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මගේ අංකය - 010/10/03/01 

ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාක ක කායයාලය,  

හුරුළුවැව වයාපෘතා ය,  

ගගලේිදුණුවැව,  

2019.11.05 

 

වයාපෘතා  කනමකාක ක කටුවේග   

සියළුම සාමාජික මහත්ම මහත්ීේ ගවත. 
 

2019 – දෙසැම්බර් මස ව්යාපාරාක මනමකාමකක මටු ර ස්වීම්ම් ව්ාර් ාව්. 

 
 හුරුළුවැව ගේවාසික වයාපෘතා  කනමකාකා  එ.්.ඩ.්.ක.ග . නකකායක 

මහතාගේ ප්රධාාකත්වගයේ දෙසැම්බර් මස 03 වක දික ගපෘත.ව 9.30 ට පෘතමක 

ගේවාසික වයාපෘතා  කනමකාක ක  කායයාලය ය ස්වීම්.ඩ ලාලාග  ව වයාපෘතා  

කනමකාක ක කටුවේ ස්වීම්ම පෘතවත්වක ල ව. 
 
 පෘතනමුව  ගේවාසික වයාපෘතා  කනමකාකා  මහතා සිසිේ පෘතැටුක සි ස සියමම 

 ාජ්ය ිලලධාාිනේ හා ගගාසි සංසිධාාක ිලලධාාිනේ ිළිගගිලටුේ ස්වීම්ග.ඩ කටුතු 

ආ .ඩභ ක ක ල ව.  
 
