
ලයාපාර කෂමණකරණ කමිටු ලාර්තාල 2019 පපබරලාරි මාවය 

2019 ය පපර කන්න රැවව්ීම -  මිණිපේ මශා ලාරිමාර්ග ලයාපාරය. 
 

 දිනය  :-  2019/ 02/ 21 

 වථ්ානය  :- මිණිපේ ලයාපාර කාර්යාය 

 පේෂාල  :- පප.ල. 10.00  

 වශභාගිත්ලය :- පැමිණිපේ පේඛණය අමුණා ඇත.  

සිරිත් පරිදි ආගම සිහිකිරිපමන් අනතුරුල පිළිගැනිම ශා අරමුණ පැශැදිලි කිරිම මිණිපේ පන්ලාසික ලයාපාර 

කෂමණාකාරතුමා විසින් සිදු කරන දි. 

 

අරමුණු 
1.2019 ය පපර කන්න රැවව්ීම පිළිබද පපර ලගා තීන්දු තීරණ ගැනීම 

2.මිණිපේ අමුණ ප්රධාන ඇ ලයාපිය ය පිළිබද පේ ලන විස වරලර්ධන කසතුතු පිළිබද වාකච්ඡා කිරීම. 

3.Crip ලයාපිය ය පිළිබද වාකච්ඡා කරීම. 

4.peiseip  ලයාපිය ය පිළිබද වාකච් ා කිරීම. 
 

ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම 

 I පියලර ප්රා.පගස.වරවිධාන වභාපය  විසින් පන්ලාසික ලයාපාර කෂමනාකාරතුමා පලත පයසමු කරන ද 

ලයාපාර කෂ.කමිටු රැවව්ීපේ ර රාය නිධාරින්ස පපර ප්රාපීය ය පගසවි වරවිධාන වභාපය ලරුන්ස අදශව ්

දැක්වීමස අලවථ්ාල බා පදන  පව 1 පියලර ප්රාපීය ය පගසවි වරවිධාන  රැවව්ීපේ ර ගනු ැබූ තීරණ පිළිබද 

ලිපිය. 

 “ පගසවීන් විසින් පීය ය බඩ ඉරිගු අපවි කිරීම”  වේබන්ධපයන් ලාරි කමනාකරණ අරය මගින් පයසමු 

කරන ලිපිය. 

 ලාරි කෂමනාකරණ අරය මගින් පයසමු කරන ද 2018 සිරි දෂදා යේ අවල්නු පාල වදශා වත්ය  පර්ලක 

ප්රණාම ලිපිය. 

 ප්රධාන   ා ආ්රිතල කරනු බන මශ පිරිත් වජ්ායනාල පිළිබද  ලාරි කෂමනාකරණ අරය මගින් එලන 

ද ලිපිය. 

 ශවක ලැල පර්ණ ලපයන් පගසඩවීමස දායක වී ඇය  පරසන්මඩ වශ ලැලි අපද්රලය ඉලත් කිරීම 

වේබන්ධපයන් ලාරිමාර්ග අධයක් කාර්යාය- මශනුලර  පයසමු ක ලිපිය.  

 3 පියලර ඩි 42 පගස.වර. වභාපය තුමා විසින් ඒ.පගස.වර. වභාපය තුමා මගින් පන්.ලයා.කෂ.තුමාස පයමුකරන 

ද ඩි 40 ඇ, මීමාඔපේ ලවපේ පදිරච් පක්.ඒ.මුතුබරඩා මශතා දැනස ලවර 20 ක පමණ කායක සිස 

අක්.2ක් පමණ ලාරි පයන් ලගා කරන  කුඹුරු ඉඩම වදශා බ පත්රයක් බා ගැනීම  වේබන්ධපයන් 

ලාරිමාර්ග ඉරජිපන්රුතුමාපේ ශා ලයාපාර කේටුපේ නිර්පීය බා පදන පව කෂ ඉේලීේ ලිපිය 

ඉදිරිපත්කරණ 

නිෂධාරියා 

ආයතනය 

 

කාරණය 

පන්.ලයා. 

කමනාකරු 
 ලයාපාර කමනාකරණ කමිටු රැවව්ීම නිපයනනය ක තුත්පත් පගසවි වරවිධාන වභාපය ලරු බැවින් 

පලන යේ පගසවි වරවිධාන නිධාරිපයකු වේබන්ධ ලන්පන් නේ ඒ වේබන්ධල පගසවි වරවිධාන 

වභාපය පේ නිර්පීය වහිත ලිපියකින් ඒ බල ලයාපාර කමනාකරණ කමිටු රැවව්ීම පැලැත්වීමස පපර 

බා දිය තුතු බලත් 

 1 පියලර ප්රාපීය ය  පගසවි වරවිධාන වභාපය පේ ඉේලීම පරිදි ප්රාපීය ය පගසවි වරවිධාන වදශා  අදශව ්

දැක්වීමස මුලින්ම අලවථ්ාල බා පදන බලත් ප්රකා කරන  ර. 

2 පියලර 

ආය.වර. 

නිධාරි 

 පපර ලයාපාර කමිටු රැවව්ීපේ ර පගසවි වරවිධාන පතසරතුරු පේඛනයක් බා  රමස කසතුතු කරන පව 

පැලසුලද පබසපශන පගසවි වරවිධාන මගින් පේ ලන පතක් එම පතසරතුරු බා  ර පනසමැය  බලත් එය 

කඩිනමින් බා  රමස කසතුතු කරන පවත් 

 2019 ලර්පේ සිස ඉදිරියස පගසවි වරවිධාන වැසුේ ශා ඉක්ක පිළිබද පේඛනය බා පදන පවද 

 2019 අදා නිලරණ මැයි මාවය තු පැලැත්වීමස කසතුතු කරන පවද 

 සියලුම පගසවි වරවිධාන විසින් කන්න අතර මැද ඇපේලි ශුීධ කිරීමක් කරන පවත් දැනුේලත් කරන 

දි. 



