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මගේ අංක018/5/5 
දිස්ත්රික් ල ගමක ක ක්ය ්ලය 
කුරුණෑගල 
 
 

මී ඔය ව්ය්ප්රගේ 2019 යල කන්නය ගව්නුගව්න් 2019.03.18 දින පැව්ැත්වූ කන්න රැස්ත්රී  ක 
ව්්ර් ්ව්. 
1968 අංක 48 දරණ ව්්රිම්ග  ආඥ් පනගර්න් 453 අධික්රිය 19 ගරගුල්සිය ස්ත්හ1994 අංක 13 දරණ 
ව්්රිම්ග  ස්ත්ංග ෝධන පනර් අනුව්  2019/03/18 දින ගමගමුව් ප්ර්ගීය ය ගමක ක ක්ය ්ලගේ ප පැව් ම මී 
ඔය මහ් ව්්රිම්ග  ව්ය්ප්රගේ 2019 යල කන්නගේ ව්ග්ව් ගව්නුගව්න් ගනු ලැ ත රරණ 

 
 
ස්ත්හභ්ගි ූ ර්ජ්ය නිලධ්රීන් 
 

අනු 
අංක
ය 

 
නම 

ර්නතුර ආයර්නය 

01 G.A.කිත්වසිරි මය් අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක ක දිස්ත්රික් ල ගමක ක ක්ය ්ලය 

02 G.G.හරිස්ත්රචන්ර මය් ස්ත්හක්ර අධයක් ලෂ ජ්් මක ගප්ගහ්ර ගමක ක ක්ය ්ලය 

03 D.B.H.අඹන්ව්ල මය් ස්ත්හක්ර අධයක් ලෂ කෘෂි රක් ලෂණ මණ්ඩලය 

04 W.M.D.M.ව්නසිංහ මය් ව්්රි:ඉංජිගන්රු ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

05 P.M.S.P.ප මර්ජ් මිය ප්ර්ගීය ය ගමක ක ප්ර්: ගමක ක ක්ය ්ලය,ගමගමුව් 

06 H.M.C.J.ගහරරත්ව මිය ප්ර්ගීය ය ගමක ක ප්ර්: ගමක ක ක්ය ්ලය,අඹන්ගප්ල 

07 D.M.K.H.දිස්ත්්න්යක මය් ගන්:ව්ය්:කළමණ්කරු ව්්රිම්ග  කළමන්කරණ අං ය 

08 K.W.න්රංග කමන මය් ව්්රි:ඉංජිගන්රු ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

09 H.M.අමරගස්ත්රන ගහරරත්ව මය් ස්ත්හක්ර කෘ: අධයක් ලෂ කෘෂිකම  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

10 M.N.A.N.කුම්රි මිය ස්ත්ංව්ධ න නිලධ්රි ව්්රිම්ග  කළමන්කරණ අං ය 

11 Y.G.N.අමරසිංහ මිය ස්ත්ංව්ධ න නිලධ්රි ව්්රිම්ග  කළමන්කරණ අං ය 

12 R.M.N.K.රස්ත්රන්යක මිය ස්ත්ංව්ධ න නිලධ්රි ව්්රිම්ග  කළමන්කරණ අං ය 

13 S.H.L.N.ගේමචන්ර මය් ස්ත්ංව්ධ න නිලධ්රි ව්්රිම්ග  කළමන්කරණ අං ය 

14 H.L.G.G.අගේවික්රම මිය ඉංජිගන්රු ස්ත්හක්ර ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

15 W.A.G.P.කුම්රි මිය ඉංජිගන්රු ස්ත්හක්ර ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

16 W.T.බුීධිර්ජ් මය් ඉංජිගන්රු ස්ත්හක්ර ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

17 T.K.D.නගයෝමි පුෂරපම්ලි මිය ස්ත්ංව්ධ න නිලධ්රි ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

18 E.A.P.කුම්රි මිය ස්ත්ංව්ධ න නිලධ්රි ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

19 D.G.නිස්ත්ංස්ත්ල් ජීව්න් ම මිය ස්ත්ංව්ධ න නිලධ්රි ප්ර්: ගමක ක ක්ය ්ලය,ගමගමුව් 
20 D.M.ගස්ත්රමසිංහ දිස්ත්්න්යක 

මය් 
උප ගප්ලිස්ත්ර පරීක් ලෂක ගප්ලිස්ත්ර ගදප්ර් ග කන්තුව් 

21 W.U.A.B.ව්න්නින්යක මය් උප ගප්ලිස්ත්ර පරීක් ලෂක ගප්ලිස්ත්ර ගදප්ර් ග කන්තුව් 

22 W.M.C.L.විගජ්ගකෝන් මය් කෘෂිකම  උපගීෂක කෘෂිකම  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

23 S.A.රණසිංහ මය් කෘෂිකම  උපගීෂක කෘෂිකම  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

24 B.M.P.P.රණසිංහ මය් කෘෂිකම  උපගීෂක කෘෂිකම  ගදප්ර් ග කන්තුව් 
25 D.M.S.දිස්ත්්න්යක මිය කෘෂිකම  උපගීෂක කෘෂිකම  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

26 E.A.A.P.K.එදිරිසිංහ මය් ග්ර්ම නිලධ්රී ප්ර්: ගමක ක ක්ය ්ලය,ගමගමුව් 

27 D.M.විජ්යව්ධ න මිය ග්ර්ම නිලධ්රී ප්ර්: ගමක ක ක්ය ්ලය,ගමගමුව් 

28 A.M.N.N.ගස්ත්නවිරත්වන මිය ග්ර්ම නිලධ්රී ප්ර්: ගමක ක ක්ය ්ලය,ගමගමුව් 

29 H.M.R.K.ජ්යරත්වන මිය ග්ර්ම නිලධ්රී ප්ර්: ගමක ක ක්ය ්ලය,ගමගමුව් 

30 R.I.B.S.S.ගහරරත්ව මිය ග්ර්ම නිලධ්රී ප්ර්: ගමක ක ක්ය ්ලය,ගමගමුව් 
31 P.නිගරෝෂ් ස්ත්ජීව්නී මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 
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32 J.M.A.C.සිරික්න් ම මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

33 K.P.ගුරුගමගේ මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

34 D.M.කමල්ව්ර මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

35 T.M.සුධම ්  මැණිගක් ල මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 
36 R.M.නයන ක්න් ම මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

37 N.P.චන්රලර්් මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

38 W.U.N.K.රත්වනමලල මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

39 W.M.N.S.ීරසිංහ මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

40 H.M.ගේම්ව්ර මිය කෘ.ප.නි.ස්ත්. ගග්විජ්නගස්ත්රව්්  ගදප්ර් ග කන්තුව් 
 

ස්ත්හභ්ගි ූ ගග්වි නිගයෝජිර්ව්රුන් 

අනු 
අංක
ය 

නම ර්නතුර ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

01 K.P.ජ්යරත්වන මය් ස්ත්භ්ප ම ගැමුණු ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

02 K.B.A.ගේමසිරි මය් නිගයෝජිර් ගැමුණු ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

03 L.P.ගේමරත්වන මය් නිගයෝජිර් ගැමුණු ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
04 H.M.T.මුතුබංඩ් මය් ගමක ක අභය  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

