
2019 ය කන්න ලගා රැවව්ීම -  මිණිපේ මශා ලාරිමාර්ග ලයාපාරය. 
 

 දිනය  :-  2019/ 04/ 04 

 වථ්ානය  :- උඩපල වංවක්ෘතික මධයවථ්ානය 

 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 ලගා තීරණ නීතිගත කිරීම. 

2. පපොපශොර වශනාධාරය වැපයීම. 

3. කෘෂිකර්ම කටයුතු,බීජ වැපයීම. 

4. ලාරිමාර්ග කටයුතු පිළිබද වාකච්ඡා කර තීරණ ගැනීම. 

 

මාවනය දිවත්්රික් ල පේකේතුමා පලත භාර කරන දි. 

ඉදිරිපත්කරණ 

නිෂධාරියා 

ආයතනය 

 

කාරණය 

පන්.ලයා. 

කමනාකරු 
 පපර ලගා තීරණ වභාගත කිරීම,පමම තීරණ වංපෝධනයට ශැකියාල තිපබන බල ප්රකා කරන ී. 

මධයම පෂාත් 

ලාරිමාර්ග 

අධයක් ල 

 පලතින නියගය වැකිේට ගතයුතු ලන බලත්,පානීය ජ ප්රන්ය විදුලිය ඇණහිීමම ,අභිපයෝග ලන 

බලත් 

 මිණිපේ ලේ ඉවුර -දකුණු ඉවුර ද්විතියත්ලයටම ජය වැපයිය යුතු ලන බලත් පේ වදශා එකම පශෝ 

ආවන්නම දිනයකී ජය නිකුත් ක යුතු බල  ප්රකා කරන ී. 

 ය කන්නයට ගැටළු පබොපශොමයක් ල කිපබන බලත් ,වාමුහිකල ලැඩ කටයුතු කිරීපමන් එම ගැටළු විවදා 

ගත ශැකි බලත් 

 ජ පාක කමිටු තීරණ අනල 80% වී,20% අතපර්ක පභෝග  ලග ක යුතු ලන බලත්, 

 අපප්රේේ මව 10ලන දින ප්රධාන ඇෂට ජය මුදා ශරින බලත්,විා ජ ප්රමාණයක් ල පනොැපබන 

බලත්,ැපබන ජ ප්රමාණය වාමුහිකල පබදාගත යුතු බලත්  පලනත් ලයාපාර ගැටළුද බාධාලන් විය ශැකි 

බලත් ප්රකා කරන ී. 

 ඇලේ සුද්ද පවිත්ර කිරිම නිසි දිනට ක යුතු බලත් ඩී ඇලේ නඩත්තුලට සුළු මුදක් ල ැපබන  බලත් , 

 පියලර 1,2- - 3,4  පව අදියර පදකකින් ජය මුදා ශරින අතර අභයන්තර වැසුමක් ල ශදාගත යුතු 

බලත්,ජ පාකට අමතරල පබදා ශැරීපේ කමිටුලක් ල පත්කර ගන්න යනුපලන් ප්රකා කරන ී. 

 ලැඩි මේ වී ලට පනොයන පවත්,අතිපර්ක පභෝග ලට පයොමු ලන පවත් ,මාව 3- 3 ½ 

වී ලගා කරන පවත් එපවේ පනොපකපශොත් ජය බා ීපේ ශැකියාලක් ල පනොමැති බලත්, 

 රන්පදණිග ජාපේ පමණක් ල දැනට ජය තිපබන බැවින් ඒකාබද්ධ ලැඩ වටශනකට යාම සුදුසු 

බලත්,රක් ලණය කර ගැනීමද ලැදගත් ලන බලත් ප්රකා කරන   ී

කෘෂිකර්ම 

නිපයෝජය 

අධයක් ල-

අන්තර් පෂාත් 

 පමලර පශොද අවල්ැන්නක් ල ැබුණු බලත්, 

 පපර කන්න තීරණ සුදුසු වලත් විවිධ පශේතු නිවා පලනව ්විය. 

 එකට ලගා කිරීම ජ අපශසුතාලට  පමණක් ල පනොල කෘමි ශානිය අලම කරගැනීමටද පශේතු ලන බල ප්රකා 

කරන ී. 

 කන්න තීරණ ක්රියාත්මක කිරීම තුෂ විවිධ ලාසි ැපබන බලත්,රක් ලණය කිරීම,ප්රතිාභ ැපබන්පන් 

කන්න තීරණ අනුල ලගා කපශොත් පමණක් ල බලත්, 

 කන්නය ප්රමාද  වුලපශොත් කෘමි ශානි ලට ඉතාමත් හිතකර තත්ලයක් ල ඇතිලන බලත් 

 තිපබන තත්ලය අනුල ය කන්නය ජය ගනිමු යන්න, 

 පියලර 3-4 අතිපර්ක පභෝග ලට පයොමු ලන පවත්,අතිපර්ක පභොග වදශා පැපක් ලජයක් ල ශදුන්ලා  ීඇති 

බලත් රටකජු,බඩ ඉරිගු ලැනි පභෝග ලගා කරන පවත් ,පවේනා  දෂඹුලා දැනට ගැටළුලක් ල පනොමැති 

බලත්, 

 නිප්ාදන වියදම අඩු කරගැනීම ාභයට පශේතුලන බලත්, 

 පැ මැක් ලකා ශානිය වදශා බීජ වත්කාරය  කරන පවත් ප්රකා කරන ී. 