සහභාගි වූ කාජ්ය ිලධාාින් 
 

01 එ.්.ඩ.්.ක.ග .නකකායක 

මහතා 

ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාකරු 

02 ්ච්.සිජිතa ගකාඩිුව ු 

මහතා 

ප්රාගිය ය වාිනමායග ජංජිගේරුප ප්රාගිය ය වාිනමායග 

ජංජිගේරු කායයාලය 

03   ්.කි .්.ඩ.පී.ග . ුමා  

මහතා 

කිෂිකයම සංවයධාක ිලලධාාරීපප්රාගිය ය ගමක.ඩ කායයාලයප 

ගගලේිදුණුවැව 

04 ්වීම.බී.්ේ.ගසගකසි ත්ක 

ටුය  

තා ෂක සහයකප කිෂිකයම උපෘතගිලක කායයාලයප 

ගගලේිදුණුවැව 

05 ්වීම.්.ඩ.ජී.අත්තකායක  

ගමගකසිය 

තා ෂක සහයකප කිෂිකයම උපෘතගිලක කායයාලයප 

ගගලේිදුණුවැව 

06 ්වීම.ඩී.ගතගයසා සම ගකෝේ 

ටුය 

කිෂිකයම පෘතයගේෂක ිලෂ්පෘතාදක සහකා පගගාසි ජ්ක ගවීමවා 

මධායවීමාාකය-යකමල 
 

07  ස.්.ඩ.න.උදයංගනී ටුය සංවයධාක ිලලධාාිනප ගේවාසික වයාපෘති ක කන.කායයාලයප 

හුරුළුවැව 

08 යූ.ජී.න.්වීම.ආිනය ත්ක 

මහතා 

සංවයධාක ිලලධාාිනප ගේවාසික වයාපෘති ක කන.කායයාලයප 

හුරුළුවැව 

09 න.ඩී.සිිනපෘතාල ටුය සංවයධාක ිලලධාාිනප ගේවාසික වයාපෘති ක කන.කායයාලයප 



2 
 

හුරුළුවැව 

10 ්.ක.න.ජී.ග  ප්රියදයලිල ටුය සංවයධාක ිලලධාාින පගේවාසික වයාපෘති ක කන.කායයාලයප 

හුරුළුවැව 

11 ඩී.්.ඩ.පී.පුෂ්පෘත ුමා  මයා අභයාසලාභී උපෘතාධීධාාරී සංවයධාක ිලලධාාින පගේවාසික 

වයාපෘති ක කන.කායයාලයප හුරුළුවැව 

12 ග .ගේම ත්ක මහතා වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 

13 ගේ.්.ඩ.්වීම.පී.ජ්යසිංහ 

මහතා 

වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 

14 ්ච්.්ච් අග.ක ත්ක මහතා වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 

15 ්.ක.ජී.්ේ.්.ඩ.ගේම ත්ක 

මහතා 

වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 

16 ඩී.්.ඩ.අග.කපෘතාල මහතා වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 

17 ්.ඩ.ුෂා  ධායමප්රිය වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 

18 ්.ක.්.ඩ.් සිංහ මහතා වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 

19 ඩී.්.ඩ.ිලමම ත්ක බං්ා  

මහතා 

වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 

20 න.ධාකපෘතාල මහතා වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 

21 ග .ජී. ්.ක.්.ඩ. අග.ක ත්ක වාිනමායග ජ්ලපෘතාලක 
 
සහභාගි වූ ද ාවි සංවිාාක ිලධාාින් 
 

01 ආය.්.ඩ.ආය. කලක ත්ක මහතා සභාපෘත කප ඩී 10 ගකාකාවැව ගගාසි සංසිධාාකය 

02 බී.ජ්ය කවීමස ගතේකගකෝේ මහතා සභාපෘත කපයාය 05  ංගකත ගගාසි සංසිධාාකය 

03 ඩී.පී.න.ගවීමකා ත්ක මහතා සභාපෘත කපමහගසේ ගගාසි සංසිධාාකය 

04 ්වීම.සුදත් උදය ුමා  මහතා උපෘත සභාපෘත කපමහගසේ ගගාසි සංසිධාාකය 

05 ්ච්.ආය.්.ඩ.ස ත්චේර මහතා ගමක.ඩප සමඟි ගගාසි සංසිධාාකය 

06 බී.්.ඩ ිළයගවීමක මහතා ගමක.ඩපපෘතඩිකා මඩුව ගැමුණු ගගාසි 

සංසිධාාකය 

07 ග .කරුකා ත්ක මහතා සභාපෘත කප  කමුත  උමපෘතත්ගම  ගගාසි 

සංසිධාාකය 

08 ගේ.කරුකා ත්ක මහතා භාණ්්ාගාිනකප  කමුත  උමපෘතත්ගම  ගගාසි 

සංසිධාාකය 

09 පී.ජ්ය්  මහතා ගමක.ඩප ංගකත යාය 05 ගගාසි සංසිධාාකය 

10 ්ච්. ඩි.ආය.කරුකා ත්ක මහතා ගමක.ඩපිලකවැව ඩී 05 ගගාසි සංසිධාාකය 

11 ිලහම ජ්ය්   ත්කායක මහතා සභාපෘත කප යාය 06 ්කමුු  ගගාසි සංසිධාාකය 

12  ග .ජ්ය.ඩපෘත ක සිගේ ත්ක මහතා භාණ්්ාගාිනකප යාය 06 ්කමුු  ගගාසි 

සංසිධාාකය 

13 ්ච්.්.ඩ.්වීම.සුිලම ලාේත මහතා සභාපෘත කපයාය 05 ගගාසි සංසිධාාකය 

14 ්ේ.ග .ජී.ජ්ය කලක මහතා භාණ්්ාගාිනකප හුරුළුිලකවැව ඩී 06 ගගාසි 
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සංසිධාාකය 

15 ආය.න.පී.ග . කවක මහතා සභාපෘත කපදුවේවැව ඩී12- 13 පෘතැ ු.ඩ ගගාසි 

සංසිධාාකය 

16 ුත.ි.ජ්යගවීමක මහතා ගමක.ඩප ගගලේිදුණුවැව ගගාසි සංසිධාාකය 

17 පී.ජී.ිලහාම  ාජ් ත්ක මහතා සභාපෘත කපකිවුගමක් ගගාසි සංසිධාාකය 

18 න.ිලමම දයාකේද මහතා භාණ්්ාගාිනකපකිවුගමක් ගගාසි සංසිධාාකය 

19 පී.ජී.සිමලදාස මහතා  ගමක.ඩපකිවුගමක් ගගාසි සංසිධාාකය 

20 ටී.අනු  සමේ බං්ා  මහතා භාණ්්ාගාිනකප නකාබිධා ගගාසි සංසිධාාකය 

21 ටී.ජී.සිමලගවීමක මහතා සභාපෘත ක පහුරුළුිලකවැව ඩී 05 ගගාසි 

සංසිධාාකය 

22 ්.ඩ.ග .ජී.සිගේපෘතාල මහතා භාණ්්ාගාිනකප සමඟි ගගාසි සංසිධාාකය 

23 ්.ඩ.වයි.ජී.ගසෝමපෘතාල මහතා සභාපෘත කප ිලකවැව ඩී 06 ගගාසි සංසිධාාකය 

24 න.්.ක.අග.කසිංහ මහතා ගමක.ඩප ිලකවැව ඩී 06 ගගාසි සංසිධාාකය 

25 ්වීම.බී.කරුකා කලක මහතා සභාපෘත කපඅමත්දිවුමවැව  ගගාසි සංසිධාාකය 

26 ්ච්.්.ඩ.කරුකා ත්ක මහතා සභාපෘත කපපෘතඩිකා මඩුව ගැමුණු ගගාසි 

සංසිධාාකය 

27 ග .්.ඩ.උගිිල බං්ා  ජලංගසිංහ 

මහතා 

සභාපෘත කප ඩී 3ප4 ම දේකමල ගගාසි 

සංසිධාාකය 

28 ්.ක.ජී.සුිලම ධායමසිංහ මහතා සභාපෘත කප ඩී 11 දුවේවැව ගගාසි සංසිධාාකය 

29 ්ච්.්.ඩ.උපෘතාි නකකායක මහතා සභාපෘත කපඋදා  ගගාසි සංසිධාාකය 

පාරසුගිය මටු ර ස්වීම්ම් ව්ාර් ාව්.  

