින් පන්.ලයා.රෂමනාරරුට පයුමු රරන ද 

ලිපිය 

 

 



 
 
 
 

 

පන්.ලයා.රමනාරරු 2019 ලයාය ආරේභපේ පාරලත්ලන්නට පයපදන ප්රථම ලයාපාරාර රමනවාරරණ රමිටු 

රැව්විම බලත් ිබැවින් පමම ලයායට අදාල ඉදිරි වැැව්මකින් යුතුල රටයුත රයුතු 

බලත්  

 

2018 ලයා අලවානපේ සිදු ර පගුවි ක්පේත්ර ාාරිරාල පිළිබද නැලත මතරයට 

නගමින් කියා සිටිපේ මිණිපේ පගුවීන්ට අලයතාලය ඇත්නේ TOM-EJC  අඹ 

,පරපවේ ලැනි පභෝග ලගා කිරීමට අලය දැනුම බා ීමමට ශා ටට අලය ීජජ පාරැ බා 

ීමමට සුදුසු ලයාපාරෘති, පුණුණු කිරීේ ආදිය බා ීමපේ ශැකියාල පාරලතින බලත් 

 

පමම ලයාය තුෂ විවිධ පුණුණු ලැඩ වටශන් ලැඩිලපයන් පාරැලැත්වීමට සදානේ බලත්  

 

2018 ලයාය වදශා  ලන විගණන ලායාථා වරව ්කිරීම 2019 මායාතු මාවයට පපාරර අලවන් 

රයුතු බලත් ිපවේ පනුලන පගු.වර  වදශා මායාතු මාවපයන් පාරසු කිසිදු පශේතුලක් මත 

මුදේ නිදශව් කිරීමක් සිදු පනුරරන බලත් 

 

 2019 ලයාපේ ක්රියාත්මර වැැව්ම තුෂ  

 ජාතිර ලපයන් පශුදම බාව ්පතෝරා ගැනීම  

 පශුදම බිත්තර වී නි්පාරාදනය රරන පගුවීන් පතෝරා ගැනීම 

 පශුදම පගුවි වරවිධානය පත්රීම ආීම තරගරාරී ලැඩවටශන් ක්රියාත්මර කිරීමට 

නියමිත බලත්  

 

2019 ලයාය වදශා  පීපවේ ලයාපාරෘතිය යටපත් 1,3 පියලර තුෂ පරත් ඇෂලේ කිහිපාරයක් 

වරලයාධනය කිරීම සිදුලන අතර ඒ වදශා මලිර දත්ත වමීක්න රටයුතු ශා ඒරාබද්ධ 

ක්රියාරාරී වැැව්ම සිදු කිරීමට නියමිත බලත් ,1,2,3,4 පියලරයන් වදශා මලිර දත්ත 

වමීක්ණ රටයුතු  පාරශත වදශන් පාරරිදි. 

1 පියලර - 2/14 දින  

2 පියලර-2/08 දින 

3 පියලර -2/07 දින 

4 පියලර -2/11 දින  

සිදු කිරීමට නියමිත බලත්  

 

JAP ලායාථාල වරව් කිරීම ඒ ඒ පගුවිවරවිධාන ලට අදාල සිදු කිරීමට නියමිත බලත් 

ප්රරා රරන ීම. 

2 පියලර 

ආය.වර.නිධාරි 

ප්රා.පගු.වර රැව්වීම පාරැලැත් බ බලත් 2019 ලයාපේ පාරැලැත්වීමට නියමිත නිලරණ මශ 

වභා රැව්වීේ පිළිබද පේඛනය ඉදිරිපාරත් රරමින්   2019 මැයි,ජූනි මාවයන් තුෂ ිම 

නිලරණ පාරැලැත්විය යුතු බලත්  සියලුම පගුවි වරවිධාන 2018 ලයාය වදශා ලන 

විගනණ ලායාථා සියේ පේ ලන විට වරව් රර අලවන් බලත් පාරසුගිය මාව ් රන්නය 

වදශා පපාරුපශුර පාරරිශරණ මුදේ පිළිබද අයලැය පේඛනයක් වරව් රර වෑම පගු.වර 

විසින්ම බා ීමමට රටයුතු රරන පවත් තමන්පේ ව්ථානමාරුල අලරගු කිරීම වදශා 

ඒරාබද්ධ පගු.වර වභාපාරතිතුමා ශා ඒ වේබන්ධ රටයුතු ර 2 පියලර සියලුම  පගු.වර 

වභාපාරතිලරුන්ට ව්තූතිය ප්රරා රරන ීම. 