පියලර 04 

ප්රා.පගො.වං.ඩී 

03 වභාපති 

 අපපේ පපර ඉේලීම වපේ මාර්තු 25 ජය බා පදන පවයි.ජ පාන කමිටු තීරණ අනුල පලනවක් ල 

සිදු වී ඇති බලත් අපප්රේේ මව 10 පලනි දින ජය බා පදන බලත්, 

 වංලර්ධන කටයුතු පශේතුපලන් ප්රධාන ඇෂ යේ යේ බාධක තිපබන බලත්,ජය බා ීමට පපර එම 

බාධක ඉලත් කරදිය යුතු බලත්, 

 දුනුවි පිටිය පරොන්මඩ පිරීම ඉලත් කරන පව ඉේලීමට පිළිතුරක් ල පනොමැති බලත්,තුේහිරිය මඩ 

පශොපරොේලට මුදේ ැබී පනොමැති බලත්, 

 මාව 1 ½ පමණලත්  ඇපෂේ ජය බාපදන පව ඉේලීේ කරන ී. 

 පගොඩ  ඉඩේ ලගාලට   ලගාළිං අලවර පදනලාද? බලත්, 

 අළුත්තරම අතිපර්ක පභෝග බීජ මිදි ගන්පන් අඩුපලන් බල ප්රකා කරන ී. 

 පසුගිය කන්නය 3-4 පියලරට ගැටළු තිබුණු බලත්, 

 2018 මශ කන්නපේ කෘෂි රක් ලණ ලන්දි කිහිප පදපනකුට ප්රමාද බලත්,   

 කෘෂිකර්ම කමිටුලට අදා නිධාරින්පේ පනොපැමිණිම ගැටළුලක් ල බලත්, 

 පලතින වියළි තත්ලය පශේතුපලන් කුඹුරු පතත් කර ගැනීමට ලැඩි ජයක් ල අලයලන බලත් ප්රකා කරන 

ී. 

පියලර 4 ඩී 4 

නිපයෝජිත 
 තම පගොවි වංවිධානය කන්නයක් ල ලගා පනොකර පරිතයාග ක බලත්,ුවුන්පේ ගැටළු ලට ප්රමුඛතාලය 

හිමි විය යුතු බලත්,ජ කමටිමුල අඛණ්ඩල පලත්ලන බලත් කියා සිටින ී. 

ප්රධාන 

ඉංජිපන්රු 

කලීේ මශතා 

මිණිපේ ලේ  

ඉවුර ලයාපෘතිය 

 ඇපේ ලැඩ පකපරමින්  පලතින බලත්,බාධක ඉලත් කරන බලත්,ලයාපෘතිපේ ලැඩ තලත් පබොපශෝ පවේ 

තිපබන බලත්, 

 ලගාලට පයොදන කාය පකටි කර අපට කාය බා පදන්න යනුපලන් ඉේලීේ කරන ද ඉදිරියට මාව 

02ක් ල අලය බලත්, 

 කන්න තීරණ ලට පගොවීන් පයොමු කරන්න යනුපලන් ප්රකා ක බලත්, 

 දැනටමත් ලයාපෘතිපේ කාය පකටි පලමින් පලතින බලත්, 

 දුනුවි ලැල අඩුපාඩු ලයාපෘතිපයන් පනොපකපරන බලත්,එයට පලනත් විකේපයක් ල පවොයමු යනුපලන් 

ප්රකා කරන ී. 

ලයාපාර පගොවි 

වංවිධාන 

වභාපති 

 ප්රධාන ඇපෂේ බාධක ඉලත්කර පනොමැති බලත්, 

 3,4 පියලර ලට ජය ීපේ අපශසුතාලය මග ශැර ගැනීම වදශා නීරීක් ලණයකට යෑම සුදුසු බල ප්රකා 

කරන ී. 

පගොවිජන පවේලා 

නිධාරි 

පශටිටිපපො 

 ලගා ළිං වදශා අලවර පදන නමුත්  නිර්පද් බා පදනවිට  තනි පුද්ගපයකුට පමණක් ල   

අලවර පනොපදන බලත් වමශ ලපයන්  ලගා කරන පුද්ගයන්ට ලගා ළිං වදශා අලවර බා පදන බලත්, 

 

4 පියලර 

ප්රියන්ත මශතා 
 මිණිපේ ලයාපාරය මශලැලියට අත්පත් කර ගැනීමට සදානමක් ල ඇති බලට ප්රචාාරයක් ල යන බලත් එය 

වතයක් ල ද යන්න විමවා සිටින දි. 