පෘතසුගිය කටුවේග  ස්වීම්.ඩ වායතාව සමාගලෝචකය ක ක ල ව. 
 
ලිපි ධැබීම්. 

ිිළ ලැි කැත. 
 
ආය ක සංව්ර්ාක මටයුතු - සංව්ර්ාක ිලධාාින  ස.්.ඩ.න.උදයංගිල ටුය. 

(පෘතසුගිය මස ප්රග කය  

 කා කය  ප්රග කය 

කා ක සභා ස්වීම්.ඩ පෘතැවැත්්ම. 10 

මහා සභා ස්වීම්.ඩ පෘතැවැත්්ම. 06 

මාසික මුදම සා ාංල වායතා සැකසීම. 07 

ිලනව ක පෘතැවැත්්ම 02(්කමුු/කිවුගමක්  
 

ඉදිින මාසදේදී පාරැව්ැත්ව්මට අදේක්ෂි  ආය ක සංව්ර්ාක මටයුතු:-  
 

කා කය ජල ක  වගකීම  

 

කා ක සභා පෘතැවැත්්ම  20 සංවයධාක ිලලධාාිනේ 
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මාසික මුදම සා ාංල සැකසීම  20 සංවයධාක ිලලධාාිනේ 

 ්දික වයාපෘතා  කටුවේවට පෘතැටු එ ්කමුුපගකාකාවැවපමහගසේ යක ගගාසි 

සංසිධාාක වල කව ිලලධාාරීේ  හදුේවා  වම සිදු ක ක ල ව. 
 

ජදිිනපෘතත් කන අය කා කය 

උදා  ගගාසි සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -උපෘතාි මහතා 

මාසික මුදම සා ාංල වායතා සැකසීම මාස 3 කට ව්ා ජ ම යක 

ගගාසි සංසිධාාක ඇත්ත.ඩ ්ම සංසිධාාක වලට සියම ආයතක වල 

සහය ලබා ගකා වමට කටුතු ක ක ගලස ජමීම  ක ක ල ව. 

 යාය 05 ගගාසි සංසිධාාකගේ 

ගරු සභාපෘත ක -

්ච්.්.ඩ.්වීම.සුිලම ලාේත 

මහතා 

මුදම සා ාංල වායතා ිලයටුත මාසයට ලබා ගකාගදක ගගාසි 

සංසිධාාක සදහා හැකියා සහ කක ිලුත් ගකාක ක ගලස ජමීම  

ක ක ල ව. 

 
ආයතක සංවයධාක කටුතු ිළිගබද වැඩිදු ටත් පෘතැහැදිි කල ගේවාසික වයාපෘති ක 

කනමකාකා  මහතා 

පෘතැල සිසුරු.ඩ තා ෂකය ිළිගබද පුහුණුව  ජල ක ක  ඇ ක බවත්පගදසැ.ඩබය මස 

15 දිකට ගපෘත   ගෂ්ත්ර චාිනකාව යාමට ිලයටුත බවත් පෘතැවසීය. 
 

ව්ාිනමාර්  මටයුතු - ව්ාිනමාර්  ඉංජිද්රු විජිත්ව දමාඩිතුව්ක්ෂු මහ ා.  
 

ජ්ලාලය  උසිේ අඩි අ ක  අඩි  

හුරුළුවැව  16.85 24163 

කිවුගමක් වැව 12 2950 

දිවුමවැව  19.6 4186 

 
  කේක ස්වීම්ග.ඩදි 2019/11/14 දික වපු ා අවසේ කල ුතු බව ප්රකාල 

කල බවත් වැවට අ ක  අඩි 20000   ලැබුක සිට ජ්ලය ිලුත් ක ක බව ප්රකාල 

කල බවත් දැකට පෘතව කක ජ්ල මට්ටම අනුව මුළු වයාපෘතා යම ් වගාවට යාම 

ිළිගබද ගැටමව  පෘතව කක බවත් හුස්ළු ගපෘතෝෂිත ඇගම දැකට වගාව ආ .ඩභ ක  

ඇ ක ිලසා දික 2   මහවැිගයේ ජ්ලය ලබා ගදක බවත් ප්රකාල ක ක ලදි. 