04 පියලර 

ප්රා.පගස.වර.වභා

පය  

 4 පියලර ප්රා.පගස.වර.රැවව්ීම පලත්ලා 2019 ය කන්නය වදශා පපර ලගා තීරණ ගනු ැබූ බලත් ඒ අනල 

2018/19 මශ කන්න ලගා කසතුතු මාර්තු මව මුේ කාය ලන විස අලවන් කිරීමස ශැකි බලත් එබැවින් 

2019 ය කන්නයස මාර්තු 20 ලන විස ය බා  රමස කසතුතු කරන පවත් 

 පේ ලන විසත් ප්රධාන ඇස ගේ පස්  04ක් පමණ පය ත කර ඇය  බලත් 2019 ය කන්නය වදශා 

ය නිකුත් කරන විසත් එම ගේ ඒ පව පලය න්පන් නේ 04 පියලර අලවානය දක්ලා ය පගන 

යාමස පනසශැකි බැවින් කඩිනේන් එය ඉලත් කිරීමස කසතුතු කරන පවත්  

 දුනුවි ලැපේ ය විා ප්රමාණයක් අපපත් යන බලත් ටස විවදුේ බා  රමස කසතුතු කරන පවත්. 

 ගාමිණී පකසන්ත්රාත් වමාගම විසින් සිදු කරන ද වරලර්ධන කසතුතු වාර්ථක මට්සපේ පනසමැය  බලත් 

පේ ලන විස එක් එක් පාර්ල තලත් පාර්ලයන්ස එම ලගකීම පලරන නමුත් ටස ලගකියන කිසිපලකුත් 

පනසමැය  වීම කණගාටුලස පශේතුලන බලත් 

 2019 යකන්නයස පපර පකපවේ පශන පමම වරලර්ධන කසතුතු අලවන් කර පගසවි නතාලස ලගා 

කසතුතු සිදු කර ගැනීමස අලවථ්ාල බා දිය තුතු බලත් 

 පේ ලන විස පගසයමස කීඩෑ පරනගය පැය ර පගසව ්ඇය  බලත් ඒ පිළිබදල ද ලගකිල තුතු අයපේ අලධානය 

පයසමු  පනසවීම පගසවියාස කරන අලැඩක් බලත් 

 මාර්තු මාවය ලන විස අවල්නු පනලීම ආරේභ කරන බලත් වී මි පේ ලන විස රු 28.00ක් ලැනි පශෂ 

මට්සමක ඇය  බැවින් එම මි ප්රමාණලත් පනසලන නිවා වථ්ාලර මික් යසපත් වී මි ර ගැනීේ කසතුතු 

සිදු කිරීමස කසතුතු කරන පවත් 

 පශට්ටිපපස ඉන්මාව ් ාාල පේ ලන විස ඉතාමත් අබන්  තත්ත්ලපේ පලය න බැවින් එය 

ප්රය වරවක්රණය කිරීමස අලධානය පයසමු කරන පවත් 

 කිෂි පාරලේ වකව ්කිරීපේ ර අලය පව ්බා ගැනීම ශා ප්රලාශනය කිරීපේ ර යේ යේ ීමමා පලය න බැවින් 

අදා ආයතනලලින් වශපයනගය බා  රමස කසතුතු කරන පවත් ප්රකා කරන  ර. 

03 පියලර 

ප්රා.පගස.වර.වභා

පය   

 3 පියලර ප්රා.පගස.වර.වභාපය  රැවව්ීම පැලැත්ව බලත් එහි ර 2019 ය කන්නය වදශා පපර ලගා තීරණ 

ගනු ැබූ බලත් 2018/19 මශ කන්නය ලගා කසතුතු මාර්තු මව 15-20 ලන විස අලවන් කෂ ශැකි බැවින් 

2019 ය කන්නය වදශා 2019 මාර්තු මව 25 දින 3 පියලර 2019 ය ලගා කසතුතු වදශා ය බා  රම 

සුදුසු බලත් 

 ය කන්නය වදශ පපසපශසර බා  රම කස පේාලස සිදු කර කඩිනමින් බා  රමස කසතුතු කරන 

පවත් 

 ය කන්නය අතුරු පබනග වදශා බී බා  රමස කසතුතු කරන පවත් ඒලා කඩිනමින් බා පදන පවත් 

 රදුන්න ,මාරක ,ඩී47 ,අලුත් ලැල ,මේගේමන ආ ර 3 පියලර තු ඇය  ලැේ 08ක්  පැෑටි ශා 

පරසන්මඩලලින් පිරී ඇය  බැවින් ඒලා ඉලත් කර ලැේල ය රදලා ගත ශැකි ආකාරයස පිළිවකර කර 

පදන  පවත් 

 පබනගශ ලැල පිසලාන ඉදිරිපයන් විා උමගයක් ඇය  බලත් ඒ බැවින් ය විා පව අපපත් යන 

බැවින් එය වකව ්කර පදන පවත්  

 මාරක ලැල ශා රදුන්න අතර ඇය  පකසසව වරලර්ධන කසතුතු පේ ලන පතක් අලවන් කර පනසමැය  බලත් 

ය කන්නය ආරේභයස පපර එය වකව ්කර පදන පවත් 

 පැ මැක්කා ශා කිමි උලදුරු පේ ලන විස ලගාලන් වදශා ලයාේතල ඇය  නමුත් ඒ වදශා අලය උපපදව ්

පනසැබීම කණගාටුලස පශේතුලක් බලත් 

 ලන වතුන්පගන් ලගාලස ලන ශානිය පේ ලන විස උග්ර පලමින්  පලය න බලත් 

 වී මි වේබන්ධල පගසවීන්පේ අප්රවාදය ප කරන බලත් වථ්ාලර මිකස වී මි ර ගැනීම සිදු කරන 

පවත් ප්රකා කරන දි. 