 



 
 
 
 

03 පියලර වරලයාධන 

වශරාර නිධාරි 

03 පියලර ප්රා.පගු.වර රැව්වීම පාරැලැත් බ බලත් 2019  ලයායට අදා සියලුම නිලරණ 

මැයි,ජූනි මාවයන් තුෂ පාරලත්ලා අලවන් රයුතු බලත් 2019 මායාතු මාවයට පපාරර විගණන 

ලායාථා වරව් රර අලවන් රයුතු බලත් පගු.වර දැනුලත් කිරීපේ පුණුණු ලැඩවටශන් 

පාරැලැත්වීම ඉදිරියට සිදු රයුතු බලත් පුණුනු ලැඩ වටශන්ල ලැදගත්රම පිළිබදලත් 

අදශව් දක්ලන ීම. 

04 පියලර වර.නිධාරි 4 පියලර 2019 ලයාය ලැඩ වැැව්ම පිළිබදල  ඉදිරිපේීම ප්රා.පගු.වර.රැව්වීම රැදලා  න්න්දු 

න්රණ ගනු බන බලත් වෑම පගු.වර විසින්ම සිදු රරනු බන වරලයාධන රටයුතු පිළිබද 

විව්තර පාරත්රිරාලක් බා පදන පවත් මායාතු මාවයට පපාරර සියලුම පගුවි වරවිධාන 

විගණනය රර ලායාථා බා ීමමට රටයුතු රරන පවත් 2019 ලයායට අදා නිලරණ 

පාරැලැත්වීමට රටයුතු රරන පවත් දැනුේ පදන ීම. 

1 පියලර වරලයාධන 

නිධාරි 

2019 ලයායට අදා නිලරණ අදා රාසීමාල තුෂ පාරැලැත්විය යුතු බලත් 2019 

ලයාපේ ක්රියාත්මර ලන පීපවේ ලයාපාරෘතියට අදා  1 පියලර ඩී 35 ශා ඩී 24 ඇෂ පගු.වර 

නාම පේඛන පේ ලන විට බාපගන ඇති බලත් ක්පේත්ර පතුරතුරු බා ගැනීම ඉදිරි 

දිනයරීම සිදු කිරීමට නියමිත බලත් අපනකුත් පගු.වර පතුරතුරු පේඛන ඉතා රඩිනමින් 

බා ීමමට රටයුතු රරන පවත් දැනුේ පදන ීම.  

විගණර නිධාරි 

රත්නායර මශතා 

ගණුපදනු පාරලත්ලාපගන යනු බන වෑම ආයතනයක් විසින්ම තම ආයතනපේ ගණුපදනු 

විනිවිධ භාලයකින් යුතුල පාරලත්ලාපගන යාම වදශා වෑම ලයායක් අලවානපේීමම බාහිර 

විගණරලරපයකු ලා විගණනය රරලා ගැනීපේ ලැදගත්රම ශා අලයතාලය පිළිබද 

පාරැශැදිලි කිරීමක් සිදු රරන ීම. 

2 පියලර 

ප්රා.පගු.වර.වභාපාරති 

2019  ලයාය ආරේභයත් වමග  රෘෂිරයාමාන්තයට බපාරා ඇති පවේනා දෂඹුලාපේ 

තයාජනය පේ ලන විට රරාල පුරා පාරැතිර යන අතර ටට විවදුේ පවවීමට කිසිපලකුත් 

අපපාරුපශුවත් වී ඇති නමුත්  ිය ටට ලගකිලයුතුතන්පේ විපේ ලගකීමක් බලත්  

 

මිණිපේ ලයාපාරාරය තුෂද පේ ලන විට යේ යේ වථ්ානල පවේනා දෂඹුලා පාරැතිර ඇති බැවින් 

ඒ පිළිබද මාධය ද දැනුලත් ර බලත්  

 

