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 ගේවාසික වයාපෘති ක කායයාලය 
 පෘතදවිය වයාපෘතාරය 
 පෘතදවිය  
 2019/02/20 
වයාපෘතාර කනමකාකරක කටුj 
  

ව්යාපාරාකළමනාකාමකකළමටු ළළරැස්විම්ළව්ාර්ථාව්ළ2019ළfmnrjdrsළළාාස්ය 

   වාරිමායග අඥාපෘතකගේ 1994 අංක 13 (සංගසෝදිත පෘතකතට අනුව)පෘතදවිය ගේවාසික වයාපෘතාර 

කනමකාකාර මහතාගේ ප්රධාාකේවගයේ fmnrjdrs මස 20 දික ගපෘත.ව. 9.00 ට පෘතදවිය ගේවාසික 

වයාපෘතාර කනමකාකරක කායයාය ය ස්සමවි ශ ලාලාගද දි  වයාපෘතාර කනමකාකරක කටු ස්සමවිම 

පෘතවේවක ලදි.පෘතැටක සිටි සියලුගදකා පිළිගේ ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාක එ ්ේ. වසේත මහතා 

දිකට නියටත කයාය පෘතරය සාාගත කරක ලදි. 

සහාාගි වු රාජ්ය නිලධාාරිේ 

අනු 
අංකය 

කම තකතුර ආයතකය 

1.  ්ේ.වසේත මහතා ගේවාසික වයාපෘති ක 
කනමකාක එ 

ගේවාසික වයාපෘති ක කායයාලය 

2.  .් ශ. ඒච් .් ශ.හ ශසි ශ වාරිමායග.ඉේිගේ එ වාරිමායග ගදපෘතායග ශේතුව 

3.  ්සම.් ශ.ඩි 
.්ේ.ගසගකවිරේක 

මුලසමථාක කිෂි උපෘතගේලක කිෂිකයම ගදපෘතායග ශේතුව ,පෘතදවිය 

4.  ගේ.පී.්සම.දිල්ර එේෂි සංවයධාක නිලධාාරි ගේවාසික වයාපෘති ක කායයාලය 

5.     

6.  ආය.් ශ.්සම.ඩබ්.බේඩාර 
මහතා 

සංවයධාක නිලධාාරි ගේවාසික වයාපෘති ක කායයාලය 

7.  ්සම.පී.බී.්සම.ඒ.ලාේත ඉේිගේ එ සහකාර වාරිමායග ගදපෘතායග ශේතුව 

8.  ි.්ේ.සි.ගුකරේක තාේෂක සහයක  කිෂිකයම ගදපෘතායග ශේතුව ,පෘතදවිය 

9.  ් ශ.්සම.පී. ගපෘතගයරා කිෂිකයම උපෘතගේලක කිෂිකයම ගදපෘතායග ශේතුව,පෘතදවය 

සහාාගි වු ගගාවි සංවිධාාක නිනධාාරිේ 

අනු 
අංකය 

කම තකතුර ගගාවි සංවිධාාකය 

01 ්ේ.පි.්සම.නිලමලේක සාාපෘත ක ඉසු එ 
02 ්ල්ර පි.ලේෂමමේ උපෘත සාාපෘත ක අාය 

03 ඩබ්.ි.වසේත අිේ කුමාර ගල්රක ශ පෘතැරකු ශ 
04 ්ච්.ඩී.ධායමගසමක සාාපෘත ක යාය 6 දුුගැමුණු 

05 ්ච්.පී.ධායමසිරි ගල්රක ශ යාය 6 දුුගැමුණු 

06 ් ශ.ඒ.අනුර ටරිහාක සාාපෘත ක යාය 5/6 
07 ්සම ඩයමේ උපෘත සාාපෘත ක අේගබෝ 

08 ආය.සුනිල්ර වික්රම ගල්රක ශ යාය 5/6 

09 ගේ.ගේ.ගසමරසිංහ ගල්රක ශ ඉසු එ 

10 ් ශ.් ශ.සුනිල්ර සාාපෘත ක අ එක 
11 ඒ.ඒ.අමරසිංහ ගල්රක ශ අාය 

12 ්ච්.ටී.තුෂාර ප්රියදයලක ගල්රක ශ ගැ/ කසමස 

13 ් ශ.ි.සි.ගේ.ජ්යගකාඩි ාාණ්ඩාගාරික සිංහ 



14 ් ශ.ආය.්ච්.ආය.කුමාර සාාපෘත ක ගසමවා 

15 පී.ජී.කපිල බේඩාර ාාණ්ඩාගාරික ගැ/ කසමස 

16 ඒ.් ශ.ගසකරේ බේඩාර සාාපෘත ක විජ්යාා 
17 පී.බී.ලයකල්ර ගේම කලක සාාපෘත ක සිංහ 

18 අගලෝක මේදුම බේඩාර සාාපෘත ක සුහද 
 

පෘතසුගිය වයාපෘතාර කටු ස්සමවි ශ වායතාව සමාගලෝචකය 

අඩුපෘතාඩු කිසිවේ ගකාවුගයේ ස්සමවිග ශ කටයුතු ඉදිරියට කරගගක යාමට  කරකය විය. 