1 පියලර 

ප්රා.පගස.වර.වභා

පය  

 ඩී 43 පගසවි වරවිධාන බ ප්රපීය රක්ෂිත ීමමාල තු ඉදිපකපරමින් පලය න අනලවර පගසඩනැගිේ 

වේබන්ධපයන් ඩී 43 පගසවි වරවිධානයස මශත් ගැසළුලකස මුහුණ පෑමස සිදුල ඇය  බලත් එම පගසවි 

වරවිධාන වභාපය තුමා ප්රාපීය ය පගසවි වරවිධාන රැවව්ීපේ ර ඒ පිළිබද ඉතාමත් කණගාටුපලන් කතා කෂ 

බලත් ටස කිසිදු රාය නිධාරින්පේ මැදිශත් වීමක් සිදු පනසවීම වභාපය තුමා ඇතුළු පගසවි ක්ඩඩායම 

අවරණ භාලයස පත්වීමක් බලත්,පේ ලන විස  අධිකරණ නඩු විභශගයකස පලා ඩී 43 පගසවි වරවිධාන 

වභාපය තුමාස මුහුණු  රමස සිදුල ඇය  බලත්.  

 Crip ලයාපිය ය පිළිබද  අදශව ් දක්ලමින් ලයාපිය ය ආරේභක අලවථ්ාපේ පැලය  උීපයනගය ලි භාලය 

ලයාපිය ය පසන් ගැනීමත් වමග අතුරුදන්  ව බලත් ලයාපිය ය වේබන්ධපයන් විා ගැසළු ප්රමාණයක් 

උීගතල ඇය  බලත් 

 2018/19 මශ කන්න රැවව්ීපේ ර දිවත්්රික් පේකේතුමාපේ ප්රකාය සිහිගන්ලමින් කියා සිටිපේ 2018/19 

මශ කන්නය අතශැර Crip  ලයාපිය ය වරලර්ධන කසතුතු වදශා අලවථ්ාල බා  රමත් එහි වරලර්ධන 

කසතුතු අදා කාීමමාල තු අලවන් කිරීමත් එපවේ අදා කාීමමාල තු එම වරලර්ධන කසතුතු සිදු 

පනසකරන්පන් නේ එම පකසන්ත්රාත්කරුලන් වදශා ප්රය පාදන පනසපගලන පවත් කෂ ප්රකාය පේ ලන 

විස පකසතරේ දුරස ක්රියාත්මක ලන්පන්ද යන්නත් 2019 ය කන්නය ලගා කසතුතු සිදු කිරීමස එම 

වරලර්ධන කසතුතු කිසිපවේත් බාධාලක් පනසවිය තුතු බලත්  



 Crip ලයාපිය ය  ක්රියාත්මක ව ඇලේල ගැසළු පරීක්ා කිරීම වදශා නැලත වථ්ානීය පරීක්ාලක් 

කරන පවද 

 ඩී 47,49 ඇලේ ල මුර  ක්රමයක් ක්රියාත්මක කිරීපේ ර එම ඇලේල මුලින් ය පිසාර ගා යන 

බලත්, 

 පපසපශසර ප්රලාශන මුදේ පිළිබද විවිධ ගැසළු පලය න බලත් එහි නිලැරදි කර අදා මුද නැලත පගසවි 

වරවිධාන පලත බා පදන බල ප්රා.පගසවින වරලර්ධන  නිධාරිතුමා පසුගිය ලයාපාර කමිටු රැවව්ීපේ ර 

ප්රකා ක නමුත් එය එපවේ සිදු පනසවීම  පිළිබද කණගාටු ලන අතර ටස අලධානය පයසමු පකසස අදා 

මුදේ නැලත පගසවි වරවිධාන  පලත බා  රමස කසතුතු කරන පවත් 

 Peiseip ලයාපිය ය ක්රියාත්මක කිරීපේ ර එහි වරලර්ධන කසතුතු පගසවි වරවිධාන පලත බා රම යශපත් 

බලත් නමුත් යේ පශයකින් රු ක් 50 ඉක්මලා එම වරලර්ධන කසතුතු සිදු ලන්පන් නේ එම වරලර්ධන 

කසතුතු පගසවි වරවිධාන තුළින්  ගිලීහී යන බැවින් වරලර්ධන කසතුතු පකසසව ්කර පශන අධියර යසපත් 

සිදු කිරීමස පගසවි වරවිධාන පලතස  එම පකසන්ත්රාත් බා  රමස කසතුතු කරන පවත් 

 2019 ය කන්නය වදශා මුේ  මුරය 2019/04/25 දින බා  රමස කසතුතු කරන පවත්  

 2018 /19 මශ කන්නය වදශා අලවන්  මුරය  මාර්තු 15 දින දක්ලා  රර්ඝ කර පදන පවත් ප්රකා 

කරන  ර. 