2 පියලර ප්රා.පගු.වර රැව්වීම පාරැලැත් බ බලත්  2 පියලර නාලත් බට පිළිබද ගැටව ල වදශා 

කිසිදු ආරාරයර විවදුමක් ැීජ පනුමැති බලත් වමව්ථ මිණිපේ ලයාපාරාරය තුෂම සිදු  බ  

වරලයාධන රටයුතු පිළිබදල පේ ලන විට විවිධ ගැටව  පාරැනනැගී ඇති බලත්  2018 

ලයාපේීම පීපවේ ලයාපාරෘතිය රරන ද ඇලේ වදශා පේ ලන පතක් මුදේ පනුැීජ ඇති 

බලත් ඒ පශේතුපලන්  පගු.වර අපාරශසුතාලයට පාරත්ල ඇති බලත් ිම මුදේ රඩිනමින් බා 

ීමමට රටයුත රරන පවත්  

 

රක්ෂිත පලන් කිරීම පිළිබද ගැටව  පාරලතින බලත් 

 

ක්රිේ ලයාපාරෘතිය මගින් වරලයාධනය රරනු ැ ඇ ඇෂලේල ිම වරලයාධන රටයුතු පේ ලන 

විටත් අලවන් අදියරයට පාරත්වී පනුමැති අතර ිම වරලයාධන ලැඩ රටයුතු නිම රරනු 

බන්පන් රලදා පරපවේද යන්න  පිළිබද දිව්.රෘෂි.රමිටුපේීම ප්ර්න ර බලත්  

 

ඉදිරි රාය තුෂීම මිණිපේ ලයාපාරාරයට  පාරාර ප පාරරීක්ණාගාරයක් ැීජමට නියමිත බලත් 

ිය මිණිපේ ලයාපාරාරයට විා වේපාරතක් ලන බලටත් අදශව ්දක්ලන ීම. 

1 පියලර 

ප්රා.පගු.වර.වභාපාරති 

පේ ලන විට  රක්ෂිත වේබන්ධ විා පව ගැටව  පාරැනනැගී ඇති බලත් ටට පද්පාරානිර 

මැදිශත් වීේ පශේතුපරුට පගන කිසිදු රාජය නිධාරියකු  ටට මැදිශත් පනුවීමත් ,අනලවර 

ඉදිකිරීේ පිළිබදල කිසිදු ආරාරයර නීතිමය ක්රියාමායාග ගැනීමට කිසිදු රාජය 



 
 
 
 

නිධාරියකුපේ වශපයෝගය පනුැපබන බලත් ිවිට  පගුවි වරවිධාන ලපයන් තමන් 

ඇතුව  අපනකුත් පගු.වර නිධාරින් අපාරශසුතාලයට ශා අවරණභාලයට පාරත්ලන බලත් 

පමම තත්ලය දිගින් දිගටම පාරැලතුණ පශුත් මශජනතාල පව ඉදිරිපේීම යේ යේ 

ක්රියාමායාග ගැනීමට සදානේ බලත්   

මශ රන්නය තුද  ජ මුර ක්රමයක් ක්රියාත්මර ලන බැවින් 1 පියලර ඩී 32 ලැනි පගු.වර 

කිහිපාරයර  අගාලත පගුවීන් ජ හිගතාලපයන් පීඩිතල සිටින බලත් ිබැවින් අඩුම 

ලපයන් තල දිනයක් පශෝ ජ මුරය ීමයාඝරර පදන පව ඉේලීේ රරන බලත්  

 

තලද 1 පියලර පගු.වර තුෂ ක්රියාත්මර රරන ක්රිේ ලයාපාරෘතිපේ වරලයාධන රටයුතු පිළිබද 

විවිධාරාරි ගැටව  මතුවී ඇති බලත් ිම ගැටව  නිරාරරණය රර ීමම ලාරිමායාග 

පදපාරායාතපේන්තුපේ ලගකීම බලත් ප්රරා රරන ීම. 