ජේ අකුරුව 2019/20 මහ කේකගේ වගා ගතා ුරු ිළිගබද ගගාසි සංසිධාාක 

මට්ටටුේ සාකච්ජ්ා කල අත   

මුළු වයාපෘතා ය ුල ් වගා කිරීමට අ ක  අඩි 37000 ක ජ්ල ප්රමාකය  අවලය 

වුවද දැකට භාසිතා කිරීමට පෘතව කේගේ අ ක  අඩි 22163   බැසිේ  ි.ඩ 

සැකසීමට හුරුළු වැගවේ ජ්ලය ලබා දිය ගකාහැකි බවද ප්රකාල ක ක ල ව. 
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ගපෘත  අත්දැකී.ඩ අනුව ග.ඩ වක සිට වගාව සිදු කල ගගා්ේට වීමූ කය පුද ක  

සි සක බවත් දිවුම වැගවේ පෘතහල පෘතව කක ඩී 11පඩී 12-13පගකාකාවැව ආදි ගගාසි 

සංසිධාාක වලට දිවුම වැගවේ ජ්ලය ලබා ගත හැකි බව උදා  ගගාසි සංසිධාාකගේ 

ගරු සභාපෘත ක උපෘතාි මහතා පෘතැවසීය. 
 

කිෂි කයම කටුතු- තා ෂක සහයකප කිෂිකයම උපෘතගිලක කායයාලයප 

ගගලේිදුණුවැව- ්වීම.්.ඩ.ජී.අත්තකායක  ගමගකසිය 

 කේක තීේදු  වලට අනුව 2019/20 මහ කේකය ග.ඩ වක සිට  ස ක 2   ප්රමාද ් 

ඇ ක බවත් න අනුව ගගාසිේ ටුේ ජදිිනයට වගා කටුතු ක ේගේ ක.ඩ 

අිලවායයගයේ මාස 3 ් වගාවට  යා ුතු බවත් ප්රකාල ක ක ල ව. 

2019 ගදසැ.ඩබය 10 වක සිටදි වපු ා අවසේ කිරීම සුදුසු බවත් ් ගපෘතාගලාවට දැීමට 

ගපෘත  බීජ් ප්ර කකා කය  ගය වම සුදුසු බවත් ප්රකාල ක ක ලදි.  

 ්ගමේම පීසිේ වයාපෘති කය යටගත් ගකා.ඩගපෘතෝවීමට් හා පෘතැ ට්ට් තැ ස  ලබා  වමට 

සැලසු.ඩ ක  ඇ ක බවත්පජ්කවාරී මාසය ුල ගසෝයා  වගා කිරීමට සුදුසු බවත් බීජ් 

වැ් සටහගේ වප බීජ් ගගා්ේගගේ රු.200/= ක ටුලට ලබා ගැනීමට කටුතු ක ක 

බවත් ප්රකාල ක ක ලදි. 
 
 

ජදිිනපෘතත් කන අය කා කය තී කය වගකීම ජවේ 

කිරීමට 

ගත වක 

කාලය 

උදා  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -උපෘතාි 

මහතා 

ස.ඩබා සි වගා ගකාක  කාඩු ් වගා 

කිිනම සුදුසු බවත් ගදසැ.20 දික වක සිට 

ගහෝ වපු ා අවසේ කල ුතු බවත් වැසි 

දිය හසු ක ලද ගගා්ේට අනුව ජදිිනයට 

තීේදු ගත ුතු බවත් 

   

ිලකවැව ඩී 06 

ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක - 

්.ඩ.වයි.ජී.ගසෝමපෘතා

ල මහතා 

ඩී 06 ගගාසි සංසිධාාකගේ FC 48  ඇගලහි 

පෘතැ ට්ට් වගාව සිදු කිරීමට ිලයටුත 

බවත් න සදහා කිෂි උපෘතගිලකය ලබා 

ගදක ගලසත් ජමී.ඩ ක ක ල ව. 

   

නකාබිධා ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

භාණ්්ාගාිනක -

ටී.අනු  සමේ 

බං්ා   මහතා 

වයෂාව සමග ගදසැ.ඩබය 20 වක සිට 

සියම ුඹුරු වපු ා අවසේ කිිනම සුදුසු 

බවට අදහවීම ද වක ල ව. 
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 කමුත  

උමපෘතත්ගම  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

භාණ්්ාගාිනක - 

ගේ.කරුකා ත්ක 

මහතා 

සිංහල මාස ක්රමය අනුව වගා ක  

අවසේ කල ුතු දිකය ගදසැ.ඩබය 20 

ද වා යාම සුදුසු බවට උපෘතාි මහතා 

දැ ූ අදහස ිලවැ දි වක බවත් න අනුව 

2019/20 මහ කේකගේ වපු ා අවසේ 

කල ුතු දිකය ගලස 2019/12/20 දිකය  

සුදුසු බවට ගයෝජ්කා ක ක ලදි. 

   

පෘතඩිකා මඩුව 

ගැමුණු ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක - 

්ච්.්.ඩ.කරුකා 

ත්ක මහතා 

ජහත සදහේ ගයෝජ්කාව වීමි  ක ක 

ල ව. 