2 පියලර 

ප්රා.පගස.වර.වභා

පය  

 2 පියලර ප්රා.පගස.වර රැවව්ීම පැලැත්ව බලත් එහි ර 2019 ය කන්නය වදශා පපර ලගා තීරණ ගනු ැබූ 

බලත්,ඒ අනල ප්රථම  මුරය අපප්රේේ 20-25 කාය තු බා පදන පවත්  

 ඩී 43 රක්ෂිත වේබන්ධ ගැසළුල පිළිබද කිෂිකර්ම කමිටු රැවව්ීේ වේබන්ධීකරණ කමිටු රැවව්ීේ ල ර 

දැනුලත් කර ඇය  බලත් 

 Crip ලයාපිය පේ වරලර්ධන කසතුතු  පිළිබද පේ ලන විස තත්ලය ශා ඉදිරිපේ ර එම ගැසළුලස මුහුණ 

පෑමස සිදුලන ආකාරය පිළිබදලත්, 

 ශවක ලැල පරසන්මඩ ඉලත් කිරීම පිළිබදලත් එම කසතුතු පලනත් වමාගේ පශන පුීගයන්ය භාර 

පනස ර ඒ පගසවි වරවිධාන බා  රමස කසතුතු කරන පවත් 

 කීඩෑ ශානිය පේ ලන විස ලගාලන් වදශා පැය ර පගසව ්ඇය  බලත් ඒ පිලිබද පවසයා බා අලය උපපදව ්

බා  රමස කසතුතු ක තුතු බලත්,ප්රකා කරන  ර. 

 II  පියලර  D 40  ඇ පක්.ඒ.මුතුබ්ඩඩා මශතා විසින් ලවර 20ක් පුරාලස ලාරි පයන් ලගා කසතුතු සිදු 

කර අක්කර 02ක පමණ කුඹුරු ඉඩම වදශා බපත්රයක් බා ගැනීමස අලය කසතුතු කර පදන  පව 

ඉේා සිටින  ර.  

 

ශවක ලැල පරසන්මඩ ඉලත් කිරීපේ ක්රියාදාමය ඒකාබීධ පගසවි වරවිධාන ශරශා සිදු 

කිරීම සුදුසු බල  2 පියලර ඩී 07 වභාපය  මශතා පයනනා ක  අතර  2 පියලර ඩී 34  පගසවි 

වරවිධාන වභාපය  මශතා විසින් වථ්ීර කරන  ර 
 

රන් රප ඇග්රියන් 

පුීගලික 

වමාගපේ 

කෂමනාකරු 

 රන් රප කිෂිකාර්මික යන්පත්රනපකරණ පබදා ශැරීපේ පුීගලික වමාගම පිළිබද ශැදින්වීමක් සිදු කරමින් 

පගසවි වරවිධාන අතර පැලැත්වීමස නියමිත පලසලිපබනේ තරගාලලිය මාර්තු මාවපයන් පසු පැලැත්වීමස 

කසතුතු කරන බලත් එබැවින්  වෑම පගසවි වරවිධානයක් විසින්ම එම ඉේලුේපත් වේපර්ණ පකසස බා 

 රමස කසතුතු කරන පවත්  

 ප්රාපීය ය, දිවත්්රික් ශා ාය ක ලපයන් පලත්ලනු බන පගසවි වරවිධාන තරග වදශා  1,2,3 වථ්ාන ලස 

බ පදන තයාග රන් රප වමාගම විසින් බා  රමස කසතුතු කරන  බලත් සියලුම පගසවි වරවිධාන රන් රප 

වමාගපේ ලියාපදිරචි ලන පවත්  

 ඉදිරිපේ ර පගසවි වරවිධාන විසින් ලේ මගුක් ක්රියාත්මක කරන්පන් නේ ටස දායකත්ලය බා  රමස 

සූදානේ බලත් ප්රකා කරන  ර.  



ප්රාපීය ය 

ලාරිමාර්ග 

ඉරජිපන්රු 

 2018/19 කන්නය වදශා මාර්තු 10 දක්ලා  මුරය  රර්ඝ කර පදන පව ක ඉේලීම පිළිබද වකා 

බන බලත් 

 2019 ය කන්නය වදශා මුේ ලරස ය  නිකුත් කිරීම 

     3/4 පියලර වදශා -3/25 

    1/2  පියලර වදශා - 4/25 පව ප්රාපීය ය පගසවි වරවිධානලලින් පයසනා ව දින අනල ඉදිරිපේ ර කන්න 

තීරණ ගත ශැකි  බලත් 

 ශවක ලැල පරසන්මඩ ඉලත් කිරීම ඉදිරිපේ ර සිදු ලන බලත් පරසන් මඩ ඉලත් කිරීපමන් පසු මඩ 

පවසපරසේල වකව ්කිරීපේ ශැකියාල ඇය  බලත් 

 ලාරිමාර්ග ක්පේත්රය තු  පරසන්මඩ ඉලත් කිරීේ සිදු විය තුතු නේ ටස අනුමැය ය  රමස පසුබස පනසලන 

බලත්  

 පකසන්ත්රාත් වමාගේ පිළිබද ගැසළුකාරි තත්ලයන් පලය න බලත් එම ගැසළු මගශරලා  පගන  වරලර්ධන 

කසතුතු නිලැරදිල සිදු කිරීමස උත්වශ දරණ බලත් 

 ප නදනා ,විපේ න සියේ තුෂ සියලු  පදනාපේ වශපයනගය තුලින් එක්ල සියලු කසතුතු කිරීමස 

බාපපසපරසත්තු ලන බලත් 

 Peiseip  ලයාපිය ය යසපත් වරලර්ධනය කිරීමස නියමිත පකත් ඇ මැනීේ කසතුතු ඉදිරිපේ ර සිදු කිරීමස 

නියමිත බැවින් අදා පගසවි වරවිධාන  ටස වශපයනගය දක්ලන පවත්  

 2018 ලර්පේ වරලර්ධන කරන ද පකත් ඇලේ වදශා හිග මුදේ පේ ලන විස ැබි ඇය  බලත් ඒලා 

බා ගන්නා පවත් ප්රකා කරන  ර. 