05 N.P.හීන්බංඩ් මය් ස්ත්භ්ප ම දකුණු ඉවුර  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

06 R.M.ජ්යව්ධ න මය් ගමක ක දකුණු ඉවුර  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

07 R.D.නිමම සූරියරත්වන මය් නිගයෝජිර් දකුණු ඉවුර  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

08 W.M.වික්රමසිංහ මය් ගමක ක ධ්තුගස්ත්රන  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

09 D.ර්්හිදු මය් භ්ණ්ඩ්ග්රික ධ්තුගස්ත්රන  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
10 W.M.L.B.එරිය්ව් මය් නිගයෝජිර් ධ්තුගස්ත්රන  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

11 I.M.ජ්යගස්ත්රන මය් ස්ත්භ්ප ම මහගස්ත්න්  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

12 K.M.S.ජ්යසිංහ මය් ගමක ක මහගස්ත්න්  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

13 B.A.ගරෝහිර් උදය කුම්ර මය් භ්ණ්ඩ්ග්රික මහගස්ත්න්  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

14 R.M.ඒකන්යක මය් උපස්ත්භ්ප ම මහගස්ත්න්  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

15 R.M.අග ෝක උදය කුම්ර මය් නිගයෝජිර් මහගස්ත්න්  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

16 W.M.කුම්රප්ල මය් ගමක ක ව්ළග කබ්  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
17 A.L.M.S.නසූද ීන් මය් භ්ණ්ඩ්ග්රික ව්ළග කබ්  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

18 H.M.උක් ලකුබංඩ් මය් ස්ත්භ්ප ම ය්ය 01  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

19 W.M.ජ්යසූරිය මය් ගමක ක ය්ය 01  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

20 I.මුන්ෆර භ්ණ්ඩ්ග්රික ය්ය 01  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

21 H.M.චමින්ද ව්නසිංහ මය් නිගයෝජිර් ය්ය 01  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

22 S.W.කපිලප්ල මය් උපස්ත්භ්ප ම ය්ය 01  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
23 S.W.සුසිම ගේමරත්වන මය් උප ගමක ක ය්ය 01  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

24 A.ඇන්ස්ත්ලන් අමවිස්ත්ර මය් ස්ත්භ්ප ම ය්ය 02  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

25 K.G.ගස්ත්ෝමප්ල මය් ගමක ක ය්ය 02  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

26 M.A.ජ්යගස්ත්රන මය් භ්ණ්ඩ්ග්රික ය්ය 02  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

27 S.W.කරුණ්රත්වන මය් නිගයෝජිර් ය්ය 02  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

28 W.P.ගේමචන්ර මය් නිගයෝජිර් ය්ය 02  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

29 R.M.H.K.රත්වන්යක මය් ගමක ක ය්ය 03  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
30 පියද්ස්ත් මය් නිගයෝජිර් ය්ය 03  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

31 ගචෝලක කහඳව්ල මය් නිගයෝජිර් ය්ය 03  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

32 H.H.කරුණ්රත්වන  මය් ස්ත්භ්ප ම ය්ය 04  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

33 R.D.ජ්යසුන්දර මය් නිගයෝජිර් ය්ය 04  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

34 H.A.ල්ම කරුණ් මලක මය් නිගයෝජිර් ය්ය 04  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

35 P.M.ලීල්නන්ද ීරසිංහ  මය් ස්ත්භ්ප ම ය්ය 05  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
36 H.M.කරුණ්රත්වන මය් ගමක ක ය්ය 05  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 



3 
 

 
ආගම සිහි කිරීගමන් අනතුරුව් පැමිණ සිටි කුරුණෑගල අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක කතුමන් ඇතු ර ර්ජ්ය 
නිලධ්රීන් හ් ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නව්ල නිගයෝජිර් මහතුන් පිළිගත්ව ගන්ව්්සික ව්ය්ප්ර කළමණ්ක්රතුමන් 
මූල් නය අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක කතුමන් ගව්ර් පිරිනමන ලදි. 
 
01. අ මග ක දිස්ත්රි ක් ල ගමක ක - කුරුණෑගල 

 
අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක කතුමන් විසින් කන්න රැස්ත්රීග ක අරමුණ පැහැදිලි කරමින් ව්ය්ප්රගේ ස්ත් ක්ණ  ම් ක 
ප්රම්ණගේම ව්ග්ව් පිහිුවීම  ප්රම්ණව්ත්ව ර්ර ක ජ්ල ප්රම්ණයන් ජ්ල් ව්ල ගන්පව් මන බැවින් ජ්ල් ව්ල 
පව් මන ජ්ල මට් ම පිළිබඳ අව්ධ්නය ගය්මු කරමින් ව්ග් රරන ගැනීම සිදු කළ යුතු බව් ගපන්ව්් ගදන 
ලදි.මීලඟ  අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක කතුමන් විසින් ගපර කන්න රැස්ත්රීග ක රන්දු රරණ ස්ත්භ්ව්  ඉදිරිපත්ව 
කිරීම ස්ත්ඳහ් ගන්ව්්සික ව්ය්ප්ර කළමණ්ක්රතුමන් ගව්ර් අව්ස්ත්රව්ව් ලබ් ගදන ලදි. 
 
 
02.ගපර ව්ග් රැස්ත්රී ග ක රන්දු රරණ ඉදිරිපත්ව කිරීම - ගන්ව්්සික ව්ය්ප්ර කළමණ්කරු,මී ඔය/උස්ත්රගල 
සියඹලන්ගමුව් ව්ය්ප්රය 
 
ඒ අනුව් ව්ය්ප්ර කමිුවගස සිය ද ගදන්ගේ රරණ මර් 1994 අංක 13 දරණ ස්ත්ංග ෝධන පනර් ය ගත්ව 05 
ව්න ව්ගන් මගේ 05 ව්න උප ව්ගන් මය ය ගත්ව මී ඔය ව්ය්ප්රය ගව්නුගව්න් 2019 යම කන්නය ස්ත්ඳහ් 
2019.02.08 දින පැව් ම ගපර කන්න රැස්ත්රීග ක ප ගන්න් ලද රරණ. 