   

උදා  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -උපෘතාි 

මහතා 

2019 ගදසැ.ඩබය 20 ේ පෘතසුව වගා ක ක 

සියම ගගා්ේගේ  ුඹුරු වල ුඹුරු බට  

ගකාේිට් ක ක ගලස ගයෝජ්කා ක ක 

ල ව.  

   

ිලකවැව ඩී 06 

ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක - 

්.ඩ.වයි.ජී.ගසෝමපෘතා

ල මහතා 

නී කය ිලසි පෘතිනදි ියාත්මක කල ුතු 

බව පෘතවසටුේ ජහත සදහේ  ගයෝජ්කාව 

වීමී  ක ක ල ව. 

   

දුවේවැව ඩී12- 13 

පෘතැ ු.ඩ ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක - 

ආය.න.පී.ග . කව

ක මහතා 

ගගා්ේට ගපෘතාගහා  ලබා  වග.ඩදි ගගාසි 

සංසිධාාක ිලයගිලය සලකා බලක 

ගලසට කි.පෘත.ිල.ස වරුේ දැනුවත් ක ක 

ගලසත්ප ඇලග ි සුිද ගකාක ක 

ගගා්ේට ගගාසි සංසිධාාක ිලයගිලය 

ලබා ගකාගදක බවත් ප 

දියව  කෑගයෝ වැ් සටහක මගිේ සකවීම 

ක ක ලද කිෂි පෘතා වම හ හා ගයාදා 

 කබු බට කැඩි ඇ ක බවත් නවා සකවීම 

ක  ගැනීමට අවලය කටුතු සලසා 

ගදක ගලසත්ප 

පෘතලාත් වාරීමායග ගදපෘතායතග.ඩේුගවේ 

කළු අමුක ගලස අමුක  සකවීම ක  

ඇ ක බවත් ්මගිේ 13 යාගේ 877ප895 

ුඹුරුවල අ ක  3   පෘතමක ජ්ලගයේ 

යට වක බවත් න සදහා ය.ඩ 

ියාමායගය  ගත ුතු බවත් ප්රකාල 
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ක ක ල ව. 

උදා  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -උපෘතාි 

මහතා 

කළු අමුක ිළිගබද දිවීමි  කටුවේග  

සාකච්ජ්ා ූ බවත් ්හිදි ප්රාගියය 

ගමක.ඩුමා ප්රශ්නකය  ගකාමැ ක බව 

ප්රකාල කල බවත් ග.ඩ වක සිට 

ප්රශ්නකය  පෘතැක කැී  ඇ ක බව ගපෘතගකක 

බවත් ප්රකාල ක ක ල ව. 

   

 යාය 05 ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -

්ච්.්.ඩ.්වීම.සුිලම 

ලාේත මහතා 

යාය 05 ගගාසි සංසිධාාක භා   

කි.පෘත.ිල.ස ිලලධාාරී ගපෘතාගහා  

ගමඛකයට ගගා්ේගගේ අත්සේ ක  

ගැනීග.ඩ ව ගගාසි සංසිධාාක සදහා 

සංවයධාක මුදම ගගවා ඇත්දැයි  සලකා 

බලක බවත් ගගවා ගකාමැ ක ක.ඩ 

ගපෘතාගහා  ිම ලබා ගකාගදක බවත් 

ප්රකාල ක ක ල ව. 

   

කිවුගමක් ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -

පී.ජී.ිලහාම 

 ාජ් ත්ක මහතා 

ගපෘතාගහා  මුදම ්කු කිරීග.ඩ ව ගගාසි 

සංසිධාාක ිලයගිලය සලකා බැිය ුතු 

බවත් ්ගවීම ගකාමැ ක ක.ඩ ගගාසි 

සංසිධාාක ිලලධාාරී කටුේ තමේට ජවත් 

්මට සිදු වක බවත් ප්රාගියය 

ිලලධාාරීුමා වයාපෘතා  කටුවේවට 

පෘතැටුගකේගේ කැ කක.ඩ සි සක 

ිලලධාාරීේ න සදහා මැදිහත් සිය ුතු 

බවත් 

   

ම දේකමල ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක - 

ග .්.ඩ.උගිිල 

බං්ා  ජලංගසිංහ 

මහතා 

යකමල ගගාසි ජ්ක ගවීමවා ිලලධාාරීේ 

ගපෘතාගහා  ලබා  වමට ගපෘත  ගගා්ේට 

ජමම.ඩ පෘතත්රය  ලබා ගදක බවත් පයාය 

ිලගයෝජිත තම ුතුකම ජවේ ක ටුේ 

අවලය ගි ගගාසිේ ලවා ක  ගැනීමට 

කටුතු කල ුතු බවත් 

   