3 පියලර 

ප්රා.පගු.වර.වභාපාරති 

3 පියලර ප්රා.පගු.වර රැව්වීම පාරැලැත් බ බලත් ිහිීම පගු.වර.විසින් 2019 ලයාපේ සිට සිදු 

රරනු බන සියලුම වරලයාධන රටයුතු පිළිබද  විව්තර පේඛනයක් වරව් කිරීමටත් 

2019 ලයා පගු.වර ඉක්ර පිළිබදල වාරච්ඡා ර බලත්  ක්රිේ ලයාපාරෘතිය තුළින් 3 

පියලර වරලයාධන රටයුතු සිදු රද ිහි වායාථරභාලයට ලඩා අවායාථර බල පපාරන්නුේ 

රරන බලත්  

විේගමුල ප්රපද්ය තුෂ පවේනා දෂඹුලා පාරැතිර ඇති බලත්  කීඩෑ ශානියද පේ ලන විට 

පාරැතිර පගුව ් ඇති බලත් ිබැවින් රෘෂිරයාම පදපාරායාතපේන්තුල  නිලැරදි උපාරපදව් බා 

ීමමට රටයුතු රරන පවත්  

ලේ අලි ,ලදුරන්,ඌරන්,පමපණරුන් ලැනි වතුන්පගන් 03 පියලර ලගාශානී සිදුල ඇති 

බලත් ිය වෑම රන්නක් පාරාවාම සිදු ලන බලට අදශව් දක්ලන ීම. 

4  පියලර ප්රා.පගු.වර 

වභාපාරති පලනුලට ඩී 

02 පගු.වර වභාපාරති 

4 පියලර සියලුම පගු.වර ල ලගා රටයුතු ජනලාරි මව අලවන් ලන විට පීදුේ තත්ලපය 

පාරලතින බලත්  ිබැවින් අව්ලනු පනලීපමන් පාරසු  ඉතා රඩිනමින් ඉදිරි ය රන්නය වදශා 

ජය නිකුත් කිරීම සුදුසු බලත්  ිවිට ය මශ රන්න පදර අතර රාය වරලයාධන රටයුතු 

වදශා දින බා ීමමට ශැකියාල ඇති බලත්  

 

ක්රිේ ලයාපාරෘතිපේ වරලයාධන රටයුතුල ගැටව රාරී තත්ලයන් පබුපශුමයක් ඇති බලත් 

ිම ගැටව  විවදා ීමම වදශා සුදුසු ක්රියාමායාග ගතයුතු බලත්  

ලගා ශානි සිදු  බ පගුවි මශතුන් පලනුපලන් රෘෂි රක්ණ ලන්දි බා ීමමට රටයුතු ර 

සියලුම නිෂධාරින් පලනුපලන් ව්තූතිය පුද රරන බලත් ප්රරා රරනීම. 

ලාරිමායාග ඉරනේපන්රු ක්රිේ ලයාපාරෘතිය මගින් පයුදනු ැ ඇ නාලත් බට පිළිබද ගැටව  ඇත්නේ ඒ පිළිබද පේඛන  

තමන් පලත බා පදන පවත්  

ලාරිමායාග පදපාරායාතපේන්තුල පව තමන් ඇතුව  සියලුම නිධාරින් රැපාරවීපමන් යුතුල 

සියලුම වරලයාධන රටයුතු වායාථරල ඉටු කිරීමට උත්වශ දැරලද පරුන්ත්රාත් වමාගම 

විසින් සිදු රරනු බන අරටයුතුරේ පශේතුපලන් ලාරිමායාග පදපාරායාතපේන්තුල පාුදනා 

බන බලත්  

කිසිදු පශේතුලක් මත පරුන්ත්රාත් වමාගේ ලට පමම වරලයාධන ලැඩ ලලින් පාරැනයාමට 

ඉඩක් පනුතබන බලත් මාව 04ර පාරමණ රායක් වරලයාධන රටයුතු වදශා බා ීම ඇති 

බලත් 

43 පගු.වරවිධානපේ දිගින් දිගටම පාරලතින ගැටව  පාරරීක්ා කිරීම වදශා පශට දිනපේීම 

(1/26) ක්පේත්රයට පාරැමිණ විවදුේ බා පදන බලත් 

ඕනෑම වරලයාධන ලයාපාරෘතියක් සිදු කිරීපේීම යේ යේ ආරාරයට ගැටව රාරී තත්ලයන් පාරැන 

නගින බලත් 100%ක්ම නිලැරදි  මටමටපේ  වරලයාධන රටයුතු සිදු පනුලන් බලත්  

 



 
 
 
 

පීපවේ -පරත් ඇ වරලයාධනය කිරීපේ ලයාපාරෘතිය පමම ලයාපේද 1 / 3 පියලරයන්හි 

ක්රියාත්මර කිරීමට සදානේ බලත් ඒ වදශා රු .මිලියන 19.5 ක් ැීජ ඇති බලත් උගත් 

පාරාඩේ තුළින් ගැටව  අලම රර ිම වරලයාධන රටයුතු සිදු කිරීමට උත්වශ ගන්නා බලත් 

ප්රරා රරන ීම. 