අකමුකළ පාරැහැදිලිළ කිරිා ‐ ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාක එ ්ේ.වසේත මහතා වයාපෘතාර 

කනමකාකරක කටුවට පෘතැටණි සිටි රාජ්ය නිනධාාරිේ හා ගගාවි සංවිධාාක නිනධාාරිේ පිළිගේ අතර 

දැකට වගාව ස ශබේධා පෘතව කක තේවය පිලිබදවේ.ආයතක සංවයOකය,වාරිමායග අංලය ජ්ලය ගබදා 

හැරීග ශ ක්රියාවලියට ස ශබේද ම ම .කඩේතු ගමගහයු ශ කරක ආකාරයේ.කිIsකයම සැලසු ශ හා 

ප්රග කය පිළිබදවේ,ගගාවිජ්ක ගසමවා පෘතකගේ සියලු කටයුතු පිළිබදවේ යාං  ඔය වයාපෘති කගේ 

විගලමෂේවය පිලිබදවේ ක එනු අවධාාකය ගයාමු කරටේ  වාරිමායග ගදපෘතායග ශේතුගවේ,කිෂිකයම 

ගදපෘතායග ශේතුව,ගගාවිජ්කගසමවා ගදපෘතායග ශේතුව ලැබිය යුතු විගලමෂ ක එණු පිලිබදව වැඩිදුරටේ 

සාකච්චා කලයුතුබව අරමුක පෘතැහැදිලි කරක ලදි. 

01.ආයතකළස්ංව්ර්ධකළ- fkajdisl jHdmdr l<ukdlre 

ගගාවි සංවිධාාක මාසික මුදල්ර සාරංල වායතාව මාසමපෘතතා ලැබීම ස ශබේදවේ ,කාරක සාා මාසිකව 

පෘතැවැේම ම ස ශබේදවේ,මහ සාා පෘතවේවා ඇ ක ආකාරය ස ශබේදවේ ගගාවි සංවිදාක වල ප්රග කයේ 

පෘතව කක බවේ.වයාපෘතාර කලමකාකරක කටුවට ස ශබේධා විම නිල තල දරක අයට විගලමසෂ බවේ 

පෘතවසක ලදි. 

1-1  ගහාදම ගගාවි සංවිධාාකය ගේරීග ශ කටයුතු කන යුතු අතර ගමහිදි ලකුණු දීග ශ 

පිළිගවලේ ඇ ක බවේ ාාණ්ඩාගාරික සාාපෘත ක ගල්රක ශ යක  කගදකාට අදාන ගපෘතාේ පෘතේ 

ගල්රඛක පිළිබදවේ වාරිමායග අංලගේ ඇනගදලි සාදා ඇ ක ආකාරය පිළිබදවේ වාරිමායග 

අංලගේ ඇනගදලි සාදා ඇ ක ආකාරය පිළිබදවේ නකුණු දීම කරනු ලබයි.විනිලමචය 

මංඩලය සදහා වාරිමායග ඉංිගේ එ,කිෂිකයම උපෘතගේලකව එේ,ගේවාසික වයාපෘතාර 

කනමකාක එ,ගගාවි ජ්ක ගසමවා ප්රාගේය ය නිනධාාරිේ විනිලමචය සදහා පෘතේ 

ගකගය.ගපෘතබරවාරි 25 වකදා  සිට ග ශ සදහා ක්රියාේමක විය යුතු අතර ගමයිේ ඉදිරියට 

දිසමිේ මටමටටේ සහ සමසමතලංකා මටමටටේ ඉදිරි තරග කටයුතු පෘතැවැේම මට හැකි බවේ 

පෘතැවසීය . 