ිලකවැව ඩී 06 

ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක - 

්.ඩ.වයි.ජී.ගසෝමපෘතා

ල මහතා 

ඇලග ි සුිද කිරීමට දික 2   ගයාදා 

ගැනීම සුදුසු බව  

්ය ප්රාගයෝගික 

ගකාවක බව 

ප්රාගිය ය 

වාිනමා

යග 

ජංජිගේ

රු 

 

ගගාසි සංසිධාාක අදහවීම ලබා ගිලටුේ කේක ස්වීම්ග.ඩ ව දුේ අවස ය මත ්දික 

වයාපෘතා  කටුවේග  ව කේක තී ක පෘතහත පෘතිනදි සංගලෝධාකය සිය. 
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2019/12/03 ව්ක දික ව්යාපාරාක මටු රදීදී  ්කා ධෙ ම්ක තීකක 

01. වගා කන ුතු ි.ඩ ප්රමාකය ස.ඩූයක ජ්.ඩ ප්රමාකය අ ක  10400 

02. කේකය සදහා සුදුසු ගබෝගය  හා වයස ්-මාස -03/ අ කගයක ගබෝග  

03.  ගගා්ේ සිසිේ ඇලග ි සුිධා කිරීග.ඩ  අවසේ දිකය 2019/12/08 ට ගපෘත  

04. ගගා්ේ සිසිේ සුිධා ගකාක ක ලද ඇලග ි ගගා.ස. 

මඟිේ සුිධා කිරීග.ඩ  අවසේ දිකය 

2019/12/11 ට ගපෘත  

05. ට්රැ ටය යාගයේ  ජවත් කිරීග.ඩ අවසේ දිකය 2019/12/20 

06. වපු ා ගහෝ පෘතැල සිවේවා අවසේ කන ුතු දිකය 2019/12/20 ට ගපෘත  

07. මු  ජ්ලය ිලුත් කිරීග.ඩ ආ .ඩභක දිකය 2019/12/23 

08. මු  ජ්ලය ිලුත් කිරීග.ඩ අවසේ දිකය 2020/03/06 

09. වගා   ෂකය ක  අවසේ කන ුතු දිකය 2019/12/20 

10 වගා හාිල දැනු.ඩ  වග.ඩ අවසේ කන ුතු දිකය 2020/03/06 

11 අවීමවනු  ගකළීම අවසේ  කන ුතු දිකය 2020/03/30 

13. ඇනග ි සුිධා ගකාකිරීග.ඩ ද්ය බඹයට රු.200 

14. සංවයධාක මුදම අ ක යට රු.300 

15.  වාරීමායග ිලයටුත හාිල වලට අය ක නු ලබක 

ද්ය 

වාිනමායග ගදපෘතායතග.ඩේුව ත ගවීමරුව 

මත 

 
 ජහත සදහේ කේක තී ක  ියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට පෘතඩිකා මඩුව 

ගැමුණු ගගාසි සංසිධාාකගේ  සභාපෘත ක කරුකා ත්ක මහතා ගයෝජ්කා කල අත  

වීමී  ක ක ලිගි  ඩී 12-13 ගගාසි සංසිධාාකගේ ගරු සභාපෘත ක  කවක මහතා සිසිිල. 
 

ජදිිනපෘතත් කන අය කා කය තී කය වගකීම ජවේ කිරීමට 

ගත වක කාලය 

උදා  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -උපෘතාි 

මහතා 

සියලූම ගගාසි සංසිධාාක වල 

2019/12/04 දික ල.කද සිකාලක 

යේත්ර ගයාදා කේක තී ක ිළිගබද 

ගගා්ේ දැනුවත් ක ක ගලස 

   

 කමුත  

උමපෘතත්ගම  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

භාණ්්ාගාිනක - 

ඇලග ි සුිද ගකාක ක 

ගගා්ේගේ ුඹුරු බට ගකාේිට් 

කල ුතු බවත් ය.ඩ ගහයකිේ 

කැඩීම සිදු ක ේගේ ක.ඩ  
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ගේ.කරුකා ත්ක 

මහතා 

ිලලධාාරීේ මැදිහත් සිය ුතු බවත් 

කිවුගමක් ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

ගමක.ඩ -

පී.ජී.සිමලදාස 

මහතා 

Fc 08 ඇල ගැඹුරු ක  ඇ ක බවත් 

්ය සමාේත  ඇල  බවත් කිෂි 

පෘතා වම සංවයධාකගේ  ව 

ිලයටුතය  ස.ඩූයකගයේ හාිල ් 

ඇ ක බවත් 14 A ඇගලහි උම ් ඇ ක 

බවත් පුඹුරු බට අවලය බවත් 

පප්රධාාක ඇගලහි ගදා වේ දැටුය ුතු 

බවත් පගමම සංවයධාක කටුතු 

කඩිකටුේ සකවීම කල ුතු බවත් 

කිවුගමක් 14 

ඇගලහි 

සංවයධාක 

කටුතු දියව  

කෑගයෝ වැ් 

සටහිලේ 

වැඩිපු  කල 

ිලසා ඇතැ.ඩ 

ගගාසි 

සංසිධාාක වල  

කටුතු අතපෘතසු 

ූ බවත් 

ස.ඩපෘතත් හිග 

තාවය  

පෘතව කක බවත් 

 කයක ස.ඩපෘතත් 

විේ කටුතු 

කල ුතු බවත්  

ප්රාගිය ය 

වාිනමා

යග 

ජංජිගේ

රු 

 