 3 පියලර ඩි 40 ඇ මීබාඔපේ පදිරචි පක්.ඒ. මුතුබරඩා මශතා විසින් ලවර 20ක් පමණ කායක සිස අක්. 2ක් 

පමණ ලන කුඹුරු ඉඩම මශා ලාරි පයන් ලගා කරන බලස ලාරිමාර්ග ඉරජිපන්රුතුමාපේ නිර්පීය 

ැපබන බල ප්රකා ව අතර එම ඉඩම වදශා බපත්රයක් බා ගැනීම සුදුව බලස ලයාපාර කමිටු කමිටුපල 

අනුමැය ය ද  ැපබන දි. 

2 පියලර 

ප්රාපීය ය 

පගසවින 

වර.නිධාරි 

 වී මි ර ගැනීම වේබන්ධල දිවත්්රික් පේකේතුමාපේ මැදිශත් වීපමන් වාකච්ඡාලක් පැලැත්පලන බලත් 

එහි ර වී මි පිළිබද තීන්දු තීරණ ගනු බන බලත්, 

 දැනස පපසපශසර පේඛන බාපගන ඇය  අතර එම පේඛන ලස අනල වී ගබඩා ලලින් වී මි ර ගැනීේ 

සිදුපලන බලත් 

 2019 ය කන්නය වදශා  අතුරු පභනග ලගාලන් ලස ඉරිගු ලගා කිරීමස බාපපසපරසත්තු ලන්පන් නේ 

පවේනා දෂඹුලා පිළිබද පැලය  අලධානම පශල පගසව ්ඇය  බැවින් ඉරිගු ලගා කිරීමස වැක වරකා ඇය  කර 

පනසගන්නා පව පලවන  ර. 

මිණිපේ ප්රධාන 

ඇ අමුණ 

ඉවී්මපේ 

ලයාපිය ය- 

නිපයනය 

අධයක් 

 මිණිපේ ඇ වරලර්ධන කසතුතු පේ ලන විස විා පව අලවන් කර ඇය  බලත් 

 2019 පපර කන්න තීරණ ලස අනල ලගා කසතුතු සිදු ලන්පන් නේ 1,2 පියලර වදශා මාවයක 

කායකින් පසු කිරීම වරලර්ධන කසතුතු ලස බාධාලක් බලත් පියලර අතර කා පරතරය ලැඩි බලත් 

ප්රකා කරන දි., 

නිපයනයය 

කිෂි අධයක් 
 බිත්තර බී වී සුළු ප්රමාණයක් බා දිපේ ශැකියාල පලය න බලත් 

 ලන වතුන්පගන් ලන ශානිලස විවදුමක් පව  විදුලි පබයා 50% ක දායකත්ලය යසපත් වකවක්ර 

ගැනීමස ශැකියාල පලය න බලත්, 

 පේ ලන විස කීඩෑ ශානිය පැය පරමින්  පලය න බැවින් සියලු පදනා ඒ පිළිබද අලධානපයන් සිටින පවත් 

 2019 ය කන්න වදශා පපර කන්න තීරණම ක්රියාත්මක ලන්පන් නේ 1,2 ශා 3,4 පියලරයන් අතර 

කාය ලැඩි බැවින් අදා කා ීමමාල තුම සියලු පදනාම ලගා කසතුතු ආරේභ කරන පවත් ,එපවේ 

පනසවුනපශසත් කිමි ශානිලස පගසදුරු වීපේ අලධානය ලැඩි බලත්. 

 පේ ලන විස ලගාල පදින තත්ත්ලපේ පලය න බැවින් ලගාල වදශා ය ලැඩි ප්රමාණයක් ය බිය තුතු නමුත් 

මුර  ක්රමයක් ක්රියාත්මක ලන බැවින් ටස අලවථ්ාල ගිලිහී යන බලත්,  මුරය ක්රියාත්මක ලන දින 

අතර කාය අලම කර පදන පව ලාරිමාර්ග ඉරජිපන්රුතුමාපගන් ඉේලීමක් සිදු කරන  ර. 

 2019 ය කන්නපේ  ර අය පර්ක පභනග ලගාලන් වදශා අනිලාර්පයන්ම පයසමුලන පවත් 

 2019 ය කන්නයස මශනුලර දිවත්්රික්කය තු අක්කර 600ක් වදශා  අය පර්ක පභනග ලගා කිරීම වදශා 

මුර,කේපි,ඉරිගු යන බී බා  ර ඇය  බලත් ප්රකා කරන  ර.  

3 පියලර 

ප්රා.පගසවින.වර

.නි 

 පපසපශසර පරිශරණ මුදේ පිළිබද සියලු ලගකීේ පගස.වර විසින් සිදු ක තුතු බලත් කි.ප.නි.ව  මශතා ඒ 

වේබන්ධ කිසිදු ගනුපදනුලකස වේබන්ධ කර පනසගන්නා පවත් 

 පපසපශසර වේබන්ධ අයතා කසතුතු සිදුවී ඇත්නේ නීතයානුකල කසතුතු කිරීපේ ශැකියාල ඇය  බලත් 

ප්රකා කරන දි. 