 

මධයම පෂාත්  

ලාරිමාර්ග 

අධයක් ල 

 මිණිපේ ලයාපාරය තිපබන ක්රමය  එපවේම පලතින බලත් අභයන්තර  වංලර්ධනය කරගැනීම මලික අදශව ්

බල ප්රකා කරන ී. 

 

ලයාපාර පගොවි 

වංවිධාන 

වභාපති 

 මශලැලියට  ගැනීපේී  ඇතිලන දුක්රතා පිළිබද කරුනු ඉදිරිපත් කරන ද අතර එය ලැැක් ලවීමට 

අලය කටයුතු ක යුතු බලත්   

පියලර 3 

ප්රා.පගො.වං.වභා

.උපාලි 

ජයතිවව් මශතා 

 2018/19 මශ කන්නය වාර්ථක කර ගැනීමට වශය ව වැමට වත්තිය ප කරන ී. 

 ප්රධාන ඇපෂේ අතීතය ශා ලර්තමානය  ගපා අදශව ්දක් ලලන ද අතර තලමත් ලැඩ අලවානයක් ල පනොමැති 

බලත්, 

 ජය  බා ීපේ දිනය පලනවව්ීම පගොවීන් පනොවන්සුන් වීමට  පශේතු ව බලත් පලවන ී. 

 ක්රිේ ලැඩවටශන යටපත්  ඩී 39,ඩී 43,ඩී46,ඩී47,ඩී 51,ඩී 56,ඩී 57 වංලර්ධනය පලන බලත්, 

 ඉදිරි කන්නත් වමග පගොවිතැනට අලය ලටා පිටාල පශොද ආකාරයට වැකපවන බලත්, 

 පශට්ටිපපො ප්රාපද්ශීය නිධාරිතුමාපේ  පවේලය අගය කයුතු බලත්, 

 බිත්තර වී මි අධික බලත්,ලැේ ල පරොන් මඩ පිරී තිපබන බලත්, 

 ප්රාපද්ශීය නිධාරි කාර්යායට බීජ වී බාපදන පවත් දැනටමත් ප්රධාන ඇපෂේ ජය උපපයෝගි 

කරගනිමින්  අතිපර්ක පබෝග ලගා කරමින් සිටින බලත්, 

 ලැේ පගොඩ ලන විට ලේ අලීන්පගන් විා ශානියක් ල සිදුනල බලත්, 

 පරිතයාග කර කන්නත් වමග නාම පේඛන අනුල බීජ වී ඉදිරි කන්නයට බාපදනු ඇතැයි 

බාපපොපරොත්තු ලන බලත්, 

 හං ගග අමුණ 3,4 පියලරයන්ට විා ේ ටිනාකමක් ල බාපදන බලත්, 

 පමම කන්නය වාර්ථක කර ගැනීමට උදේ උපකාර  කරන පව කාරුණිකල ඉේා සිටින ී.  



ලයාපාර පගොවි 

වංවිධාන 

වභාපති  

ගමපේ මශතා 

 2019 ය කන්නය තීරණාත්මක බලත්,රන්පදණිග ජාපේ පමණක් ල 86%ක ජ ධාරිතාලක් ල පලතින 

අතර නියගය අනුල එයද අවිනිච්ිත බලත්, 

 මශලැලිය ගැනීම පිළිබද ලාරිමාර්ග අධයක් ලතුමාපේ වථ්ාලරය පිළිබද වත්තිය හිමිලන 

බලත්,පගොවින්පේද අඩු පාඩු පබොපශොමයක් ල තිපබන බලත්, 

 ජ පාන කමිටුපේී තමා පැලස කරණු ශා එහිී ගත් තීරණ ප්රකා ක අතර ඉක් ලමනින් මශ වභා 

පලත්ලා පගොවීන් දරනුලත් කර නිසි කට ලගාල අලවන් කිරීමට ලගබා ගතයුතු බලත්, 

 පදලැනි පියලර වංලර්ධන කටයුතු පලනත් පියලරට වමගාමීල අඩුලක් ල දකින බලත්,පියලර 2 ජ අපපත් 

යාම ලැඩි ලන බලත්,ප්රතිකර්ම අලය බලත් ප්රකා කරන ී. 

 ඩී 18,19,20 වංලර්ධනය පනොලන බලත්,අඩුපාඩුද දක් ලනට ඇති බලත්,වංලර්ධනයට දායක ව වැමට 

වත්තිය හිමි ලන බලත්, 

 වී අපවිය ,අපවි නිධාරින්පේ  පනොපැමිණිම කණගාටු ලන බලත්,වී අපවිපේ  ීබැංකුලක ශැසිරීම 

තු පගොවීන් පත්ලන අපශසුල ගැනත් සුළු වී පමෝේ හිමියන්පේ අඩු දායකත්ලය පිළිබදලත්, 

 පියලර 3 ඩී 42 ඉඩේ ආරවුක සුමු පිළිබදලත් ප්රකා කරන ී. 

 තලත්  වංලර්ධනය පනොලන ඇලේ  පිළිබද පැශැදිලි කරන ී. 