             1-2.  ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාක එ -   සාාපෘත ක., ගල්රක ශ, ාාණ්ඩාගාරික යක 

ප්රධාාක නිල තල       දරක   කගදකාගේ පෘතැටණිම අනිවායය බවේ පෘතදවිය වයාපෘතාරයට ජ්ලගයහි 

පෘතව කක අසමථාවරේවය නිසා ගේකා ලබනු තීේදු තීරක ඉතා වැදගේ බැවිේ වයාපෘතාර කටු 

ස්සමම මට ගදලාවට නි කපෘතතා පෘතැටගකක ගලස ගගාවිේ කටයුතු කරක ගලසද ගගාවි 

සංවිධාාකගේ සියලුම ේගෂමර කටයුතු සදහා  සහ කාරක සාා සදහා සංවයධාක නිලදාරිේ 

සහාාගි කර ගේකා ගලසේ පෘතැවසීය. 

 

02.ව්ාරිාර්ගළදෙපාරාර්දම්න්තුව්ළ-ළළප්රාදිය යළව්ාරිාාර්ගළඉන්තිදන්තරුළහම්ිම්ළළාහතා. 



ළ2-1.  පෘතදවිය වැගද ජ්ල තේතවය 2019.02.20දිකට 

         ජ්ල ධාාරිතාවය - අේකර අඩි 45737    ජ්ල මටමටම -    අඩි 16.62  

         ග ශ දික  ටලිටටය 1300 ක වයෂාපෘතතකයේ ලැබුනු බවේ පෘතැවසීය. 

2-2.ජලළමුකළනිකුත්ළමකකළආමාකය 

5-ජ්ල මුරය ගපෘතබරවාරි 25 සිට මායතු 05 දේවා  

ජ්ලය නිකුේ කරක ආකාරය වාරි ඉංිගේ එ හ ශසි ශ මහතා ගපෘතේවා ගදක ලදි. 

 

2-3. 

ඉදිරිපෘතේකල 
අය 

කාරකය  කරකය වගකිම 

මමි,විජ්ය
බා,යාය 
5/6,අාය,
ගසමවා,පෘතැරකු
 ශ. ගගා.සං. 
සාාපෘත ක 

ජ්ල කනමකාකරකගේදි වඩාේ 
සැලකිලිමේ විය යුතු බවේ ජ්ල 
මුරයඅවසේ කිරීමේ සමග ජ්ලය අවලය 
ද යේක පෘතැක කැගුනු ගැටලු වලදි තම 
ගගාවි සංවිධාාක වලට දික 02 ජ්ලය 
අවලය බව පෘතැවසිය. 

ඉදිරි දික ගදක සදහා ජ්ලය 
ලබා දීමේ කන හැකි බව 
හ ශසි ශ මහතා පෘතැවසීය. 

වා.ගද. 

සිංහ 
ගගා.සං. 
සාාපෘත ක සහ 
සමගි 
සාාපෘත ක 

කටමටි ඉඩ ශ 480 ේ පෘතව කක අතර 
දැකට ්ම ඉඩ ශ සදහා ද්රවිඩ ජ්කතාව 
ගල්ර දමා යක බවේ ්ම කටමටි ඉඩ ශ 
ඹවුේට පෘතවරා ගදක ගලසේ ඉල්රලා 
සිටිගේය. 

ගමය ගැක ගසායා බැලිමේ 
කර වාරි මායග අංලගයේ 
කන යුතු කටයුතු සිදු කරක 
බව පෘතැවසීය. 

වා.ගද 

සියලුම 
ගගා.සං. 
නිලධාාරිේ 

යල්ර කේකගේදි ගබේම ක්රමයකට 
යා යුතු බැවිේ අනිසි ගලස ජ්ලය 
අපෘතගේ  ගකයැවිය යුතු බවේ තම 
සීමා මායි ශ ආසේකගේ කුඹු එ 
අේකර 1 ගහෝ ලබා ගදක ගලසේ 
ඉල්රය  ශ කරක ලදි. 

ගබේම ක්රමය තුනදි ප්රලමක 
වලිේ ගතාර කුඹු එ ගතෝරා 
ගත යුතුයි.ගගාඩ කුඹු එ වල 
අ කගයක ගබෝග වගාව 
කිරිම උචිත බවේ 
ගේවාසික වයාපෘතාර 
කනමකාක එ පෘතැවසීය. 