ප්රා.පේ.කාර්.වැ

සුේ අධයක් 
 වී මි ර ගැනීම වේබන්ධල 2019/2/23  ලන දින දිවත්්රික් පේකේතුමාපේ ප්රධානත්ලපයන් ශවක ප්රා.පේ 

කාර්යාපේ ර සියලු ආයතන ල නිධාරින්පේ වශභාගිත්ලපයන් වාක ඡාලක් පැලැත්වීමස නියමිත 

බලත් 



 ලන වතුන්පගන් ලන ශානිය පිළිබදල කිෂිකර්ම කමිටු රැවව්ීපේ ර වාකච්ඡා කිරීමස කසතුතු පයසදන බලත් 

ප්රකා කරන දි. 

පන්.ලයා.කෂ

මනාකරු 

 Peiseip ලයාපිය ය ශරශා 1 පියලර ඩී 24,ඩී 35, 2 පියලර ඩී 25,ඩී 28/29  ශා 3 පියලර ඩී 52 පගසවි 

වරවිධානල පකත් ඇ වරලර්ධන කසතුතු ඉදිරිපේ ර සිදු කරන බලත් ඒ වදශා jap ලැඩ වසශන් සිදු 

කිරීමස නියමිත බලත් ප්රකා කරන  ර. 

 Crip ලයාපිය ය වරලර්ධන කසතුතු වේබන්ධල පේ ලන විස විවිධ ගැසළු පලය න බැේ වභාපය ලරු පැලසූ 

බැවින් සියලුම පකසන්ත්රාත් වමාගේ වේබන්ධ කර ගනිමින් පගසවි වරවිධාන වභාපය ලරුන් වදශා වේමුඛ 

වාකච්ඡාලක් පැලැත්වීමස කසතුතු කරන පවත් එම වරලර්ධන කසතුතු සිදු ව ඇලේ වථ්ානීය 

පරීක්ාලක් කිරීමස කසතුතු කරන පවත් 

 පගසවි වරවිධාන පිළිබද පතසරතුරු පේඛනය කඩිනමින් බා  රමස කසතුතු කරන  පවත්  

 ඉදිරිපේ ර පගසවි වරවිධාන තරගාලලිලය පැලැත්වීම වදශා පගසවි වරවිධාන පත්රීේ කසතුතු සිදු කරන 

බලත් ඒ  අනුල මිණිපේ ලයාපාර තුලින් පගසවි වරවිධාන 05ක් පතනරා ගනු බන අතර දිවත්්රික් ලපයන් 

පගසවි වරවිධාන 02ක් පතනරා ගනු බන බලත් පසුල ාය ක ලපයන් පතනරා ගනු බන පගසවි වරවිධාන 

වදශා විපේ තයාග ක්රමයක් ඇය  බලත්  

 ප්රා.පගස.වර  4 හි අදශව ් ශා රාය නිධාරින්පේ අදශව ්  වකා බා පශත වදශන් පරිදි  2019 ය 

කන්නය වදශා පපර ලගා තීරණ ගනු බන බලත් ප්රකා කරන  ර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ අනුල 2019 ය කන්නය වදශා ඉදිරිපත් ව පපර ලගා තීරණ සුදුසු බල 4 පියලර ප්රා.පගස.වර. 

වභාපය  විසින් පයනනා කෂ අතර 3 පියලර ඩි 4 පගස.වර. වභාපය  විසින් වථ්ිර කරන දි. 

               කරුණ 1පියලර 2  පියලර 3  පියලර 4  පියලර 

ලගා කරන බිේ ප්රමාණය   අඅක්කර   5643 4819 3482 2668 

වි    මාව    

             වී ශා පලනත් පබනග  

මුේ ලරස ය නිකුත් කෂ තුතු දිනය 4/18 3/25 

ඇ සුීද කර අලවන් ක තුතු දිනය          4/10ස පපර 3/20 

බිේ වැකීමම ආරේභ ක තුතු දිනය 4/18 3/25 

බී/ පැ සිටුලා පශන ලපුරා අලවන් කෂ තුතු 

දිනය  

5/03 4/10 

මුර ය නිකුත් කිරීම 5/18 4/25 

අලවන්  මුරය නිකුත් කිරීම අවී  වදශා  8/03 7/10 

අවල්නු පනා අලවන් ක තුතු දිනය 9/03 8/10 

රක්ණය කෂ තුතු අලවන් දිනය  5/3 ස පපර 4/10ස පපර 

   

ලයාපාර කමිටු 

පේකේ 

 පපර කන්න රැවව්ීම වදශා පැමිණි සියලුම රාය නිෂධාරීන්ස ශා සියළුම පගසවි වරවිධාන නිෂධාරින්ස 

වත්ුය ය ප්රකා කරන දි. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

පපර කන්න තීරණ  2019 ය කන්නය - මිණිපේ ලයාපාරය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1994 අරක 13 දරණ ලාරිමාර්ග පනය න් වරපනධිත 5 ලගන්ය පේ 6 ලන උප ලගන්ය ය ප්රකාරල 
පලත්ලන පපර ලගා රැවව්ීමස අදා වකව ්කර ගන්නා රීය  
  
1. පකත් ඇලේල ශා පබදුේ ඇලේල නඩත්තුල වදශා අක්කර 01 කස රුපියේ  200 ක්        

පගසවි වරවිධාන විසින් අය කිරිම. 
 
