
                                                                  මගේ අංකය-027/01/01 
 ගේවාසික වයාපෘති ක කායයාලය 
 පෘතදවිය වයාපෘතාරය 
 පෘතදවිය  
 2019/01/10 
වයාපෘතාර කනමකාකරක කටුවගේ 
සියලුම සමාජිකයිේ ගවත 
  

ව්යාපාරාකළමනාකාමකකළමටු ළළරැස්විම්ළව්ාර්ථාව්ළ2019ළජකව්ාරිළළාාස්ය 

   වාරිමායග අඥාපෘතකගේ 1994 අංක 13 (සංගසෝදිත පෘතකතට අනුව)පෘතදවිය ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාකාර මහතාගේ 
ප්රධාාකේවගයේ නකවාරි  මස 10 දික ගපෘත.ව. 9.00 ට පෘතදවිය ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාකරක කායයාය ය ස්සමවි  

ශාලාගේ දි  වයාපෘතාර කනමකාකරක කටුව ස්සමවිම පෘතවේවක ලදි.පෘතිටුක සි ස සියලුගදකා ළිගතගේ ගේවාසික වයාපෘතාර 

කනමකාකරු එේ. වසේත මහතා දිකට නියටුත කයාය පෘතරය සාාගත කරක ලදි. 

සහාාගි වු රානය නිලධාාරිේ 

අනු 
අංකය 

කම තකතුර ආයතකය 

1.  එේ.වසේත මහතා ගේවාසික වයාපෘති ක 
කනමකාකරු 

ගේවාසික වයාපෘති ක කායයාලය 

2.  .එ . ඒච් .එ .හ සි  වාරිමායග.ඉේජිගේරු වාරිමායග ගදපෘතායග ේතුව 

3.  එසම.එ .ඩි 
.එේ.ගසගකවිරේක 

මුලසමථාක කිෂි උපෘතගේශක කිෂිකයම ගදපෘතායග ේතුව ,පෘතදවිය 

4.  ගේ.පී.එසම.දිල්රරුේෂි සංවයධාක නිලධාාරි ගේවාසික වයාපෘති ක කායයාලය 

5.  බී.එ .පී.රකතුංග මහතා සංවයධාක නිලධාාරි ගේවාසික වයාපෘති ක කායයාලය 

6.  ආය.එ .එසම.ඩබ්.බේඩාර 
මහතා 

සංවයධාක නිලධාාරි ගේවාසික වයාපෘති ක කායයාලය 

7.  එසම.පී.බී.එසම.ඒ.ශාේත ඉේජිගේරු සහකාර වාරිමායග ගදපෘතායග ේතුව 

8.  ජි.එේ.සි.ගුකරේක තාේෂක සහයක  කිෂිකයම ගදපෘතායග ේතුව ,පෘතදවිය 

9.  එ .එසම.පී. ගපෘතගයරා කිෂිකයම උපෘතගේශක කිෂිකයම ගදපෘතායග ේතුව,පෘතදවය 

සහාාගි වු ගගාවි සංවිධාාක නිනධාාරිේ 

අනු 
අංකය 

කම තකතුර ගගාවි සංවිධාාකය 

01 එේ.ළි.එසම.නිශමශේක සාාපෘත ක ඉසුරු 
02 එල්ර ළි.ලේෂමමේ උපෘත සාාපෘත ක අාය 

03 ඩබ්.ජි.වසේත අජිේ කුමාර ගල්රක  පෘතිරකු  
04 එච්.ඩී.ධායමගසමක සාාපෘත ක යාය 6 දුවගිමුණු 