වා.ගද.සහ ගේවාසික 
වයාපෘතාර කායයාලය 

 

2-4 .සෑම ගගාවි සංවිධාාකයකටම ග ශ වක විට තවේ 30% - 25%  ප්රමාකයේ ජ්ලය අවලය 

බවේ ගපෘතබරවාරි 25 වක දික අවසාක ජ්ල මුරය නිකුේ කරක බවේ අරපිරිමැසමගමේ යුතුව 

ජ්ලය පෘතරිහරකය කිරීම තුළිේ අේකර අඩි 40000 ේ පෘතමක  ජ්ලය ඉතු එ කන හැකි බවේ 

පෘතැවසීය.තවද 2019 මායතු 15 jk දික පෘතදවිය වැව ආශ්රිතව පිරිේ සජ්ජ්ායකය සිදු කිරීම සදහා 

සියලු ගගාවි සංවිධාාක ්කතු විය යුතු බව ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාක එ වැඩි දුරටේ 

පෘතැවසීය. 

 

 

 

3.මෘෂිමර්ාළ දෙපාරාර්තදම්න්තුව් -   ග ශ දික වල ම  වගාගද දිය රයේ පෘතැ කර යාමේ දේකට 

ලැගබක අතර ්ය ගකාන පෘතාටට හු එ  කත (.)ක සමවරූපෘතයේ ගනි.ග ශ පිළිබද සැලකිලිමේ විය 



යුතු අතර හදුකා ගේ දිය ර කාලකයේ ාාවිතා කිරීම සුදුසු බවේ ්ය කල්ර ගත වුවගහාේ 

හානිය ප්රබල වක බව පෘතැවසීය. 
.පෘතදවිය ආශ්රිතව බඩඉරිගු වගාගද ගසමකා දනඹුවාගේ හානියේ  ගකාමැ ක අතර ටේ ඉදිරියට 

වගා කටයුතු සිදු කිරීග ශදි අඩි 2 ේ ගහෝ 2 හමාරකිේ යුතු ඉඩ පෘතරතරයේ තබා වගා ව සිදු කල 

යුතුය.්විට වගාව පෘතරීේෂා කිරීම පෘතහසු ගද.මීට ඉහතදි ටරිසම වගාවට වැටේ ගලස බඩ ඉරිගු 

වගාව ාාවිත කනද ්ය තාවකාලිකව කවතා දමා ටරිසම වගාව තනි වගාවේ ගලස  

පෘතවේවාගගක යා යුතු බව පෘතැවසිය.බඩ ඉරිගු,ගසෝයා, කදපි, රටකජු සහ මුං අමතර ගබෝග 

වගාවේ ගලස කිරිගමේ ගහාද ආදාය ශ තේවයකට යා හැකි බවේ 15% ගතතමකය අඩු 

ගබෝගයේ සදහා  එ.45 ඉහල ටලකට අගලවි කන හැකි බව පෘතැවසීය. තවද කිටකාලක සහ 

දියර ගපෘතාගහාර ාාවිතගයේ ඉහල අසමවැේකේ ලබා ගත හැකි බව පෘතැවසීය.ගමවැනි ගබෝග 

සදහා  එ 180 ක වැනි ඉහල ටලකට යා හැකි බව කිෂි උපෘතගේලක තුමා වැඩි දුරටේ පෘතැවසීය.4 

 

 

4.දගාිජකළදස්වව්ාළනිලධාරිළ- සහාාගි වි ගකාමැත. 
 
5.දව්කත්- ගගාම ේ සදහා කය ලබා දීමේ 2018 වයෂගේදි ක්රියාේමක කල අතර කය පෘතැහැර 

හැරී ශ සිදු ම   කබු වැවිේ ්ය අඩාල වු අතර 2019 වයෂය සදහා මහ බැංකුව හරහා ගපෘතාළිය 

6.75% යටගේ කය වැඩ සටහකේ ක්රියාේමක වක බවේ ්යට ගගාවිේට ස ශබේධා වක 

බවේ ගසලාේ බැංකු කනමකාකාර මහතා පෘතැවසීය. 
 
5-1   ඒකාබේධා ගගා.සං. සාාපෘත ක - යාං ඹය වයාපෘති කය නිසා  ගජ්බා,සීවලි,පෘතැරකු ශ යක 

ගගාවිසංවිධාාක වල අසාධාාරකයේ සිදු වු ගගාවිේට පුයක හානි ගකාගගවු නිසා සියලු ගගාවි 

සංවිධාාක ්කමුතුගවේ වැඩසටහකේ දියේ කන යුතු බව පෘතැවසීය. 
 

 

      ……………………….. 

්ේ.වසේත 

ගේවාසික වයාපෘතාර කනමකාක එ 

      පෘතදවිය/වාහල්රකඩ වයාපෘතාර 

පෘතදවිය 

 

msgm; 
 
01'wOHlaI"jdrsudra. l<ukdlrK wxYh           ld#oe#i 
02'wOHlaI" jdරිමායග foපෘතායග ශේතුව                  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 