  
අනු 
අංකය 

            
             විස්ත්රර්රය 

                  රරණ 
අබගක්ළව්ැව් අර්රගමල ප් රකඩව්ල 

01 ව්ග් කිරිම  අගේක් ලෂිර් ම් ක 
ප්රම්ණය 
 

අක් ලකර 457 අක් ලකර 220 අක් ලකර 811 

02 ව්ග් කිරිම  අගේක් ලෂිර් 
ගබෝග ව්ග ය 
 

ී ම්ස්ත් 03 -
අක් ලකර 420 
අ මග ක 
ගබෝග - 
අක් ලකර 37 

ී ම්ස්ත් 03 
අක් ලකර 220 

ී ම්ස්ත් 03  
පුර්ණගම - අක් ලකර 400, 
ය්ය 01 - අක් ලකර 50 
ය්ය 02 - අක් ලකර 146 
ය්ය 03 - අක් ලකර 40 
අ මග ක ගබෝග 
ය්ය 04 - අක් ලකර 50 
ය්ය 05 - අක් ලකර 75 
ය්ය 06 - අක් ලකර 50 

04 ගග්ීන් විසින් ඇළ ගසළි 
නඩත්වතුව් අව්ස්ත්න් කළ යුතු 

2019.03.10   
ගපර 

2019.03.10   
ගපර 

2019.03.10   ගපර 

37 S.M.රිස්ත්රව්්න් මය් භ්ණ්ඩ්ග්රික ය්ය 05  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

38 W.ආරියරත්වන මය් ස්ත්භ්ප ම ය්ය 06  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

39 W.A.P.ජ්යව්ධ න මය් උපගමක ක ය්ය 06  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

40 R.සුග කධ කරුණ්රත්වන මය් භ්ණ්ඩ්ග්රික ය්ය 06  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
41 W.M.A.K.B.විගජ්ගකෝන්  මය් ස්ත්භ්ප ම පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

42 W.M.නිමම විගජ්රත්වන මය් ගමක ක පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

43 H.M.කවුර්ල මය් භ්ණ්ඩ්ග්රික පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

44 H.M.කපුරුබණ්ඩ් මය් උපස්ත්භ්ප ම පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

45 B.M.C.බ්ලසූරිය මය් උපගමක ක පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

46 H.M.P.සුීදහ්මි මය් නිගයෝජිර් පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

47 R.M.උප්ලි රත්වන්යක මය් නිගයෝජිර් පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
48 R.M.දිගන් ර බන්දු රත්වන්යක 

මය් 
නිගයෝජිර් පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

49 H.M.P.අර්පත්වතු මය් නිගයෝජිර් පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 

50 D.M.N.P.ග්මිණී බංඩ්ර මය් නිගයෝජිර් පුර්ණගම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
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දිනය  
05 ගග්ීන් විසින් නියමිර් දින  

නඩත්වතු ගන්කරනු ලැබු 
අළව්ම ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
විසින් නඩත්වතු ක යුතු 
අව්ස්ත්න් කළ යුතු දිනය 

2019.03.13   
ගපර 

2019.03.13   
ගපර 

2019.03.13   ගපර 

06 ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 
හ් ගග්වි ස්ත්ංවිධ්න විසින් 
ප්රධ්න ඇළව්ම /ගබදුමි 
ඇළව්ම නඩත්වතු ක යුතු 
අව්ස්ත්න් කළ යුතු දිනය 

2019.03.13   
ගපර 

2019.03.13   
ගපර 

2019.03.13   ගපර 

07 මුම ව්ර  ජ්ලය නිකුත්ව 
කිරිම  ගයෝජිර් දිනය 
 

2019.03.15 2019.03.15 2019.03.15 

08 ව්පුර් ගහෝ බීජ් සිුවව්් අව්ස්ත්න් 
කළ යුතු දිනය 
 

2019.04.05 2019.04.05 2019.04.05 

09 මුර ජ්ලය ආර කභ කරන 
දිනය 
 

ව්ය්ප්ර කමිුවගස රරණය මර් 

10 අව්ස්ත්න් ව්ර  ජ්ලය නිකුත්ව 
කිරිම  ගයෝජිර් දිනය 

2019.07.20 2019.07.20 2019.07.20 

11 ය්ගයන් ගව්යින් ඉව්ත්ව කළ 
යුතු දිනය 
 

2019.04.05 2019.04.05 2019.04.05 

12 ව්ග් රක් ලෂනය අව්ස්ත්න් කළ 
යුතු දිනය 
 

2019.04.05 2019.04.05 2019.04.05 

13 ව්ග් හ්නි දැනු ක දිය යුතු 
අව්ස්ත්න් දිනය 
 

2019.07.20 2019.07.20 2019.07.20 

14 අස්ත්රව්නු ගනල් අව්ස්ත්න් කළ 
යුතු දිනය 
 

2019.08.05 2019.08.05 2019.08.05 

 
 
 
 
 
ව්ග් ගක්න්ගීසි 
 
01 ගකත්ව ඇල ස්ත්හ ගබදුමි ඇලව්ල නඩත්වතුව් ස්ත්දහ් කන්නයක  අක් ලකර 01ක් ල ස්ත්දහ් රු.300.00ක මුදලක් ල ගග්වි 
ස්ත්ංවිධ්නය  ගගවිය යුතුය. 
 
02 නියමිර් දින  ගකත්ව ඇලව්ම  හ් ගබදුමි ඇලව්ම ගග්ීන් විසින් නඩත්වතු කළ යුතු අර්ර නියමිර් දින  නඩත්වතු 
ගන්කරන ගක් ස්ත්ර ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය මගින් නඩත්වතු කර නියමිර් මුදල ගග්වින්ගගන් අය කර ගැනම  ගග්වි 
ස්ත්ංවිධ්නය  බලය පැව්ග .(මී රය  රුපියම 150 බැගින්) 
 
03  ගව්යින් නිස්ත්් ව්ග්ව්  සිදු ව්න හ්නි ගග්විජ්න ස්ත්ංව්ධ න ගදප්ර් ග කන්තුගස මැදිහත්ව ීගමන් හ්නි පුණ ය කර 
ගර් යුතුයි.ව්්රිම්ග  පීධ මය  සිදු ව්න හ්නි ස්ත්දහ් අල්භය ර්ක් ලගස්ත්රරු කර අය කර ගැනීම  බලය පව් ම. 
 
04 ව්ග් රැස්ත්රීග ක රරණ ව්ල  ප හැනිව් ජ්ලය ලබ් ගැනීම හ් ව්්රිම්ග  නිම ිර්ව්ල  හ්නි කිරිම සිදු කළ ගහ්ත්ව ව්්රි 
ම්ග  පනර්  අනුව් දඩ අය කිරිම ත්ව  එගස්ත්රම එම හ්නිය ර්ක් ලගස්ත්රරු කර ර්ක් ලගස්ත්රරු ව්ටින්කම අය කර ගැනීම ත්ව 
ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය  බලය පැව්ග . 
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05 අනව්ස්ත්රගයන් ජ්ලය ලබ් ගැනිම ව්රදක් ල ව්න අර්ර එගස්ත්ර ලබ් ගත්ව ජ්ලය ගව්නුගව්න් ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 
මගින් ජ්ලගේ ව්ටින්කම ර්ක් ලගස්ත්රරු කර අද්ළ ව්රදකරුගගන් අය කර ගැනිම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය  බලය පැව්ග . 
 