අමුණ ඉව්සීපේ 

ලයාපාරෘතිය - ප්රධාන 

ඉරනේපන්රු 

මිණිපේ අමුණ ඉව්සීපේ ලයාපාරෘතිපේ වරලයාධන රටයුතු පේ ලන විට  60% ර පාරමණ 

ප්රගතියක් රර පගුව ්ඇති බලත් බාපපාරුපරුත්තු පනු බ පාරරිදි පරුන්ත්රාත් වමාගේ ලලින් 

සිදු රරන ද වරලයාධන රටයුතු ල ගැටව රාරි තත්ලයන් පාරැන නැගුණ බලත් 

 

පරපවේ නමුත් පේ ලන විට පාරැනනැගී ඇති ගැටව රාරී තත්ලයන් අපප්රේේ ලන විට විවදා 

ීමමට ශැකියාල පාරලතින බලත් මීට අමතරල ඩී ඇෂ වරලයාධන රටයුතු වදශා  නැලතත් මුදේ 

ප්රමාණයක් ැීජ ඇති බලත්  දන්ලා සිටින ීම. 

 

පගුවිජන වරලයාධන 

ප්රා.නිධාරි 

පේ ලන විට  ලගා ශානි වදශා රක්ණ ලන්දි මුදේ වාමානේර ගිනුේ ලට පයුදලා ඇති 

බලත් 4 පියලර ප්රා.පගුවිජන වරලයාධන නිධාරි පව රටයුතු රරමින් සිට 2 පියලර 

ප්රා.පගුවිජන වරලයාධන නිධාරි පව  රාජරාරි රටයුතු සිදු කිරීමට පාරැමිණි බලත්  

පගුවින්පේ ගැටව  පිළිබද පවුයා බා රටයුතු කිරීමට සදානේ බලත්  

 

කුඹුරු ඉඩේල අනලවර ඉදිකිරීේ ,ඉඩේ පගුඩ කිරීේ ආදිය සිදු රරන්පන්නේ ටට අලවර 

නැති බලත් යේ පශයකින් ිලැනි පදයක් සිදු රරන්පන්නේ තමන්පේ අලවරය 

අනිලායාපයන් ැීජය යුතු බලත් ිපවේ පනුමැතිල ක්රියා රරන ඕනෑම පුද්ගයකු 

පලනුපලන් පගුවිජන වරලයාධන පාරනතට අනුල නීතිමය ක්රියාමායාග  ගනු බන බලත් 

ප්රරා රරන ීම.  

රෘෂිරයාම 

පදපාරායාතපේන්තුල 

පේ ලන විට රරාල පුරා පාරැතිර යන පවේනා දෂඹු ලවන්ගතය පිළිබද ීමයාඝ විව්තරයක් 

රරමින්  කියා සිටිපේ  විපේපයන්ම පද්ශීය ශයිබ්රිඩ් ඉ ඉරිගු ලට පවේනා දෂඹුලා පාරැතිර 

යාපේ ප්රලණතාලය ලැඩි බලයි. 

රෘෂිරයාම පදපාරායාතපේන්තුල විසින් පවේනා දෂඹුලා පිළිබද මිණිපේ ජනතාල පපාරර සිටම 

දැනුලත් ර බලත් පේ දිනල  පවේනා දෂඹුලා පිළිබදල  දැනුලත් කිරීපේ ජරගම ලයාේති 

ලැඩවටශන් ක්රියාත්මර රරන බලත්  

 පවේනා දෂඹුලාපේ ලයාේතිය ඉදිරිපේීම වී ලගාලටද බපාරෑේ ර ශැකි බැවින් ඒ පිළිබද 

අලධානපයන් සිටින පවත් පවේනා දෂඹුලා මයාධනය ර ශැකි ආරාරය  පිළිබදලත් 

විව්තරාත්මරල පාරැශැදිලි රරන ීම.  