05 එච්.පී.ධායමසිරි ගල්රක  යාය 6 දුවගිමුණු 

06 එ .ඒ.අනුර ටුරිහාක සාාපෘත ක යාය 5/6 
07 එසම ඩයමේ උපෘත සාාපෘත ක අේගබෝ 

08 ආය.සුනිල්ර වික්රම ගල්රක  යාය 5/6 

09 ගේ.ගේ.ගසමරසිංහ ගල්රක  ඉසුරු 

10 එ .එ .සුනිල්ර සාාපෘත ක අරුක 
11 ඒ.ඒ.අමරසිංහ ගල්රක  අාය 

12 එච්.ටී.තුෂාර ප්රියදයශක ගල්රක  ගි/ කසමස 

13 එ .ජි.සි.ගේ.නයගකාඩි ාාණ්ඩාගාරික සිංහ 
14 එ .ආය.එච්.ආය.කුමාර සාාපෘත ක ගසමවා 

15 පී.ජී.කළිල බේඩාර ාාණ්ඩාගාරික ගි/ කසමස 

16 ඒ.එ .ගසකරේ බේඩාර සාාපෘත ක විනයාා 
17 පී.බී.ලයකල්ර ගේම කලක සාාපෘත ක සිංහ 

18 අගශෝක මේදුම බේඩාර සාාපෘත ක සුහද 



 

පෘතසුගිය වයාපෘතාර කටුව ස්සමවි  වායතාව සමාගලෝචකය 

අඩුපෘතාඩු කිසිවේ ගකාවුගයේ ස්සමවිග  කටයුතු ඉදිරියට කරගගක යාමට  කරකය විය. 

අකමුකළ පාරැහැදිලිළ කිරිා ‐ ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාකරු එේ.වසේත මහතා වයාපෘතාර කනමකාකරක කටුවවට 

පෘතිටුණි සි ස රානය නිනධාාරිේ හා ගගාවි සංවිධාාක නිනධාාරිේ ළිගතගේ අතර දිකට වගාව ස බේධා පෘතව කක තේවය 

ළිලිබදවේ.ආයතක සංවයOකය,වාරිමායග අංශය නලය ගබදා හිරීග  ක්රියාවලියට ස බේද ම ම .කඩේතු ගමගහයු  
කරක ආකාරයේ.කිIsකයම සිලසු  හා ප්රග කය ළිගතබදවේ,ගගාවිනක ගසමවා පෘතකගේ සියලු කටයුතු ළිගතබදවේ යාං  
ඔය වයාපෘති කගේ විගශමෂේවය ළිලිබදවේ කරුනු අවධාාකය ගයාමු කරටුේ  වාරිමායග ගදපෘතායග ේතුගවේ,කිෂිකයම 

ගදපෘතායග ේතුව,ගගාවිනකගසමවා ගදපෘතායග ේතුව ලිබිය යුතු විගශමෂ කරුණු ළිලිබදව විඩිදුරටේ සාකච්චා කලයුතුබව 

අරමුක පෘතිහිදිලි කරක ලදි. 

01.ආයතකළස්ංව්ර්ධකළ-ළස්ංව්ර්ධකළනිලධාරිළබි.එම්.පී.කකතංගළ 

ගගාවි සංවිධාාක මාසික මුදල්ර සාරංශ වායතාව මාසමපෘතතා ලිබීම ස බේදවේ ,කාරක සාා මාසිකව පෘතිවිේම ම 

ස බේදවේ,මහ සාා පෘතවේවා ඇ ක ආකාරය ස බේදවේ ගගාවි සංවිදාක වල ප්රග කයේ පෘතව කක බවේ.වයාපෘතාර 

කලමකාකරක කටුවවට ස බේධා විම නිල තල දරක අයට විගශමසෂ බවේ පෘතවසක ලදි. 

1-1  2018 වයෂගේ ගගාවි සංවිධාාක වල ප්රග කය සිලීමග දි පෘතිරකු , ගනබා, අේගබෝ, දුවගිමුණු,යාය 

5/6,ඉසුරු,සිංහ,විනය,මහගසේ,විමුේ ක,ගසමවා ,සුහද, ගිමුණු  කසමස,මමත්රි,සමගි, නයශේ ක යක ගගාවි 

සංවිධාාක මාසික මුදල්ර සාරංශ ලබා දීගමේ සහ කාරක සාා පෘතිවිේම ගමේ ,මහ සාා විවිේම ගමේ 

ඉදිරිගයේ සි සක බවේ එම තේවය ඉදිරියට වයධාකය කර ගත යුතු බවේ ගමම තේවය උදා කර ගකාගේ 

අගකකුේ සංවිධාාක ස ක ගදකේ ඇතුලත කාල සීමාව තුලදි සියලුම වායතා ඉතා ඉේමනිේ කායයාලයට 

ගගකිවිේ ාාර දීමට කටයුතු කරක බවේ සංවයධාක නිලධාාරි රකතුංග මහතා අවධාාරකය කරක ලදි.  