 06 අනව්ස්ත්රගයන් ගහෝ බලහත්වක්රගයන් ජ්ල ගප්මිප භ්විර්ගයන් ව්්රි ජ්ලය ලබ් ගගන රක් ලෂිර් ගහෝ ගග්ඩ ඉඩමි 
ගහෝ අනව්ස්ත්ර ඉඩමි ව්ග් කිරිම ස්ත්මිපුණ ගයන් ර්හනමි ගස. 
 
 
ඒ අනුව් 2019 යම කන්නය ස්ත්ඳහ් ගපර කන්න රැස්ත්රී ග ක  ප ගනු ලැ ත ඉහර්  මරණ  කන්න රැස්ත්රී ම  ඉදිරිපත්ව කිරීම   
සුදුසු බව් පුර්ණගම ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු ස්ත්භ්ප ම ඩම්.එමි.ඒ.ගක් ල.බී.විගජ්ගකෝන් මහර්් විසින් කළ ගයෝජ්න්ව් 
ප් රකඩව්ල ය්ය 05 ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු ගමක ක එච්.එ ක.කරුණ්රත්වන මහර්් විසින් ස්ත්රී ර කරණ ලදි. 
 
 

03.ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුගස අදහස්ත්ර දැක් ලීම - ව්්රිම්ග  ඉංජිගන්රු - ගමගමුව් 
 
අද දින  ජ්ල් ව්ල ජ්ල  මට් ම පහර් පරිදි  ව්්ර් ් කරණ ලදි. 
 

ජ්ල් ය ජ්ල 
මට් ම(අඩි) 

අක් ල:අඩි ජ්ල් ව්ල ස්ත් ක්ණ  ජ්ල ධ්රිර්්ව්ගයන් දැන  ඇ ම 
ප්ර ම ර්ය 

අබගක්ලව්ැව් 12.08 4276 64% 

අර්රගමල 10.04 1875 50% 

ප් රකඩව්ල 21.07 5092 66% 
 
 
 
 

 ගපර කන්න රැස්ත්රීග ක ප ගනු ලැ ත රරණව්ල  අනුව් ව්ග්ව් සිදු කිරීම සුදුසු බව්  ප්රක්  කරණ 
ලදි.එහි ප ගදව්න පියව්ර  ජ්ලය ලබ්  පම දුෂරකර මට් මක පැව් මයද ඉදිරිගේ ප ව්ෂ ්ගව්න් 
අගේක් ලෂිර් ජ්ල ප්රම්ණයන් ලැබුණගහ්ත්ව ඉලක් ලකව්ල  ය්ම  හැකිය්ව් පව් මන බව් පව්ස්ත්න ලදි. 

 ග ක ව්න වි  අර්රගමල,අබගක්ලව්ැව් ව්ය්ප්ර ඇලගසලි  සුීධ කිරීම අව්ස්ත්න් බව්ත්ව ප් රකජ්ව්ල 
ව්ය්ප්රගේ ඇලගසලි සුීධ කිරීම 50ම මට් මක පව් මන බව්ත්ව ඉ මරි ගක් ස්ත්ර සුීධ කිරීම  
ක යුතු සිදු කරණ බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි. 

 පසුගිය 15 ව්න දින ජ්ල්  තුන ය ගත්ව ගව්න් ගව්න් ව් ගයන් පැව්ැත්වූ පිරිත්ව පිංක ක ස්ත්ඳහ් 
ස්ත්හගයෝගය හ් ස්ත්හභ්ගිත්වව්ය ලබ් දුන් සිය ද ගදන්  ද ස්ත්රතු මව්න්ර් ව්න බව්ද ඉදිරි යම කන්නය 
සුභ කන්නයක් ල ගසව්්යිද ප්ර්ව න් කරණ ලදි. 
 
 

04. කෘෂිකම  ගදප්ර් ග කන්තුගස අදහස්ත්ර දැක් ලීම - ස්ත්හක්ර කෘෂිකම  අධයක් ලෂ  
 
 

 ස්ත්්ම්නය යම කන්නයක් ල ගලස්ත් ව්ෂ ්ව් ලැගේයැයි අගේක් ලෂ් කරණ බව්ත්ව මී ඔය ව්ය්ප්රය ී 
ව්ග්ව් ස්ත්ඳහ් ම්ස්ත් 03,ම්ස්ත් ½ 3 ී ව්ග  සුදුසු බව්ත්ව අඩු ජ්ල ප්රම්ණයක් ල භ්විර් ව්න අ මග ක ගබෝග 
ව්ග්ව්න් සිදු කිරීම සුදුසු බව්ද පව්ස්ත්න ලදි. 

 කන්න රැස්ත්රීග ක  ප රන්දු කරනු ලබන දින ව්කව්්නු අනුව් සිය ද ගදන් එක් ලව් ව්ග්ව් පිහිුවීම සුදුසු 
බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි.දුඹුරු පැළ කිඩෑ හ්නිය ,පුරුක් ල පනු හ්නිය සිදුගසයැයි අගේක් ලෂ් කරණ බැවින් 
ප්රම්ද ී ව්ග්ව් පිහිුවීම,පැළ ඝණත්වව්ය ව්ැඩි ීම, යන ගහරතූන් ග ක ස්ත්ඳහ් බලප්න බව්ත්ව පව්ස්ත්න 
ලදි. 

 ව්ම පැළ ප්ලනය සිදුකිරීම  ම් ක ස්ත්කස්ත්ර කිරීම ස්ත්ඳහ් ස්ත් ම 02ක පමණ ක්ලයක් ල ගර් යුතු බව්ත්ව 
ආර කභක ව්ෂ ්ව්ත්ව ස්ත්මගම ම් ක ස්ත්කස්ත්ර කිරීම සුදුසු බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි. 

 ක්බනික ගප්ගහ්ර භ්විර්ය,දහයිය් කුඩු භ්විර්ය ආ ප ක්රම ව්ග්ව්න් ස්ත්ඳහ් ගයෝගය බව්ත්ව 
කෘෂිකම  උපගී ක මහතුන්ගගන් අව් ය උපගදස්ත්ර ලබ් ගැනීම සුදුසු බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි. 

 
 
 
 



6 
 

 
 
05.ගප්ගහ්ර ගමක ක ක්ය ්ලගේ අදහස්ත්ර දැක් ලීම -  ස්ත්හක්ර අධයක් ලෂ 
 

 ගමම කන්නගේ MOP ගප්ගහ්රව්ල ව්ණ ය ගව්නස්ත්ර බව්ත්ව එන ක ඉහර් ප ලබ් දුන් ර්ද රතු ව්ණ ය 
ගව්නුව්  ගරෝස්ත් පැහැ ම ගහෝ සුදු පැහැ ම ව්ණ යකින් ගප්ගහ්ර ලබ් ගදන බව්ත්ව එම ගප්ගහ්රව්ල 
අපරව්ය අඩු බව්ත්ව ගුණ්ත්වමක බවින් ව්ැඩි බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි. 