උදා  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -උපෘතාි 

මහතා 

ඩී 11ප12ප13 ගගා්ේට දිවුමවැගවේ 

ජ්ලය අවලය කැ කක.ඩ තමා 

ජදිිනපෘතත් කල අදහස ජමලා අවීම ක  

ගේකා බව 

   

අමත්දිවුමවැව 

ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -

්වීම.බී.කරුකා කල

ක මහතා 

  ෂිත ිළිගබද තමේ කාා ක ි ව 

දිවුමවැගවේ  පෘතහල ගගාසි 

සංසිධාාක වල සහය න සදහා 

ගකාලැබුණු බව 

   

දුවේවැව ඩී 11 ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -සුිලම 

ධායමසිංහ  මහතා 

හුරුළුවැවපකිවුගමක්පඅමත්දිවුමවැ

ව වැ  ුගේම   ෂිත ිළිබද 

කාා කලද ිලලධාාරීේගගේ සිසදු.ඩ 

ගකාලැබුණු බවත් න සදහා ගගාසි 

සංසිධාාක වලට ගදෝෂාග ෝපෘතකය 

ගකාකල ුතු බවත් න සදහා 

නකාබිධා ගගාසි සංසිධාාකය 

මැදිහත් සිය ුතු බවත්ප 

්ගමේම දිවුමවැව වාේ දාක සිට ඩී 

10/15 දික 

ඇවීමතග.ඩේු 

අනුමත කල 

බවත් වයෂාව 

ිලසා වැ් 

ආ .ඩභ කිරීමට 

ගකාහැකි ූ 

බවත් අඩුපෘතාඩු 

හැකි පෘතමක 

ප්රාගිය ය 

වාිනමා

යග 

ජංජිගේ

රු 
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11 ජ්ලගයේ යට වක බවත් ප 

ඩී 11 ගගාසි සංසිධාාකය ුල 2018 

වසගය ව පීෂිේ වයාපෘති කය ආ .ඩභ 

කලද කිෂි කයම 

ගදපෘතායතග.ඩේුගවේ ිත්ත  ් 

සුිද කිරීග.ඩ යේත්රය  ලබා  වම  

හැ  ගවකත් කිසිදු කටුතත්ත  

ගමගත  සිදු ් ගකාමැ ක බව 

ස.ඩූයක 

කිරීමට 

මැදිහත් වක 

බවත් 

හුරුළුිලකවැව ඩී 

06 ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

ගමක.ඩ- 

න.්.ක.අග.කසිංහ 

මහතා 

ඩී 11ගගාසි සංසිධාාකය සදහා  

දිවුමවැගවේ ජ්ලය ලබා  වම සුදුසු 

බවත් පහුදකලාග  ප්රශ්නක වලට 

සිසදු.ඩ ගසායකවාට ව්ා ගපෘතාදුග  

සිසදු.ඩ ගස්ම උචිත බවත් පීසිේ 

වයාපෘති කය ිළිගබද සිලාල 

බලාගපෘතාග ාත්ු තබා ගකාගත 

ුතු බවත් 

පීෂිේ 

වයාපෘති කය 

යටගත් 

සංසිධාාක 

සියමගලහිම 

මූික 

සී ෂක ක  

අවසේ බවත් 

ජදිින වස  වල ව 

වයාපෘති කය 

සදහා 

ප්ර කපෘතාදක වැඩි 

කිරීමට ජ් 

ඇ ක බවත් 

ගේවාසි

ක 

වයාපෘති ක 

කනමකා

කරු 

 

පෘතඩිකා මඩුව 

ගැමුණු ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක 

්ච්.්.ඩ.කරුකා 

ත්ක මහතා 

ගැමුණු ගගාසි සංසිධාාකගේ fc 

19ප20ප21 ඇලවමවල යක් ගදා වම 

දි ා ඇ ක බවත් න සදහා ගේට්වේ 

දැටුය ුතු බවත් fc 17ප18ප19 

ඇලවමවල  ග ාේම් ජවත් කල 

ුතු බවත්පුඹුරු බට 30   අවලය 

් ඇ ක බවත් පඩී 1පඩී 2 ඇලවල 

ග ගුගමටය පෘතාත් කිරීම සුදුසු බවත් 

   