2. ය පවසරා ගන්නන්  වශ ලාරි පීධය යස ශානි කරන්නන් වදශා ලාරිමාර්ග පදපාර්තපේන්තු  
     තක්පවේරුලස අනුල දඩ අය කිරීම.  
 
3. නියමිත දිනයස පකත් ඇ වශ පබදුේ ඇ පීධය ය අතම පකසසව  සුීධ පනසකරන පගසවීන් වදශා  දුර 20mක් 
වදශා රු 1000 .00 ක් ශා ටස ලැඩි ලන වෑම මීසරයකසම රු 50/=ක් පව දඩ අයකරනු බන අතර, 
පනසපගලන්පන් නේ වමත  ම්ඩඩය මගින් දඩය අය කර ගැනීම. 
 
4. පපසපශසර පේඛනය නිර්පී කිරීපේ  ර ඇ පීධය ය ශුීධ පනසකරන පගසවීන් වදශා  වාමාජිකත්ලය     
තශවුරු පනසකිරීම 
 
5.   පලනත් - අක්කරයක් වදශා පකසේපපසවට්් පපසපශසර කිපන 2000    ක් පය රම අනිලාර්ය පේ.                                    
 

 රක්ෂිත ලගාකිරීම වේපර්ණපයන්ම තශනේ කිරීම.  අප්රධාන ඇ, පබදුමි ඇ, පකත්ඇ   
 
 
 
 
.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

               කරුණ 1පියලර 2  පියලර 3  පියලර 4  පියලර 
ලගා කරන බිේ ප්රමාණය   අඅක්කර   5643 4819 3482 2668 

වි    මාව    

             වී ශා පලනත් පබනග  
මුේ ලරස ය නිකුත් කෂ තුතු දිනය 4/18 3/25 

ඇ සුීද කර අලවන් ක තුතු දිනය          4/10ස පපර 3/20 

බිේ වැකීමම ආරේභ ක තුතු දිනය 4/18 3/25 

බී/ පැ සිටුලා පශන ලපුරා අලවන් කෂ 

තුතු දිනය  

5/03 4/10 

මුර ය නිකුත් කිරීම 5/18 4/25 

අලවන්  මුරය නිකුත් කිරීම අවී  

වදශා  

8/03 7/10 

අවල්නු පනා අලවන් ක තුතු දිනය 9/03 8/10 

රක්ණය කෂ තුතු අලවන් දිනය  5/3 ස පපර 4/10ස පපර 



2019 ය පපර කන්න රැවව්ීම - මිණිපේ ලයාපාරය 

රාය නිධාරින්පේ පැමිණීපේ අත්වන් පේඛනය - 2019/ 02/ 21 

අඅ නම ආයතනය තනතුර 
1.  M.A.D. බ්ඩඩාර මයා ලාරි.ක. අරය පන්. ලයා. කෂමනාකරු 
2.  පාලිත රපක් ප්රා.පේ.කාර්.ශවක ව.අධයක් 
3.  M.J.M කලීේ මයා අමුණ ඉවී්මපේ ලයාපිය ය නිපයනය ලයාපිය  අධයක් 
4.  ඩබ්.එව.්ීම ඒකනායක ලාරි. පද පකසට්ඨාව  වශකාර 
5.  අයි.පක්.ඩබ්.ඒ.වමරජීල ප්රා.නිෂධාරි ශවක 
6.  පී.ජී.එන්.පක්.ගුණරත්න පගස.වර.පද-උේපතගම පගසවි.  වර. ප්රා. නිෂධාරී 
7 පක්.ටී.ආර්.පප්රේමදාව ලාරි .ක.අරය ආයතන වර. නිධාරි 
8 එේ.එේ.ඒ.ජි.ය කරත්න බරඩා එම වර.වශකාර 
9 ඩි.එේ.රුලන් ප්රවාී එම වර.නිධාරි 
10 ඩි.ජි.පජ්.එන්.කුමාරි එම එම 
11 එච්.එේ.ීම.පක්.පශේරත් එම එම 
12 ට.ඒ.එන්.ඩී එදිරිසිරශ ලාරි.පද ඉරජි.වශකාර -1 පියලර 
13 එේ.ජී.බී.පී.එන් බ්ඩඩාර ලාරි.පද ඉරජි.වශකාර -1 පියලර 

14. එේ.ජී.රපසිරශ එම ඉරජි.වශකාර -2 පියලර 
 

15 ජි.ජි.එව.්කණුක් එම ඉරජි.වශකාර 

16 තු.ආර්.එව.්බී.අයි.ඉරගය ක එම එම 

17 ඒ.එේ.ආර්.ඩී.අතපත්තු  
පලනුලසඅක්පේත්ර වශකාර   

එම ඉරජි.වශකාර -3 පියලර 
 

18 බී.පක්.ඒ.නිපරනන් එම ඉරජි.වශකාර -4 පියලර 

19 එන්.එව.්පමන්ඩිව ් ප්රා.වර.බැරකුල, පමසරයාය කෂමනාකරු 

20 ජි.ජි.කරුණාරත්න ලනජීවි කාර්යාය-ශවක ලනවත්ල අඩවි වශකාර 

21 පී.ඩී.එව.්එන්.ගුණය ක කිෂි.පද ම. කිෂි.උපපීක,පමසරයාය 
22 ඩබ්.එේ.පී.ජී.එන්.යූ.ලාව කිෂි.පද ම. කිෂි.උපපීක,පමසරයාය 
23 එේ.පක්.ටී.මපශේන්ද්රන් එම ම. කිෂි. උපපීක, උේපතගම 
24 ඩබ්.ජි.පක්.ප්ර රේ  විපජ්පවේකර එම කිෂි උපපීක- පශට්ටිපපස 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ලයාපාර කෂමනාකරණ කමිටු රැවව්ීම  - මිණිපේ ලයාපාරය 
 