             1-2.  ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාකරු -   සාාපෘත ක., ගල්රක , ාාණ්ඩාගාරික යක ප්රධාාක නිල තල       

දරක   කගදකාගේ පෘතිටුණිම අනිවායය බවේ පෘතදවිය වයාපෘතාරයට නලගය ප පෘතව කක අසමථාවරේවය නිසා ගේකා 

ලබනු තීේදු තීරක ඉතා විදගේ බිවිේ වයාපෘතාර කටුව ස්සමම මට ගේලාවට නි කපෘතතා පෘතිටුගකක ගලස ගගාවිේ 

කටයුතු කරක ගලසද ගගාවි සංවිධාාකගේ සියලුම ේගෂමර කටයුතු සදහා සංවයධාක නිලදාරිේ සහාාගි කර 

ගේකා ගලසේ පෘතිවසීය. 

02.ව්ාරිාර්ගළදෙපාරාර්දම්න්තතව්ළ-ළළප්රාදිය යළව්ාරිාාර්ගළඉන්තිදන්තරුළහම්ිම්ළළාහතා. 

ළ2-1.  පෘතදවිය විගේ නල තේතවය 2019.01.10දිකට 

         නල ධාාරිතාවය - අේකර අඩි 54400    නල මට්ටම -    අඩි 17.6  

         ග  දික  ටුලිටුටය 1300 ක වයෂාපෘතතකයේ ලිබුනු බවේ පෘතිවසීය. 

2-2.ජලළමුකළනිකුත්ළමකකළආමාකය 

2- නල මුරය නකවාරි 18 සිට26 දේවා 

 3- නල මුරය නකවාරි 30 සිට ගපෘතබරවාරි 07 දේවා 

 4- නල මුරය  ගපෘතබරවාරි 12 සිට 20 දේවා 

5-නල මුරය ගපෘතබරවාරි 25 සිට මායතු 05 දේවා  

නලය නිකුේ කරක ආකාරය වාරි ඉංජිගේරු හ සි  මහතා ගපෘතේවා ගදක ලදි. 

 



2-3. 

ඉදිරිපෘතේකල 
අය 

කාරකය  කරකය වගකිම 

මමත්රි 
ගගා.සං. 
සාාපෘත ක 

නල කනමකාකරකගේදි වඩාේ 
සිලකිලිමේ විය යුතු බවේ විේ 03ේ 
ආශ්රිතව නලය රදවා ගත හිකි බිවිේ 
සංවයධාක මුදල්ර ගයාදවා බිටු සකසම කර 
ගත හිකි බවේ කිඩී ඇ ක සමගටාප් බිටු 
සදහා ගදාරවල්ර  03ේ අවශය බව 
පෘතිවසීය. 

4 සහ 6 ඇලවල්ර සදහා ගදාරවල්ර ලබා 
ගදක බව වාරි මායග ඉංජිගේරු මහතා 
පෘතිවසීය. 

වා.ගද. 

නයශේ ක 
ගගා.සං. 
සාාපෘත ක සහ 
සමගි 
සාාපෘත ක 

දික 3ේ නලය ලබා දිග දි සමගි 
ගගා.සං .නලය දීග දි ඩි 29 නලය 
ප්රමාකවේ ගකාවක බව පෘතවසයි 
.ගමයට ගහමතුව නයේ ක විගේ ඩලය 
මට්ටම අඩු ම මයි. 

දික 4ේ පුරාවට නලය ලබා ගදක 
බිවිේ ගමම තේවවය 100% ේ 
පෘතාලකය කන ගකාහිකි බව පෘතිවසීය. 