2 පියලර මව්ථාන 

රෘෂි උපාරපද්ර 

පවේනා දෂඹුලා පිළිබද මිණිපේ ජනතාල මුේ රාලීනල දැනුලත් ර බලත් පේ ලන විටත් 

ිම දැනුලත් කිරීේ සිදු රරමින් යන බලත් ඒ අනල මිණිපේ පගුවි ජනතාලපේ 

ක්රියාරාරිත්ලය ප්රරවනීය බලත්  

පවේනා දෂඹුලාපේ ලයාේතිය මයාධනය රරන ආරාරය පිළිබදලත් පාරැශැදිලි රරන ීම. 

ලයාපාරාර රමිටු 

පේරේ-ධයාමපවේන 

මශතා 

2019 ලයා ආරේභපේ පාරලත්ලන්නට පයදුන ලයාපාරාර රමනාරරණ රමිටු රැව්වීම 

වායාථර රර ගැනීම වදශා පාරැමිණි සියලුම රාජය නිධාරින් ඇතුව  පගු.වර නිධාරින්ට 

ව්තූතිය ප්රරා රරමින් රැව්වීේ රටයුතු අලවන් රරන ීම.  

                     

                                              
                                             

 



 
 
 
 

 

 

ලයාපාර කළමනාකරණ කමිටු ස්සමී ම  - මිණිපේ ලයාපාරය 

රාජය නිධාරින්පේ පාරැමිීමපේ අත්වන් පේඛනය - 2019/ 01/ 24 

අඅ නම ආයතනය තනතුර 
1.  M.A.D. බණ්ඩාර මයා ලාරි.ර. අරය පන්. ලයා. රෂමනාරරු 
2.  K.K.D.A.B. සුමනපවේරර මයා ලාරි. පද ලාරි.ඉරනේ 
3.  M.J.M රලීේ මයා අමුණ ඉව්සීපේ ලයාපාරෘතිය නිපයෝජය ලයාපාරෘති අධයක් 
4.  ඩබ්.ිව.්සී ඒරනායර ලාරි. පද පරුටමඨාව  වශරාර 
5.  පේ.ජී.පවනවිරත්න බණ්ඩා පගුවි.වර.පද-පමුරයාය පගුවි.  වර. ප්රා. නිෂධාරී පලනුලට 

රෘ.පාර.නි.ව 
6.  පී.ජී.ින්.පක්.ගුණරත්න පගු.වර.පද-උේපාරතගම පගුවි.  වර. ප්රා. නිෂධාරී 

07. යූ.ීජ.යූ.කීයාති රත්න පගුවි.වර. -ශදුන්ගමුල පගුවි.  වර. ප්රා. නිෂධාරී පලනුලට 
රෘ.පාර.නි.ව 

08 පක්.ටී.ආයා.පප්රේමදාව ලාරි .ර.අරය ආයතන වර. නිධාරි 
 ිේ.ිේ.ඒ.නේ.තිරරත්න බරඩා ිම වර.වශරාර 
 ඩි.ිේ.රුලන් ප්රවාද් ිම වර.නිධාරි 
 ඩි.නේ.පේ.ින්.කුමාරි ිම ිම 
 ිච්.ිේ.සී.පක්.පශේරත් ිම ිම 

13. ට.ඒ.ින්.ඩී ිදිරිසිරශ ලාරි.පද ඉරනේ.වශරාර -1 පියලර 
 ිේ.ජී.ීජ.පී.ින් බණ්ඩාර ලාරි.පද ඉරනේ.වශරාර -1 පියලර 

14. ිේ.ජී.රපාරසිරශ ිම ඉරනේ.වශරාර -2 පියලර 
 

15. ඒ.ිේ.ආයා.ඩී.අතපාරත්තු  
පලනුලට(ක්පේත්ර වශරාර)  

ිම ඉරනේ.වශරාර -3 පියලර 
 

16. ීජ.පක්.ඒ.නිපරෝන් ිම ඉරනේ.වශරාර -4 පියලර 
17. පී.ඩී.ිව.්ින්.ගුණතිර රෘෂි.පද ම. රෘෂි.උපාරපද්ර,පමුරයාය 