 පගොවිමශතුන්ට වී මි අඩු කිරීමක් ල පනොකරන පව ඉේලීේ කරන ද අතර සියලු පදනාට ය 

කන්නයට සුභාශංවනය ප්රකා කරන ී. 

 

ලාරිමාර්ග 

අධයක් ලතුමා 

 ලැලැක ජය පිපරන සීමාලන් තුෂ අනලවර කටයුතු ලට නීතිමය පියලර ගැනීමට ශැකි බල 

ප්රකා කරන ී. 

4 පියලර 

කරේගශලැල 

අංක 01 

වභාපති 

 ගැටළු ඉදිරිපත් ක අතර ලැපේ පරොන්මඩ  පිරීම ,අතිපර්ක පභෝග අපවි ගැටළුල, අතිපර්ක 

පභෝග ලගාපේ අලදානම පිළිබද ප්රකා කරන ී.                                      

කෘෂි රක් ලණ 

මණ්ඩය 

අධයක් ල 

මශනුලර 

 කන්න තීරණ ලලින් පරිබාහිරල ලගාල සිදු කිරීම පශේතුපලන් වමශර පුද්ගයන්පේ ලන්දි මුදේ 

ප්රතික් ලපේප වීමට පශේතුල බලත්, 

 කන්න තීරණ ලට අනුල ලගා කරන අයට අලය පද් බා ීමට කටයුතු කරන බලත්, 

 කන්න රැවව්ීපේ ගනු බන තීරණ අනුල ඒ දිනයට පශෝ ඊට පපර ලගාල ආරේභ කිරීම සුදුසු 

බලත්, 

 කෘෂිකර්ම පදපාර්තපේන්තුපේ නිර්පද් කර තිපබන කන්නයට අදා ප්රපදදයට  පමණක් ල ලගා 

කිරීම සුදුසු බලත්, 

 අභියාචාන පිළිගන්නා අතර විමවා බැලීේ කටයුතු සිදු කරන බලත්, 

 කෘෂිකර්ම ප්රාපද්ශීය නිෂධාරි නිර්පද් මත ප්රධාන ලපයන් ලන්දි නිර්පද් ලන්පන් 

නියගය,ගංලතුර,ලන අලි ශානි පමණි. 

 ලගා කරන පභෝග ලර්ග 05කට පමණක් ල ලන්දි පගවීම සිදු කරන බලත්,අමතර රු 200.00ක 

ආලරණයක් ල ගතයුතු බලත්,රක් ලණය විය යුතු අලවන් දිනය නියතල වදශන් විය යුතු බලත්, 

 

ප්රා.නිෂධාරි 

උේපතගම 

 අප ප්රපද්පේ සුළු ලාරි 71 පමණ තිපබන බලත්,කන්න රැවව්ීේ තීරණ මශාලාරි වශ සුළු ලාරි 

පව පලනවල්න බැවින් දින ලකලානු ගැටළු වශගත බල ප්රකා කරන ී. 

රක් ලණ භාර 

අධයක් ල 

 සුළු ලාරිමාර්ග කන්න තීරණ පැශැදිලිල අපපලත ලාර්තා කරන පව ඉේලීේ කරන ී. 

මාතපේ කෘෂි 

රක් ලණ 

මණ්ඩ  

අධයක් ලක 

 මිලියන 30ක ලන්දි ැබී ඇති බලත්,2018 ලර්පේ ය ලන්දි තලමත් පනොැබී ඇති 

බලත්,පගොවින්පේ විවිධ අඩුපාඩු  පශේතුපලන් එපවේ සිදු වී තිපබන බලත්,ලන්දි පසුල ැපබන 

බලත් ප්රකා විය. 

ලාරිමාර්ග 

අධයක් ල 

(මධයම) 

 ක්රිේ ලයාපෘතිය ැබුණු වශ බාගත් අයුරු පැශැදිලි ක අතර  පකොන්ත්රාත් කරුලන්පේ 

ප්රමාදයන් පශේතුපලන් ඇතිව ගැටළු ප්රකා කරන ී. 

 පියලර 3 ප්රධාන ඇ පලතින බාධක ගැනද කරුණු ඉදිරිපත් කරන ී. 

 යන්පත්රෝපකරණ බා ී ඇති බලත්,ඇවත්පේන්තු වකව ් කපෂේ ැබුණු මුදේ ප්රතිපාදන ලට 

අනුල බලත්, 

 මුතියංගන ුය වැදුලපශොත් ඉශෂ කුඹුරු යටපලන තත්ලයක් ල තිපබන බලත් එය නැලත විමවා 

බන බලත්, 



 පයෝජිත හං ගග ලයාපෘතිය පිළිබද පැශැදිලි කරන ී. 

 මශලැලියට ගැනීම පිළිබද වාකච්ඡා ක අතර මිණිපේ අයිතිය පිළිබදද පැශැදිලි කරන ී. 