 එක් ල අගයකු  අක් ලකර පහක ම් ක ප්රම්ණයක  පමණක් ල ගප්ගහ්ර හිමි ව්න බව්ත්වපව්ස්ත්න ලදි. 
 මහ් ව්්රි තුල ප අ මග ක ගබෝග ස්ත්ඳහ් ගප්ගහ්ර ලබ් ගදනු ලබන්ගන් අහස්ත්ර දිය නිගද ර ය ය ගත්ව 

බව්ත්ව අම්ර්ය්ං ය ම් න් චගක්රමකයක් ල නිකුත්ව කල පසු ර්ජ්ය ප්ර මපත්ව මව්ල  අනුකූලව් බව්ත්ව 
පව්ස්ත්න ලදි. 

 ගමගමුව්  ස්ත්ෘජුව්ම ගප්ගහ්ර ගක්ළඹින් ගගන ඒම  අව්ස්ත්ර ඉමූ බව්ත්ව එම අව්ස්ත්රය ලබ් දිය 
හැකි බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි. 
 

ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නව්ල අදහස්ත්ර ගයෝජ්න් හ් රරණ 
 

ඉදිරිපත්ව කළ 
අය 

ගැ  දව් විස්ත්දුම 

ගරු ස්ත්භ්ප ම 
දකුණු ඉවුර 
ගග්වි 
ස්ත්ංවිධ්නය  
එන්.පී හීන්බංඩ් 
මහර්්   

-කන්න රැස්ත්රීග ක රරණව්ල  අනුව් 
ගප්ගහ්ර ලබ්  පම  නියමිර් අ මග ක 
ආහ්ර ගබෝග පිළිබඳව් විමස්ත්න ලදි.  
 

ගස්ත්ෝය්,බඩඉරිඟු,ර කජු,මිරිස්ත්ර,ගල්කුළූණු
,ව්ග්ව්න් ස්ත්ඳහ් ගප්ගහ්ර ලබ් ගදන බව් 
පව්ස්ත්න ලදි.  

-පුර්ණගම ගග්වි 
ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු 
ස්ත්භ්ප ම 
ඩම්.එමි.ඒ.ගක් ල.බී.
විගජ්ගකෝන් 
මහර්් 

-අරර්ගේ  ප ගප්ගහ්ර ලබ්  පම 
ස්ත්මූපක්රය හරහ් සිදුූ බව්ත්ව ග ක ව්න 
වි  ගග්විජ්න ගස්ත්රව්් මධයස්ත්රව්න ගව්ර් 
ගප්ගහ්ර ලබ්  ප එහි සි  ගග්වි 
ස්ත්ංවිධ්න දක් ලව්් ගප්ගහ්ර ප්රව්්හණය 
කර ගැනීම ගග්වි ස්ත්ංවිධ්න ගව්ර් පැව්රී 
ඇ ම බව්ත්ව පව්ස්ත්මින් එහි ප ගප්ගහ්ර 
ප්රව්්හණය ස්ත්ඳහ් කිගලෝ මී   තුනක 
දුරක   එක් ල ගප්ගහ්ර මිටියක් ල ස්ත්ඳහ් 
රු.40 ක මුදලක් ල ගගීම  සිදුී ඇ ම 
බව්ත්ව එම මුදල ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නව්ල  
දර් ගැනීම  අපහසු බව්ත්ව එම ග්ස්ත්රතුව් 
ගප්ගහ්ර මිටියක  රු.20ක මුදලක් ල 
ගගීම  අව් ය ක යුතු ස්ත් කප්දණය කර 
ගදන ගමන් පව්ස්ත්න ලදි.  

ගග්විජ්න ගස්ත්රව්් මධයස්ත්රව්නගේ සි  
ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය ගර්ක් ල ගප්ගහ්ර 
ප්රව්්හණය ස්ත්ඳහ් දැරීම  අව් ය වියදම 
ගග්වි ස්ත්ංවිධ්න මහ ස්ත්භ්ගස ප රන්දුව්ක් ල 
ගගන එම රන්දුව්  අනුව් ක්රිය්ත්වමක කල 
යුතු බව්ත්ව කෘ.ප.නි.ස්ත්. මහත්වව්රුන් ම් න් 
එම ක්ය  ස්ත් කබන්ීකරණය කිරීම 
පමණක් ල සිදුකල හැකි බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි. 

 
 
06.කෘෂි රක් ලෂණ මණ්ඩලගේ අදහස්ත්ර දැක් ලීම 
 

 ගව්නත්ව ව්ග් කන්නව්ල ප ගමන්ම රු.40000ක රක් ලෂණ්ව්රනයක් ල ගමම ව්ග් කන්ගන්ද ඇ ම බව්ත්ව 
කන්න රැස්ත්රීග ක රන්දුව්ල  අනුව් ව්ග්ව් සිදුකර  මබීමද අනිව්්ය  බව් ත්ව පව්ස්ත්න ලදි.  

 ප්රධ්න ව් ගයන් ගමම රක් ලෂණ්ව්රණය ගංව්තුර,නියඟ,ව්න අලි හ්නි,ස්ත්ඳහ් ක්රිය්ත්වමක ව්න බව්ත්ව 
ඊ  අමර්රව් කෘමි හ්නි ආ ප ගව්නත්ව හ්නි ස්ත්ඳහ් ද ගව්නත්ව රක් ලෂණ ක්රමයක් ල පව් මන බව්ත්ව ඒ 
ස්ත්ඳහ්ද රු.40000ක උපරිමයක් ල දක් ලව්් රක් ලෂන්ව්රණය  මගබන බව්ද පව්ස්ත්න ලදි. 

 ව්ග් හ්නි ස්ත්ඳහ් ගග්වි ස්ත්ංවිධ්න නිලධ්රීන්හ  ස්ත්ර්ය ගර්්රතුරු ලබ් ගදන ගලස්ත්ත්ව ප්රවමගයන් 
්ණ  හ්නි ස්ත්ඳහ් ව්න්දි ලබ් ගදන අර්ර ගදව්නුව් අධ  හ්නි ස්ත්ඳහ් මුදම ලබ් ගදනබව්ත්ව පව්ස්ත්න 
ලදි. 
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ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නව්ල අදහස්ත්ර ගයෝජ්න් හ් රරණ 

 
ඉදිරිපත්ව කළ 
අය 

ගැ  දව් විස්ත්දුම 

ගරු ස්ත්භ්ප ම 
දකුණු ඉවුර 
ගග්වි 
ස්ත්ංවිධ්නය  
එන්.පී හීන්බංඩ් 
මහර්්   

-අ මග ක ගබෝග ස්ත්ඳහ් 
රක් ලෂන්ව්රණය ලබ් ගදන 
ආක්රය පිළිබඳව් විමස්ත්න ලදි.  