 ඩබ්.ිේ.පී.ජී.ින්.යූ.ලාව රෘෂි.පද ම. රෘෂි.උපාරපද්ර,පමුරයාය 
18. ිේ.පක්.ටී.මපශේන්ද්රන් ිම ම. රෘෂි. උපාරපද්ර, උේපාරතගම 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
ලයාපාර කළමනාකරණ කමිටු ස්සමී ම  - මිණිපේ ලයාපාරය 

 
පගුවි වරවිධාන නිධාරින්පේ පාරැමිීමපේ අත්වන් පේඛනය - 2019/ 01/ 24 
 

1 පියලර 
අඅ නම පගො.සං තනතුර 

1.  ලයි.එම්.ඩබ්.ජී.බිපසෝමැණ්පේ මිය ඩී 01 සභාපති 

2.  පේ.ජී. ධර්මදාස මයා, ඩි 24 සභාපති 

3.  එච්.එම්.ඥානවිම මයා, ඩි 25 සභාපති 

4.  එස.ීඑම්. අපබ්රත්න මයා, ඩි 39 සභාපති 

5.  ආර් .එම්. ජයලර්ධන මයා, ඩි 41 සභාපති 

6.  ඒ.එම්. ධර්මපසේන මයා, ඩි 43 සභාපති 

7.  ඒ.එම්.ඩබ්. පසනවිරත්න මයා, ඩි 45 සභාපති 

8.  එම්.ජී. ජයලර්ධන මයා, ඩි 49 සභාපති 

 
2 පියලර 

අඅ නම පගො.සං තනතුර 

9 සී. රාජකරුණා  මයා, ඩි 7 සභාපති 

1.  පේ.එමි.පේ.ජි. විපේරත්න මයා, ඩි 11 සභාපති 

2.  ආර්.ජී ජයරත්න මයා ඩි 12 සභාපති 

3.  ඩබ්.ජී. චාලි මයා ඩි 17 සභාපති 

4.  ඩබ්.ජි.මිත්රපසේන මයා, ඩි 21 සභාපති 

5.  ඒ.පී.ම .ජී.එස.ී  ගමපේ මයා,  ඩි 24 සභාපති 

6.  පේ.එම්.ජී. අපබ්රත්න මයා, ඩි 25 සභාපති 

7.  මල්ලිකා කුමාරි මිය, ඩි 29 සභාපති 

8.  බි.එම්.දසරත්න බංඩා මයා, ඩි 30 සභාපති 

9.  එච්.එම්. යසරත්න මයා, ඩි 32 සභාපති 

 
 

3පියලර 
අඅ නම පගො. සං තනතුර 

40 ඩබි.ජි. නිමල්  පරේමති මයා,   ඩි 42 සභාපති 

44 ඒ.ජි. නිමල් සමරසංහ මයා, ඩි 51 සභාපති 

45 ආර්.පේ. චන්ද්රරත්න මයා, ඩි 52 සභාපති 

46 ඩී.ජී. පොකුබණ්ඩා මයා, ඩි 56 සභාපති 

47 පේ.පී.ජී. උපාලි ජයතිසසී මයා, ඩි 57 සභාපති 

48 එස.ීඊ. චන්ද්රතා මිය, පේලගිරිය සභාපති 

49 පි.ජි. ජයසංහ මයා, පබෝගහලැල සභාපති 

51 එම්.එම්.එස.ීබංඩාර මයා, මාරකලැල සභාපති 

52 පේ.ජී.පරේමදාස මයා රදුන්නලැල සභාපති 

53 ආර් එම් ආනන්ද රත්නායක මයා, ගුරුපලගයාය සභාපති 



 
 
 
 

 

 
 
4පියලර 

අඅ නම පගො. සං තනතුර 

55 එස.ීඩබි.එන්.ඩබි. ජයරත්න මයා, 
 

ඩි 2 සභාපති 

57 ඩබි.ජි. රංබණ්ඩා මයා, 
 

ඩි 4 සභාපති 

59 ඒ.ජී.සමරපකෝන් බණ්ඩා මයා 
 

කරවුගහලැල 1 සභාපති 

61 එම්.ආර්.ජී.චන්ද්රසරි, 
 

ඩි 58 සභාපති 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