කෘෂිකර්ම 

අධයක් ල 

මාතපේ 

 වී මිී ගැනීමට දිවාපතිතුමාට මිලියන 50ක් ල ැබුණු බලත්,ප්රාපද්ශීය පේකේතුමාට පයොමු  ක 

බලත්,දැනට පමට්ට්රික් ලපටෝන් 136.03 මිී පගන තිපබන බලත්,දැනට ලැයවී ඇත්පත් මිලියන 

5ක් ල බලත්, 

පගොවිජන 

පවේලා 

ප්රාපද්ශීය 

නිධාරි-

පශට්ටිපපො 

 බීජ වී තිපබන බලත්,පවේලා වැපයුේ සදානේ බලත් ප්රකා කරන ී. 

 බැංකු ණය ක් ල 70ක් ල පමණ ී තිපබන බලත්,පපොළිය 4%ක් ල බලත්, 

 වමශර ආයතන වමග ගැටළු තිපබන බලත්,ඒකාබද්ධල කටයුතු කරන බලත්, 

 අක් ලකර 20ක අවල්ැන්න පගන යාමට පාරක් ල ශරව ්කිරීමක් ල පිලිබද ප්රකා ක අතර එයට නීති 

මගින් ක්රියා කරනු ඇති බල ප්රකා කරන ී. 

මේගේමන 

වභාපති 

 බීජ වී බුවේ 1750ක් ල පමණ තිපබන බලත් පිට අයපගන් බීජ වී පනොගන්නා පව ඉේලීේ කරන 

ී. 

 බීජ වී මිී ගන්නා විටම පගොවීන්ට මුදේ පගවීම සිදු ක යුතු බලත්,ලැඩි මිට බීජ වී 

අපවියක් ල තිපබන බලත්,කිපෝග්රෑේ 50 මිටිම බාපදන පව ද ඉේලීේ කරන ී. 

 පපොපශොර නිර්පද්ය ලැඩිකරන පවත් ඉේලීමක් ල කරන ී. 

ලනජීවි 

කාර්යාය 

 අලි මිනිව ්ගැටඅල පැශැදිලි ක අතර අලි පලඩි ,ලාශන ශා නිධාරි හිගය නිවා පගොවීන්පේ 

ඉේලීේ ඉටු කිරීමට ප්රමාදයක් ල පලතින බලත්, 

 තිපබන අලි පලඩි වාධාරණල බා පදන බලත්,අලින්පේ වංක්රමණය  දැනට බුලල සිදුපලන 

බලත් ප්රකා විය. 

පියලර 1 

ප්රා.පගො.වං. 

වභාපති 

 දැනට ලනජීවි නිධාරින් ශට තිපබන අඩුපාඩු අපශසුකේ පැශැදිලි බලත්,ුවුන්ට පදොව ්තැබීපේ 

පත්රුමක් ල පනොමැති බලත්,ඉශෂ නිෂධාරින් දැනගත  යුතු බලත් ප්රකා කරන ී. 

ප්රාපද්ශීය 

පේකේ 

මිණිපේ 

 වී මිී ගැනීම වදශා මිලියන 10ක් ල මුදේ ැබී තිපබන බලත්,ගබඩා 02ක් ල විලෘතල තිපබන බලත්, 

 දැනට වී කිපෝග්රෑේ 34300ක් ල පමණ මිී පගන ඇති බලත්, 

 ප්රාපද්ශීය පේකේ කර්යාපේ ගිණුේ තිපබන්පන් මශජන බැංකුපේ නිවා ප්රමාදයන් ඇති ලය 

ශැකි බලත් ප්රකා විය. 

දිවත්්රික් ල 

පේකේ 

මශනුලර 

 ඉතා චාතුර පව පගොවීන් අදශව ්ප්රකා ක අතර ඉදිරිපත් ව ගැටළු වාකච්ඡා කරන බලත්, 

 ලන අලි ගැටළු ,පපොපශොර පබදා ීපේී ඇතිලන ගැටළු ආදි අභයන්තරල විවදිය ශැකි ගැටළු 

විවදා ගනිමු  යනුපලන් ප්රකා කරන ී. 

 වංලර්ධන ලැඩ කටයුතු ලට කාය බාපදන බලත්, 

 වකව ්කරගත් කන්න රැවව්ීේ කා වටශනට අනුල නිසි කට ලගා කටයුතු කයුතු ලන බලත්, 

 ලගකීේ වාමුහිකල ඉටු කිරීම,නිෂධාරින් ශා පගොවීන් වමීපල කටයුතු සිදු කපශොත් ගැටළු අලම 

කර ගත ශැකි බලත්, 

 ලගා කරන කන්නය පසුගිය කන්නය පමන්ම පශොද කන්නයක් ල පේලා යනුපලන් ප්රාර්ථන ලාක 

අතර රැවව්ීම වාර්ථක කර ගැනීමට වශය බාදුන් වැමට වත්තිය පිරිනමන ී 

ලයාපාර කමිටු 

පේකේ 

 මිණිපේ ය කන්න රැවව්ීම වාර්ථක කර ගැනීම වදශා පමපතක් ල වශාය දැක් ලව හිටපු දිවත්්රික් ල 