අ මග ක ගබෝග ස්ත්ඳහ් රු.40000ක උපරිමයක 
  ය ත්වව් රක් ලෂන්ව්රණය ලැගබන බව්ත්ව 
හ්නිය සිදුී දින 14ක් ල ඇතුල කෘ.ප.නි.ස්ත්. 
මහත්වව්රුන් ස්ත්හ ගග්වි ස්ත්ංවිධ්න නිලධ්රීන් 
ස්ත් කබන්ීකරණගයන් ස්ත් ම ව්්ර් ් ලබ් දිය යුතු 
බව් පව්ස්ත්න ලදි.එහි ප ව්ග් හ්නිය සිදුූ ක් ලගෂරත්රය 
පරීක් ලෂ් කිරීම  පැමිගණන බව්ත්ව ඉන්පසු ව්න්දි 
මුදල ලබ් ගදන බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි.    

 
 

අනතුරුව් අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක කතුමන් විසින් ස්ත්්ව ක මහ කන්නයක අව්ස්ත්්නය සිදුූ බව්ත්ව ී 
අස්ත්රව්ැන්න මිල ප ගැනීම ස්ත් කබන්ධව් දැන  ර්ජ්ය අං ගේ පව් මන මැදිහත්වීම පිළිබඳව් පැහැදිලි 
කිරීමක් ල සිදුකරණ ලදි.එහි ප ර්ජ්ය අං ගේ මැදිහත්ව ීගමන් දිස්ත්රික් ල ගමක ක ක්ය ්ල ම් න් 
ප්ර්ගීය ය ගමක ක ක්ය ්ල ගව්ර් ී මලදි ගැනීම ස්ත්ඳහ් මූලයමය ප්ර මප්දන ලබ්  ප ඇ ම බව්ත්ව න්ඩු 
කිගලෝව් රු.38ක මිලක ත්ව ස්ත් කබ් ී කිගලෝව් රු.41ක මිලක ත්ව ලබ් ගැනීම  සූද්න ක බව්ත්ව 
පව්ස්ත්න ලදි. 
ර්ව්ද ස්ත්ෑම ගග්විගයකුම ී ව්ග්ව් ස්ත්මඟ රජ්ය විසින් අනුබල ගදන අ මග ක ගබෝග ව්ග්ව්ක ද 
ගය්මු ීම ව්ැදගත්ව බව්ත්ව දුංගක්ල ගහෝ ගක ින් ව්ග්ව්න් ස්ත්ඳහ් ජ්ලය ගහෝ ගප්ගහ්ර නිකුත්ව 
ගන්කරන බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි. 
අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක කතුමන්ගේ එම ගක ින් ස්ත්හ දුංකළ ව්ග්ව්න් ස්ත්ඳහ් ගනු ලැ ත රරණය 
කන්න රැස්ත්රීග ක ව්ග් ගක්න්ගීසියක් ල ගලස්ත්ම ක්රිය්ත්වමක ීම සුදුසු බව්  අබගක්ලව්ැව් පැරකු ක 
ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු ස්ත්භ්ප ම එච්.එ ක. ජ්යව්ධ න මහර්් විසින් කළ ගය්ජ්න්ව් අබගක්ලව්ැව් 
දකුණු ඉවුර ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු ස්ත්භ්ප ම එන්.පී. හීන්බංඩ් මහර්් විසින් ස්ත්රීර කරණ ලදි. 
ස්ත්හභ්ගි ී සිටි ආයර්නව්ල අදහස්ත්ර දැක් ලීම අව්ස්ත්න් බැවින්  අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක කතුමන් විසින් 
ගග්වි ස්ත්ංවිධ්න ස්ත්ඳහ් අදහස්ත්ර දැක් ලීම ස්ත්ඳහ් අව්ස්ත්රව්ව් ලබ් ගදන ලදි. 
 
 

 අබගක්ලව්ැව් ජ්ල් ය 
 

 2019 යම කන්නගේ ව්ග්ව් ස්ත්ඳහ් ගපර කන්න රැස්ත්රීග ක ප රරණ ගගන ඇත්වගත්ව 50% ගබත්වම 
ව්ග්ව් ය ගත්ව ප්ගරන් පහල ගක් ගස්ත්හි අක් ලකර 420ක ම් ක ප්රම්ණයක ී ව්ග්ව් සිදු කිරීම ද 
අක් ලකර 20ක ම් ක ප්රම්ණයක අ මග ක ගබෝග ව්ග්ව් සිදු කිරීම ස්ත්ඳහ් බව්ත්ව එහි ප අ මග ක ගබෝග 
ව්ග්ව් ස්ත්ඳහ් ජ්ල් ගයන් පැය 12ක ක්ල සීම්ව්ක  පමණක් ල ජ්ලය ලබ් ගදන ගලස්ත්ත්ව දකුණු 
ඉවුර ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු ස්ත්භ්ප ම එන්.පී. හීන්බංඩ් මහර්් විසින් ඉමලී ක කරණ ලදි. 

 අ මග ක ගබෝග ව්ග්ව් ස්ත්ඳහ් අබගක්ළව්ැගව්න් ජ්ලය ලබ්  පම  අකමැ ම බව්ත්ව එම අ මග ක 
ගබෝග ව්ග්ව් ස්ත්ඳහ් ගප් කප ම් න් මී ඔගයන් ජ්ලය ලබ් ගන්න් ගලස්ත් ත්ව ඊ  අමර්රව් 
අබගක්ලව්ැව් ජ්ල් ය ය ගත්ව ගපර කන්න රැස්ත්රීග ක ප ලබ් ගත්ව රරණව්ල කිසිදු ගැ  රව්ක් ල 
ගන්මැ ම බව් අබගක්ලව්ැව් ගැමුණු ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු ස්ත්භ්ප ම ගක් ල.පී.ජ්යරත්වන මහර්් 
විසින් පව්ස්ත්න ලදි. 
 