වා.ගද/සමගි 
ගගා.සං/නයශේ ක 
ගගා.සං. 

විනයබා 
ගගා.සං. 
සාාපෘත ක 

අඩි 11 ක රේෂිත ප්රමාකයේ 
අසමවේදා ඇ ක අතර ආයබී2 අග 
ගකාටස කුඹුරු සදහා නලය ලබා 
ගිනීග  ගිටලුවේ පෘතව කක බිවිේ 
ආය බී අග ගකාටස සදහා බටයේ 
අවශයයි. 

ගකාේක්රිට් කර ලබා දිය හිකිය. වා.ගද. 

දුවගිමුණු 
ගගා.සං. 
සාාපෘත ක 

ඩී8 සහ ඩි10 ස බේධා කර ඩී 8 
සදහා ගකාේක්රිට් කර බටයේ දමා 
ගදක ගලස ඉල්රය   කරක ලදි. 

ගකාේක්රිට් කර ලබා දිය හිකිය. .වා.ගද 

 

2-4     නල පෘතාලක වරුේගේ ස්සමම මේ පෘතිවිේවිය යුතු  බවේ නල පෘතාලක කටුව ළි පට විය යුතු බවේ ගමය 

පෘතනමුව මමත්රි ගගා.සං. 17 වකදා  පෘතිවිේ ම මට කටයුතු සුදාක  කරගේකා බව ගේවාසික වයාපෘතාර 

කනමකාකාර  මහතා පෘතවසක ලදි. 
 
3.මෘෂිමර්ාළදෙපාරාර්තදම්න්තතව් -   යල්ර කේකය සදහා සූදාක  ම ම මායතු මාසගේ විගේ නල මට්ටමේ සමග 

ගේ.ම  අේකර 1000ේ ගහෝ අ කගයක ගබෝග වගාවේ ට අේකර 500 ේකිරීමට ක  ගබෝගය නිශමිත කර ලිඛිත 

ඉල්රය මේ කන යුතුය.දිකට පෘතව කක ම  වගාගේ ළිට සුදු ීමඩෑවාගගේ ටුදීමට ක  නලය බිද භුටුගතල්ර දිමීගමේ 

හානිය අවම කර ගත හිකි බව කිෂි උපෘතගේශක මහතා පෘතිවසීය. 
 

4.දගාිජකළදස්වව්ාළනිලධාරිළ- වක අලි හානි සිදු වි ඇ ක අය සදහා රේෂක වේදි ගගම ම සිදු කරයි.කිෂිකයම 

නිලධාාරිේගේ නිරගේශය  සමගිේ ලිඛිත ඉල්රය මේ සිදු කන යුතුය.බඩ ඉරිගු වගාගේ සි සක ගසමකා දනබුවා 

වයාප්ත ගකාකිරීම සදහා ප්රවාකගේදි කෑලි වශගයේ  ප්රවාහකය කල යුතුය. 
ගපෘතාගහාර ලබා දීම කේක ස්සම ම   තීරක අනුව දික 35 ට පෘතනමුව දිය යුතුය.සහකාධාාර ගපෘතාගහාර නිකුේ 

කිරීම නකවාරි මගසේ අවසේ ගේ. 
අේකර 5ට විඩි, විඩි ටුල ගපෘතාගහාර සදහා ප්රාගේය ය නිනධාාරිගගේ සහ කිපෘත නිස  නිරගේශය ස පතව මුදලිේ 

රුළියල්ර 1000ේ ලබා දිය යුතුය. 
 

4-1ළ ළකිෂි හානි  (ගවයිේගගේ සිදු වක හානි) සදහා ගගාවි නක ගසමවා කායයාලය මගිේ වේදි ලබා ගත 

හිකිය. 