පේකේතුමාට ශා  අලුපතන් පැමිණි  දිවත්්රික් ල පේකේතුමා ඇතුළු සියලුම රාජය නිෂධාරීන්ට ශා සියළුම 

පගොවි වංවිධාන නිෂධාරින්ට වත්ුතිය ප්රකා කරන දි. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1994 අංක 13 දරණ ලාරිමාර්ග පනතින් වංපෝධිත 5 ලගන්තිපේ 6 ලන උප ලගන්තිය ප්රකාරල 
පලත්ලන කන්න තීරණ  2019 ය කන්නය - මිණිපේ ලයාපාරය-2019/04/04 
අමුපණන් ජය නිකුත් කිරීම -2019/04/10 දින 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1994 අංක 13 දරණ ලාරිමාර්ග පනතින් වංපෝධිත 5 ලගන්තිපේ 6 ලන උප ලගන්තිය ප්රකාරල 
පලත්ලන කන්න රැවව්ීමට අදා වකව ්කර ගන්නා රීති 
 
1. පකත් ඇලේල ශා පබදුේ ඇලේල නඩත්තුල වදශා අක් ලකර 01 කට රුපියේ  200 ක් ල        

පගොවි වංවිධාන විසින් අය කිරිම. 
 
2. ජය පවොරා ගන්නන්  වශ ලාරි පද්ධතියට ශානි කරන්නන් වදශා ලාරිමාර්ග පදපාර්තපේන්තු  
     තක් ලපවේරුලට අනුල දඩ අය කිරීම.  
 
3. නියමිත දිනයට පකත් ඇ වශ පබදුේ ඇ පද්ධතිය (තම පකොටව) සුද්ධ පනොකරන පගොවීන් වදශා  දුර 20mක් ල 
වදශා රු 1000 .00 ක් ල ශා ඊට ලැඩි ලන වෑම මීටරයකටම රු 50/=ක් ල පව දඩ අයකරනු බන අතර, 
පනොපගලන්පන් නේ වමත  මණ්ඩය මගින් දඩය අය කර ගැනීම. 
 
4. පපොපශොර පේඛනය නිර්පද් කිරීපේ ී ඇ පද්ධතිය ශුද්ධ පනොකරන පගොවීන් වදශා  වාමාජිකත්ලය     
තශවුරු පනොකිරීම 
 
5.   පලනත් -                                   

 අක් ලකරයක් ල වදශා පකොේපපොවට්් පපොපශොර කිපෝ 2000    ක් ල පයීම අනිලාර්ය පේ. 

 පිදුරු ගිණිතබා විනා කරන්නන්ට රු 2000.00ක දඩ මුදක් ල නියම කිරීම. 

 මිණිපේ ලයාපාරපේ දුේපකොෂ ලගාල වේපර්ණපයන්ම තශනේ කිරීම. 

 රක් ලෂිත ලගාකිරීම වේපර්ණපයන්ම තශනේ කිරීම.  (ප්රධාන ඇ, පබදුමි ඇ, පකත්ඇ)  

 
 

 
මශනුලර දිවත්්රීක් ල පේකේ/ දිවාපති, 
වශ වල්පද් කටයුතු අමාතයාංපේ අතිපර්ක පේකේ 
 

 

 

               කරුණ 1පියලර 2  පියලර 3  පියලර 4  පියලර 

ලගා කරන බිේ ප්රමාණය   (අක් ලකර ) 5643 4819 3482 2668 

වී ලර්ගය මාව 2 ½ , 3 , 3 ½ 

වී ලගා කරන ප්රමාණය (%) 85% 
පලනත් පබෝග ලගා  කරන ප්රමාණය (%) 15% 

1,2 පියලර 3,4  පියලර 
මුේ ලරට ජය නිකුත් කෂ යුතු දිනය 04/30 04/18 

ඇ සුද්ද කර අලවන් ක යුතු දිනය 04/25ට පපර 04/10 ට පපර 

බිේ වැකසීම ආරේභ ක යුතු දිනය 04/30 04/22 

බීජ/ පැ සිටුලා පශෝ ලපුරා අලවන් කෂ යුතු දිනය  05/20 05/10 

මුර ජය නිකුත් කිරීම 05/20 05/10 

අලවන් ජ මුරය නිකුත් කිරීම (වී  වදශා) 08/20 08/10 

අවල්නු පනා අලවන් ක යුතු දිනය 09/30 09/10 

රක් ලණය කෂ යුතු අලවන් දිනය  05/20ට පපර 05/10ට පපර 



 

 

 

 