 අර්රගමල ජ්ල් ය 
 

 අර්රගමල ජ්ල් ය ය ගත්ව 2019 යම කන්නගේ කන්න ම්රු ක්රමය ය ගත්ව 50ම ගබත්වම  
අක් ලකර 220ක ී ව්ග්ව් සිදු කිරීම  රරණය කළ බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි.ග ක ව්න වි  ඇළ ගසලි 
සුීධ කිරීම අව්ස්ත්න් ගන්මැ ම  බව්ත්ව ජ්ලය නිකුත්ව කිරීග ක දිනය ම්ර්  ු30 දක් ලව්් දිගු කරණ 
ගලස්ත්ත්ව පැව්සූ අර්ර ය ක ආක්රයකින් ඉදිරිගේ ප ව්ෂ ්ව් ලැබී ජ්ල් ගේ ජ්ල මට් ම ඉහල 
ගියගහ්ත්ව 50ම ගබත්වම ව්ග්ව් 100ම දක් ලව්් අර්රගමල මු ර කුඹුරු ප්රම්ණගේම ව්ග් කිරීම  
අව්ස්ත්රය ලබ් ගදන ගලස්ත්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි. 
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 ප් රකඩව්ල ජ්ල් ය 
 ප් රකඩව්ල පුර්ණගම ගක් ගස්ත්ර අක් ලකර 400ක ප්රම්ණයකත්ව පළමු පියව්ග  අක් ලකර 236 

කත්ව ී ව්ග්ව් සිදු කිරීම ත්ව ගදව්න පියව්ග  අක් ලකර 175 ක ප්රම්ණයක අර්ග ක ගබෝග ව්ග්ව් 
සිදු කිරීම ත්ව ගපර කන්න රැස්ත්රීග ක ප රරණය කර ගත්ව බව්ත්ව පුර්ණගම ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු 

ස්ත්භ්ප ම ඩම්.එමි.ඒ.ගක් ල.බී.විගජ්ගකෝන් මහර්්  පව්ස්ත්න ලදි.  
 ගව්න් ගව්න් ව් ගයන්  ප් රකඩව්ල ගදව්න පියව්ග  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්න ව්න ය්ය 4,5,6  මහ ස්ත්භ් 

පව්ත්වව්් අදහස්ත්ර රැගගන ගපර කන්න රැස්ත්රීග ක ප අ මග ක ගබෝග ව්ග්ව් සිදු කිරීම  රරණය 
කළ බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි.ග ක ව්න වි  අද්ල ගග්වි ස්ත්ංවිධ්න ව්ග්ව් පිහිුවීම ස්ත්ඳහ් ඇළ ගසලි 
සුීධ කිරීග ක ක යුතු සිදු කරමින් පව් මන බව්ත්ව පව්ස්ත්න ලදි.ර්ව්ද අ මග ක ගබෝග ව්ග්ව්  

 ස්ත්ඳහ් අව් ය බීජ් දිස්ත්රික් ල ගමක ක ක්ය ්ලය හරහ් 50ම ද්යකත්වව්ය ය ගත්ව ගහෝ ලබ්  පම  
ක යුතු සිදු කරනව්්න ක ව්ඩ්ත්ව සුදුසු බව්ද පව්ස්ත්න ලදි.  

 
 

 2019 යල කන්නය ස්ත්ඳහ් ව්ග් ක්ල ස්ත් හන රරණය කිරීම - මී ඔය ව්ය්ප්රය 
 
1994 අංක 13 දරණ ස්ත්ංග ෝධන පනර් ය ගත්ව 05 ව්න ව්ගන් මගේ 05 ව්න උප ව්ගන් මයය ගත්ව මී 
ඔය ව්ය්ප්රය ගව්නුගව්න් 2019 යල කන්නය ස්ත්ඳහ් පහර් පරිදි ව්ග් ක්ලස්ත් හන ස්ත්කස්ත්ර කරණ 
ලදි. 

 

අනු 
අංකය 

            
             විස්ත්රර්රය 

                  රරණ 
අබගක්ළව්ැව් අර්රගමල ප් රකඩව්ල 

01 ව්ග් කිරිම  අගේක් ලෂිර් ම් ක 
ප්රම්ණය 
 

අක් ලකර 457 අක් ලකර 220 අක් ලකර 811 

02 ව්ග් කිරිම  අගේක් ලෂිර් ගබෝග 
ව්ග  
 

ී ම්ස්ත් 03 -
අක් ලකර 420 
අ මග ක 
ගබෝග - 
අක් ලකර 20 

ී ම්ස්ත් 03 
අක් ලකර 220 

ී ම්ස්ත් 03 

-පුර්ණගම අක් ලකර 400 
-ය්ය 01 - අක් ලකර 50 
-ය්ය 02 - අක් ලකර 146 
-ය්ය 03 - අක් ලකර 40 
අ මග ක ගබෝග 
 
ය්ය 04 - අක් ලකර 50 
ය්ය 05 - අක් ලකර 75 
ය්ය 06 - අක් ලකර 50 

04 ගග්ීන් විසින් ඇළ ගසළි 
නඩත්වතුව් අව්ස්ත්න් කළ යුතු 
දිනය  

2019.03.10 
  ගපර 

2019.03.10   
ගපර 

2019.03.10   ගපර 

05 ගග්ීන් විසින් නියමිර් දින  
නඩත්වතු ගන්කරනු ලැබු 
අළව්ම ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය 
විසින් නඩත්වතු ක යුතු අව්ස්ත්න් 
කළ යුතු දිනය 

2019.03.13 
  ගපර 

2019.03.13   
ගපර 

2019.03.13   ගපර 

06 ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 
හ් ගග්වි ස්ත්ංවිධ්න විසින් 
ප්රධ්න ඇළව්ම /ගබදුමි ඇළව්ම 
නඩත්වතු ක යුතු අව්ස්ත්න් කළ 
යුතු දිනය 

2019.03.13 
  ගපර 

2019.03.13   
ගපර 

2019.03.13   ගපර 

07 මුම ව්ර  ජ්ලය නිකුත්ව කිරිම  
ගයෝජිර් දිනය 
 

2019.03.20 2019.03.25 2019.03.20 

08 ව්පුර් ගහෝ බීජ් සිුවව්් අව්ස්ත්න් 
කළ යුතු දිනය 

2019.04.12 2019.04.12 2019.04.12 
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09 මුර ජ්ලය ආර කභ කරන දිනය 

 
ව්ය්ප්ර කමිුවගස රරණය මර් 

10 අව්ස්ත්න් ව්ර  ජ්ලය නිකුත්ව 
 කිරිම  ගයෝජිර් දිනය 

2019.07.25 2019.07.25 2019.07.20 

11 ය්ගයන් ගව්යින් ඉව්ත්ව කළ 
යුතු දිනය 
 

2019.04.10 2019.04.10 2019.04.10 

12 ව්ග් රක් ලෂණය අව්ස්ත්න් කළ 
යුතු දිනය 
 

2019.04.10 2019.04.10 2019.04.10 

13 ව්ග් හ්නි දැනු ක දිය යුතු 
අව්ස්ත්න් දිනය 
 

2019.07.25 2019.07.25 2019.07.25 

14 අස්ත්රව්නු ගනල් අව්ස්ත්න් කළ යුතු 
දිනය 
 

2019.08.10 2019.08.10 2019.08. 10 

 
ව්ග් ගක්න්ගීසි 

 
01 ගකත්ව ඇල ස්ත්හ ගබදුමි ඇලව්ල නඩත්වතුව් ස්ත්දහ් ස්ත්ංව්ධ න අරමුදම ව් ගයන් කන්නයක  අක් ලකර 01ක් ල ස්ත්දහ්                             

රු.300.00ක මුදලක් ල ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය  ගගවිය යුතුය. 
 