5.දව්කත්- ගගාම ේ සදහා කය ලබා දීමේ 2018 වයෂගේදි ක්රියාේමක කල අතර කය පෘතිහිර හිරී  සිදු ම   කබු 

විවිේ එය අඩාල වු අතර 2019 වයෂය සදහා මහ බිංකුව හරහා ගපෘතාගතය 6.75% යටගේ කය විඩ සටහකේ 

ක්රියාේමක වක බවේ එයට ගගාවිේට ස බේධා වක බවේ ගසලාේ බිංකු කනමකාකාර මහතා පෘතිවසීය. 
 

5-1    වි වගාව හිර ගසෝයා,බඩ ඉරිගු විනි අතුරු වගාවේට සහ ධීවර කටයුතු සහ කිරි ගගාම ේට කය 

පෘතහසුකමේ සිදු කරේගේද යේක මමත්රි ගගා.සං .සාාපෘත ක විමසීමේ කරක ලදි. 
 



5-2    ධීවර සහ කිරි ගගාම ේ සදහා කය පෘතහසුක  ලබා දීමට කටයුතු කරක බව ගසලාේ බිංකු කනමකාකාර 

මහතා පෘතිවසීය. 
 

      ……………………….. 

එේ.වසේත 

ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාකරු 

      පෘතදවිය/වාහල්රකඩ වයාපෘතාර 

පෘතදවිය 

 

msgm; 
01'wOHlaI"jdrsudra. l<ukdlrK wxYh           ld#oe#i 
02'wOHlaI" jdරිමායග foපෘතායග ේතුව                  ld#oe#i 
03'osia;s%la f,aluS wkqrdOmqr$;s%l=Kdu,h            ld#oe#i 

                   04'l,dm jdrsudra. wOHlaI wkqrdOmqr              ld#oe#i 
05'md%foaYsh f,aluS mojsh$Ys%mqr                      ld#oe#i 
06'ksfhdacH lDIslrau wOHlaI                        ld#oe#i 
07'f.djsck fiajd ksfhdacH flduidrsia  w$mqr      ld#oe#i 

 
 

  

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

දිකට වගා තේවය 



ගගාවි සංවිධාාකය මුලු බි  ප්රමාකය බිටු සිකසිග  
ප්රග කය 

විළිරිග  ප්රග කය 

අරුක 410 290 - 
විනයාා 275 100 - 
සුහද 700 200 - 
පෘතිරකු  730 200 - 

යාය 5/6 450 300 - 

යාය 6 දුවගිමුණු 441 160 - 

ගසමවා 1400 1000 200 
ඉසුරු 460 220 - 

අේගබෝ 800 250 - 

අාය 525 400 - 
සිංහ 800 600 160 

ගි/ කසමස 600 600 - 
 

උ.ගපෘතාලිසම.පෘතරිේෂක පෘතදවිය ගපෘතාලිසිය , ගහමරේ මහතා පෘතාසල්ර යක වයගසම දරුවේ පෘතාසල්ර යවක ගලසේ අවු 18 -35 

අතර වයගසම පෘතසුවක රියදුරු බලපෘතර ලබාගිනිම රානය අනු්රහගයේ රු 5000 ක මුදලේ ලබාගදක බවේ 1990 ගසමවාව 

හදිසි ගිලේ රථ ගසමවාගේ සහය ලබාගිනිමට නකතාව දිනුවේ කරක ගලස දිනුවේ කරක ලදි.  

 

……………………….. 

එේ.වසේත 

ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාකරු 

පෘතදවිය/වාහල්රකඩ වයාපෘතාර 

පෘතදවිය 
msgm; 
01'wOHlaI"jdrsudra. l<ukdlrK wxYh           ld#oe#i 
02'wOHlaI" jdරිමායග foපෘතායග ේතුව                  ld#oe#i 
03'osia;s%la f,aluS wkqrdOmqr$;s%l=Kdu,h            ld#oe#i 
04'l,dm jdrsudra. wOHlaI wkqrdOmqr              ld#oe#i 
05'md%foaYsh f,aluS mojsh$Ys%mqr                      ld#oe#i 
06'ksfhdacH lDIslrau wOHlaI                        ld#oe#i 
07'f.djsck fiajd ksfhdacH flduidrsia  w$mqr      ld#oe#i 
  



 