ලයාපාර කෂමනාකරණ කමිටු රැවව්ීම  - මිණිපේ ලයාපාරය 

රාජය නිධාරින්පේ පැමිණීපේ අත්වන් පේඛනය - 2019/ 02/ 21 

අඅ නම ආයතනය තනතුර 
1.  ඩි.එේ.එන්.ජි.ටි.කරුණාපවේන දි. පේ.කාර්යාය - මශනුලර දිවත්්රික් ල පේඛේ 
2.  එන්.ජි.සී.බණ්ඩාර දි.පේ.කාර්යාය - මාතපේ වශකාර අධයක් ල 
3.  එේ.එේ.එව.්පවේනාරත්න දි.පේ.කාර්යාය - මාතපේ වශකාර අධයක් ල 
4.  ඒ.ජි.අරුණතික ලි.පේ.කාර්යාය -මශනුලර  
5.  එච්.එේ.ආර්.බණ්ඩාර දි.පේ.කාර්යාය -මශනුලර නි.කෘෂි.අධක් ල 
6.  අජිතා මානික්රම දි.පේ.කාර්යාය - මාතපේ නි.කෘෂි අධයක් ල 
7.  M.A.D. බණ්ඩාර මයා ලාරි.ක. අංය පන්. ලයා. කෂමනාකරු 
8.  ඒ.එේ.අරවින්ද  මයා ලාරි. පද - ශවක ලාරි.ඉංජි 
9.  M.J.M කලීේ මයා අමුණ ඉවස්ීපේ ලයාපෘතිය නිපයෝජය ලයාපෘති අධයක් ල 
10.  ජි.අරුණතික නි.කෘෂි අධයක් ල කාර්යාය - ශවක නි.කෘ.අධයක් ල 
11.  ඩි.එන්.පක් ල.දිවානායක ප්රා.පේ.කාර්යාය - ශවක ප.ග්රා.නිධාරි 
12.  ටි.එේ.ටි.අපවේ කෘෂිරක් ලණ මණ්ඩය වශකාර අධයක් ල 
13.  ඩබ්.එව.්සී ඒකනායක ලාරි. පද පකොට්ඨාව  වශකාර 
14.  ජයන්ත ශ්රී ආනන්ද පගොවි.වං.පද-පමොරයාය පගොවි.  වං. ප්රා. නිෂධාරී  
15.  පී.ජී.එන්.පක් ල.ගුණරත්න පගො.වං.පද-උේපතගම පගොවි.  වං. ප්රා. නිෂධාරී 

07. පක් ල.එේ.එව.්සී, ගුණපවේන පගොවි.වං. කාර්යාය-ශදුන්ගමුල පගොවි.  වං. ප්රා. නිෂධාරී  
 අයි.පක් ල.ජි.ඒ.වමරජීල පගොවි වං.කාර්යාය - පශට්ටිපපො පගොවි වං.ප්රා.නිධාරි 

08 පක් ල.ීම.ආර්.පප්රේමදාව ලාරි .ක.අංය ආයතන වං. නිධාරි 
 එේ.එේ.ඒ.ජි.තිකරත්න බංඩා එම වං.වශකාර 
 ඩි.ජි.පේ.එන්.කුමාරි එම එම 

13. ඊ.ඒ.එන්.ඩී එදිරිසිංශ ලාරි.පද ඉංජි.වශකාර -1 පියලර 
 එේ.ජී.බී.පී.එන් බණ්ඩාර ලාරි.පද ඉංජි.වශකාර -1 පියලර 

14. එේ.ජී.රපසිංශ එම ඉංජි.වශකාර -2 පියලර 
 

15. ඒ.එේ.ආර්.ඩී.අතපත්තු  
පලනුලට(ක් ලපේත්ර වශකාර)  

එම ඉංජි.වශකාර -3 පියලර 
 

16. බී.පක් ල.ඒ.නිපරෝන් එම ඉංජි.වශකාර -4 පියලර 
 යු.එේ.පි.ආර්.බි.උඩකුඹුර අයකිරීේ නිධාරි ප්රා.වං.බැංකුල - උඩපල 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ලයාපාර කෂමනාකරණ කමිටු රැවව්ීම  - මිණිපේ ලයාපාරය 
 