02  නියමිර් දින  ගකත්ව ඇලව්ම  හ් ගබදුමි ඇලව්ම ගග්ීන් විසින් නඩත්වතු කළ යුතු අර්ර නියමිර් දින  නඩත්වතු           

ගන්කරන ගක් ස්ත්ර ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය මගින් නඩත්වතු කර නියමිර් මුදල ගග්වින්ගගන් අය කර ගැනම  ගග්වි 
ස්ත්ංවිධ්නය  බලය පැව්ග .(මී රය  රුපියම 150 බැගින්) 

 
03  ගව්යින් නිස්ත්් ව්ග්ව්  සිදු ව්න හ්නි ගග්විජ්න ස්ත්ංව්ධ න ගදප්ර් ග කන්තුගස මැදිහත්ව ීගමන් හ්නි පුණ ය කර 

ගර් යුතුයි.ව්්රිම්ග  පීධ මය  සිදු ව්න හ්නි ස්ත්දහ් අල්භය ර්ක් ලගස්ත්රරු කර අය කර ගැනීම. 
 
04  ව්ග් රැස්ත්රීග ක රරණ ව්ල  ප හැනිව් ජ්ලය ලබ් ගැනීම හ් ව්්රිම්ග  නිම ිර්ව්ල  හ්නි කිරිම සිදු කළ ගහ්ත්ව  

ව්්රි ම්ග  පනර්  අනුව් දඩය අය කිරිම ත්ව  එගස්ත්රම එම හ්නිය ර්ක් ලගස්ත්රරු කර ර්ක් ලගස්ත්රරු ව්ටින්කම අය කර 
ගැනීම ත්ව ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය  බලය පැව්ග . 

 
05  අනව්ස්ත්රගයන් ජ්ලය ලබ් ගැනිම ව්රදක් ල ව්න අර්ර එගස්ත්ර ලබ් ගත්ව ජ්ලය ගව්නුගව්න් ව්්රිම්ග  ගදප්ර් ග කන්තුව් 

මගින් ජ්ලගේ ව්ටින්කම ර්ක් ලගස්ත්රරු කර අද්ළ ව්රදකරුගගන් ව්ටින්කම අය කර ගැනිම  ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නය  
බලය පැව්ග . 

 
06  අනව්ස්ත්රගයන් ගහෝ බලහත්වක්රගයන් ජ්ල ගප්මිප භ්විර්ගයන් ව්්රි ජ්ලය ලබ් ගගන රක් ලෂිර් ගහෝ ගග්ඩ ඉඩමි 

ගහෝ අනව්ස්ත්ර ඉඩමි ව්ග් කිරිම ස්ත්මිපුණ ගයන් ර්හනමි ගස. 
 
07.ව්ය්ප්රය තුල දුංගක්ළ හ් ගක ින් ව්ග්ව් ස්ත්ඳහ් ජ්ලය ගහෝ ගප්ගහ්ර ලබ්  පම කිසිදු ආක්රයකින් සිදු 
ගන්කිරීම  කන්න රැස්ත්රීග ක ප රරණය කරණ ලදි. 

 
 
 
2019 යම කන්නය ස්ත්ඳහ් ඉහර් ස්ත්ඳහන් ව්ග් ක්ල ස්ත් හන හ් ව්ග් රී ම සුදුසු බව් පුර්ණගම ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු 
ස්ත්භ්ප ම ඩම්.එමි.ඒ.ගක් ල.බී.විගජ්ගකෝන් මහර්් විසින් කළ ගයෝජ්න්ව් අබගක්ලව්ැව් දකුණු ඉවුර ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ 
ගරු ස්ත්භ්ප ම එන්.පී. හීන්බංඩ් මහර්් විසින් ස්ත්රී ර කරණ ලදි. 
 
අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක කතුමන් අදහස්ත්ර දක් ලව්මින් ඉහර් දින ව්කව්්නුව්ල ය ක ගව්නස්ත්ර කිරීමක් ල සිදු කිරීම  අව් ය 
වුව්ගහ්ත්ව ඒ ස්ත්ඳහ් ව්ය්ප්ර කමිුවව්  බලය පව්ර් ගදන බව් ත්ව පව්ස්ත්න ලදි. 
ඒක්බීධ ගග්වි ස්ත්ංවිධ්නගේ ගරු ස්ත්භ්ප මතුම්ගේ ස්ත්රතු ම කව්ගව්න් පසුව් ප.ව්. 4.30   පමණ කන්න රැස්ත්රී ග ක 
ක යුතු අව්ස්ත්න් කරණ ලදි. 
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ජී.ඒ.කිත්වසිරි 
අ මග ක දිස්ත්රික් ල ගමක ක 
කුරුණෑගල 
 
පි පත්ව:- 
01. ව්්රිම්ග  කළමන්කරණ අං ය ගක්ළඹ                                                     :- ක්දැස්ත් 
02. දිස්ත්රික් ල ගමක ක කුරුණෑගල                                                                         :-ක්දැස්ත් 
03.දිස්ත්රික් ල ව්්රිම්ග  අධයක් ලෂ කුරුණෑගල                                                         :-අව් ය ක යුතු ස්ත්දහ් 
04.ප්ර්ගීය ය ගමක ක ගමගමුව්/අඹන්ගප්ල/ඇහැුවව්ැව්                                        :-අව් ය ක යුතු ස්ත්දහ්                                       
05.ප්ර්ගීය ය ව්්රිම්ග  ඉංජිගන්රු ගමගමුව්                                                        :-අව් ය ක යුතු ස්ත්දහ්                                                      
06.ගග්විජ්න ස්ත්ංව්ධ න නිගයෝජ්ය ගක්මස්ත්්රිස්ත්ර කුරුණෑගල                                 :-අව් ය ක යුතු ස්ත්දහ්                                  
07.ගග්විජ්න ස්ත්ංව්ධ න නිලධ්රි ගමගමුව්                                                           :-අව් ය ක යුතු ස්ත්දහ්                                                                                 
08.ස්ත්හක්ර කෘෂිකම  අධයක් ලෂ ගමගමුව් කල්පය                                               :-අව් ය ක යුතු ස්ත්දහ් 
09.ස්ත්හක්ර අධයක් ලෂ කෘෂි රක් ලෂණ මණ්ඩලය මහව්                                             :-අව් ය ක යුතු ස්ත්දහ් 
10.කෘෂිකම  උපගී ක ප් දකඩව්ල/අඹන්ගප්ල 
    ව්න්නි ඉහලගම/ඇහැුවව්ැව්/න්න්ගන්රිය                                                          :-අව් ය ක යුතු ස්ත්දහ්                                             
11.ස්ත්හක්ර කෘෂිකම  අධයක් ලෂ ප්ර්ගීය ය ගමක ක ක්ය ්ලය ගමගමුව්                 :-අව් ය ක යුතු ස්ත්දහ් 

 