පගසවි වරවිධාන නිධාරින්පේ පැමිණීපේ අත්වන් පේඛනය - 2019/ 02/ 21 

1 පියලර 
අඅ නම පගස.වර තනතුර 

1.  ලයි.එේ.ඩබ්.ජී.බිපවනමැ්ඩපක් මිය ඩී 01 වභාපය  

2.  ඩබ්.එේ.පක්.ජි.අපබ්රත්න මයා ඩි 8 වභාපය  

3.  ඒ.ඩබ්.ඒකනායක මයා ඩි 21 වභාපය  

4.  පක්.ජී. ධර්මදාව මයා, ඩි 24 වභාපය  

5.  එච්.එේ.ඥානවිම මයා, ඩි 25 වභාපය  

6.  සි.බි.මාරසිරශ මයා ඩි 26 වභාපය  

7.  ජි.ජි.ජිනදාව මයා ඩ 31 වභාපය  

8.  ඩි.එේ.ඒ.නලරත්න මයා ඩි 32 වභාපය  

9.  ආර්.එේ.ගාමිණි පියය වව් ඩි 34 වභාපය  

10.  එව.්එේ. අපබ්රත්න මයා, ඩි 39 වභාපය  

11.  ආර් .එේ. යලර්ධන මයා, ඩි 41 වභාපය  

12.  ඒ.එේ. ධර්මපවේන මයා, ඩි 43 වභාපය  

13.  ඒ.එේ.ඩබ්. පවනවිරත්න මයා, ඩි 45 වභාපය  

14.  එේ.ජී. යලර්ධන මයා, ඩි 49 වභාපය  

 
2 පියලර 

අඅ නම පගස.වර තනතුර 
15 රරජිත් ය කරත්න ඩි 1  පේඛේ 

16 එව.්ඒ.ඩබ්.ඒ.යරත්න ඩි 2 වභාපය  

17 ලයි.එේ.පපසඩි නිපේ ඩි 4 වභාපය  

18 ීම. රාකරුණා  මයා, ඩි 7 වභාපය  

19 පජ්.එමි.පක්.ජි. විපජ්රත්න මයා, ඩි 11 වභාපය  

20 ආර්.ජී යරත්න මයා ඩි 12 වභාපය  
21 ඩබ්.ජී.  ාලි මයා ඩි 17 වභාපය  
22 ඩබ්.ජි.පවපනවිරත්න මයා ඩි 18 වභාපය  
23 ඩබ්.ජි.මිත්රපවේන මයා, ඩි 21 වභාපය  

24 ඒ.පී.වී.ජී.එව.්  ගමපේ මයා,  ඩි 24 වභාපය  
25 පක්.එේ.ජී. අපබ්රත්න මයා, ඩි 25 වභාපය  
26 මේලිකා කුමාරි මිය, ඩි 29 වභාපය  

27 ඒ.ජි. න්ද්ර පවේන මයා, ඩි 30 වභාපය  

28 ජි.ටිකිරි බරඩා මයා ඩි 31 වභාපය  
29 එච්.එේ. යවරත්න මයා, ඩි 32 වභාපය  

3 එච්.ජි.ඇේබට් ඩි 34 භා්ඩඩාගාරික 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3පියලර 
අඅ නම පගස. වර තනතුර 

31 ජි.ඒ.වි.පවපනවිරත්න ඩි 35 වභාපය  

32 ඩබි.ජි. නිමේ  පප්රේමය  මයා,   ඩි 42 වභාපය  

33 ඒ.එේ.ාන්ත කුමාර ඩි 47 වභාපය  

34 ජි.එේ.ජි.ගුණපවේන මයා, ඩි 51 වභාපය  

35 ආර්.පක්.  න්ද්රරත්න මයා, ඩි 52 වභාපය  

36 ඩී.ජී. පසකුබ්ඩඩා මයා, ඩි 56 වභාපය  

37 පක්.පී.ජී. උපාලි යය වව් මයා, ඩි 57 වභාපය  

38 එව.්ට.  න්ද්රතා මිය, පීලගිරිය වභාපය  

39 පි.ජි. යසිරශ මයා, පබනගශලැල වභාපය  

40 එේ.එේ.එව.්බරඩාර මයා, මාරකලැල වභාපය  

41 පක්.ජී.පප්රේමදාව මයා රදුන්නලැල වභාපය  

42 ආර් එේ ආනන්ද රත්නායක මයා, ගුරුපලගයාය වභාපය  

 
 
 
 
4පියලර 
අඅ නම පගස. වර තනතුර 

43 එව.්ඩබි.එන්.ඩබි. යරත්න මයා, 
 

ඩි 2 වභාපය  

44 ට.එේ.කුමාර සිරශ ඩි 4 වභාපය  

45 ඩබි.ජි. රරබ්ඩඩා මයා, 
 

ඩි 4 වභාපය  

46 ඒ.ජී.වමරපකනන් බ්ඩඩා මයා 
 

කරවුගශලැල 1 වභාපය  

47 එේ.ආර්.ජී. න්ද්රසිරි, 
 

ඩි 58 වභාපය  

 

 

 

 

 