පගොවි වංවිධාන නිධාරින්පේ පැමිණීපේ අත්වන් පේඛනය - 2019/ 02/ 21 

1 පියලර 
අඅ නම පගො.වං තනතුර 

1.  ලයි.එේ.ඩබ්.ජී.බිපවෝමැණ්පක් ල මිය ඩී 01 වභාපති 

2.  ඩබ්.එේ.පක් ල.ජි.අපබ්රත්න මයා ඩි 8 වභාපති 

3.  වමුදය බාසරිය මයා ඩි 12 වභාපති 

4.  ඒ.එේ.විපේසිංශ මයා ඩි 13 වභාපති 

5.  පේ.එේ.විපේරත්න බංඩා මයා ඩි 19 භාණ්ඩාගාරික 

6.  ඒ.ඩබ්.ඒකනායක මයා ඩි 21 වභාපති 

7.  පක් ල.ජී. ධර්මදාව මයා, ඩි 24 වභාපති 

8.  එච්.එේ.ඥානවිම මයා, ඩි 25 වභාපති 

9.  සි.බි.මාරසිංශ මයා ඩි 26 වභාපති 

10.  ජි.ජි.ජිනදාව මයා ඩ 31 වභාපති 

11.  ඩි.එේ.ඒ.නලරත්න මයා ඩි 32 වභාපති 

12.  වේපත් ශ්රී බුද්ධික බණ්ඩාර මයා ඩි 35 වභාපති 

13.  එව.්එේ. අපබ්රත්න මයා, ඩි 39 වභාපති 

14.  ආර් .එේ. ජයලර්ධන මයා, ඩි 41 වභාපති 

15.  ඒ.එේ. ධර්මපවේන මයා, ඩි 43 වභාපති 

16.  ඒ.එේ.ඩබ්. පවනවිරත්න මයා, ඩි 45 වභාපති 

17.  එේ.ඒ.එව.්චාන්පෙවන් ඩි 47 වභාපති 

18.  එේ.ජී. ජයලර්ධන මයා, ඩි 49 වභාපති 

 
2 පියලර 

අඅ නම පගො.වං තනතුර 
19 රංජිත් තිකරත්න ඩි 1  පේඛේ 

20 එව.්ඒ.ඩබ්.ඒ.ජයරත්න ඩි 2 වභාපති 

21 ලයි.එේ.පපොඩි නිපේ ඩි 4 වභාපති 

22 සී. රාජකරුණා  මයා, ඩි 7 වභාපති 

23 පේ.එමි.පක් ල.ජි. විපේරත්න මයා, ඩි 11 වභාපති 
24 ආර්.ජී ජයරත්න මයා ඩි 12 වභාපති 
25 ඩබ්.ජී. චාාලි මයා ඩි 17 වභාපති 
26 ඩබ්.ජි.පවපනවිරත්න මයා ඩි 18 වභාපති 
27 ඩබ්.ජි.මිත්රපවේන මයා, ඩි 21 වභාපති 

28 ඒ.පී.වී.ජී.එව.්  ගමපේ මයා,  ඩි 24 වභාපති 
29 පක් ල.එේ.ජී. අපබ්රත්න මයා, ඩි 25 වභාපති 
30 ලයි.එේ.පක් ල.ජි.ටිතබි.කපුපලමුේ ඩි 27 වභාපති 
31 මේලිකා කුමාරි මිය, ඩි 29 වභාපති 
32 ඒ.ජි.චාන්ෙ පවේන මයා, ඩි 30 වභාපති 

      33 ජි.ටිකිරි බංඩා මයා ඩි 31 වභාපති 
       34 එච්.එේ. යවරත්න මයා, ඩි 32 වභාපති 
       35 පි.ඇේපිටිය ඩි 34 වභාපති 

 
 
 
 



 
 

3පියලර 
අඅ නම පගො. වං තනතුර 

36 ජි.ඒ.වි.පවපනවිරත්න ඩි 35 වභාපති 
37 ඩබි.ජි. නිශාේ කිත්සිරි  පප්රේමති මයා,   ඩි 42 වභාපති 
38 ආර්.ඩබ්.එේ.නිමේ ාන්ත රාජපක් ල ඩි 43 වභාපති 

39 ඒ.එේ.ාන්ත කුමාර ඩි 47 වභාපති 

40 ජි.එේ.ජි.ගුණපවේන මයා, ඩි 51 වභාපති 
41 ආර්.පක් ල. චාන්ෙරත්න මයා, ඩි 52 වභාපති 
42 ඩී.ජී. පොකුබණ්ඩා මයා, ඩි 56 වභාපති 
43 පක් ල.පී.ජී. උපාලි ජයතිවව් මයා, ඩි 57 වභාපති 
44 එව.්ඊ. චාන්ෙතා මිය, පද්ලගිරිය වභාපති 
45 පි.ජි. ජයසිංශ මයා, පබෝගශලැල වභාපති 
46 එේ.එේ.එව.්බංඩාර මයා, මාරකලැල වභාපති 
47 පක් ල.ජී.පප්රේමදාව මයා රදුන්නලැල වභාපති 
48 ආර් එේ ආනන්ද රත්නායක මයා, ගුරුපලයාය වභාපති 
49 එච්.ඒ.ගුණසරිය මේගේමන වභාපති 

50 රංජිත් අමරපවේන  වභාපති 

 
 
 
 
4පියලර 

අඅ නම පගො. වං තනතුර 

 වි.ජි.ප්රියන්ත කුමාර ඩි 1 වභාපති 

51 එව.්ඩබි.එන්.ඩබි. ජයරත්න මයා, ඩි 2 වභාපති 
52 ඊ.එේ.කුමාර සිංශ ඩි 3 වභාපති 
53 ඩබි.ජි. රංබණ්ඩා මයා, ඩි 4 වභාපති 

   54 ආර්.පක් ල.ජි. පශේරත් බණ්ඩා 05 වභාපති 
55 ඒ.ජී.වමරපකෝන් බණ්ඩා මයා 

 
කරවුගශලැල 1 වභාපති 

56 එේ.ආර්.ජී.චාන්ෙසිරි, 
 

ඩි 58 වභාපති 

57 ඩි.ඩි.ජි.ජි.දුමින්ද වික්රමසිංශ අරුණළු  වභාපති 
 

 

 

 

 

 