උදා  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -උපෘතාි 

මහතා 

සෑම ගගාසි සංසිධාාකයකම 

සංවයධාකය කල ුතු ගබාගහෝ ගි 

ඇ ක බවත් ග.ඩ ිළිබද සාකච්ජ්ා 

ක   ගැනීමටත්පජ්ල ප්රශ්නක සිසදා 

ගැනීමටත්  ගිලපෘතාලක අධිකාිනගේ 

වග කිව ුතු ිලලධාාරීේ හමු ්මට 

යාමට කටුතත්ත  සැලසු.ඩ කල 

ුතු බවත්  
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පෘතඩිකා මඩුව 

ගැමුණු ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක 

්ච්.්.ඩ.කරුකා 

ත්ක මහතා 

හුරුළුවැගවහි කිරී ජ කරීම සිදු ූ 

බවත්පජේ පෘතසුව වයෂාව ලැබුණු 

බවත් න සදහා සහභාී  ූවේට 

වීමූ කය පුද ක  සි සක බවත් 

   

උදා  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ ගරු 

සභාපෘත ක -උපෘතාි 

මහතා 

මාසික ප්රග ක සමාගලෝචක ස්වීම්ම 

සදහා ගගාසි සංසිධාාක මට්ටග.ඩ 

ිලගයෝජ්කය  සිදු ගකා්ම ගැටම 

සහගත බවත්  උදා  ගගාසි 

සංසිධාාකගයහි කමත  ජදි කිරීමට 

ිලයටුත ජ්ගමහි ජ්.ඩ ප්රශ්නකය  

ඇ ක බවත් ප්රග ක සමාගලෝචක 

ස්වීම්.ඩ වල ව වයාපෘතා  කටුවේග  

සාකච්ජ්ා කල කරුණු ිළිගබද සියම 

ිලලධාාරීේ දැනුවත් කිරීම සිදු කල 

ුතු බවත්  

   

 

ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාකරු- එ.්.ඩ.්.ක.ග .නකකායක මහතා 

 2020 වස  සදහා ගමගත  ිළෂිේ වයාපෘති කය ියාත්මක ගකාූ කව ගගාසි 

සංසිධාාක ුක  ගතෝ ා ගත ුතු බවත් න සදහා ගගාසි සංසිධාාක වල ගයෝජ්කා 

වීමි ත්වගයේ ප්රමුඛතාවය ලබා දිය ුතු ගගාසි සංසිධාාක තුකක්ෂ ක.ඩ ක  ගදක 

ගලසත්  දැනුවත් ක ක ල ව.  

ජදිිනපෘතත් කන 

අය 

කා කය තී කය වගකී

ම 

ජවේ කිරීමට 

ගත වක 

කාලය 

උදා  ගගාසි 

සංසිධාාකගේ 

ගරු සභාපෘත ක -

උපෘතාි මහතා 

2020 වසගය පීෂිේ වයාපෘති කය 

ියාත්මක කිරීම සදහා යාය 05 

ද ාවි සංවිාාකය සුදුසු බවට 

ගයෝජ්කා ක ක ල ව. 

   

දුවේවැව ඩී12- 13 

පෘතැ ු.ඩ ගගාසි 

සංසිධාාකගේ 

ගරු සභාපෘත ක - 

ආය.න.පී.ග . 

කවක මහතා 

ජහත සදහේ ගයෝජ්කාව වීමී  

ක ක ල ව. 

   

ිලකවැව ඩී 06 

ගගාසි 

සංසිධාාකගේ 

2020 වසගය පීෂිේ වයාපෘති කය 

ියාත්මක කිරීම සදහා ඩී 05 

ිලමව්ැව් ද ාවි සංවිාාකය 
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ගරු සභාපෘත ක - 

්.ඩ.වයි.ජී.ගසෝම

පෘතාල මහතා 

සුදුසු බවට ගයෝජ්කා ක ක ල ව. 

ිලකවැව ඩී 06 

ගගාසි 

සංසිධාාකගේ 

ගරු 

භාණ්්ාගාිනක - 

්ේ.ග .ජී. 

ජ්ය කලක 

මහතා 

ජහත සදහේ ගයෝජ්කාව වීමී  

ක ක ල ව. 

   

 
 

 2020 වසගය පීෂිේ වයාපෘති කය ියාත්මක කිරීම සදහා ගැමුණු ද ාවි 

සංවිාාකය කම් මකක දධස  ැමුණු ද ාවි සංවිාාකදේ සභාපාරති 

මරුකාකත්වක මහ ාෙ, ඒ සෙහා  සමගි ද ාවි සංවිාාකය ද ෝකා  ැනීම 

සිදු මකක දධස සමගි ද ාවි සංවිාාකදේ  දේමම් මහ ා ඉේීම් සිදු  මධ 

අ ක ගගාසි සංසිධාාක ගදක  ජමී.ඩ කිරීම ිලසා කරුණු සලකා බැීගමේ පෘතසු 

අවවීමාාව හිටු ූගේ  සමගි ගගාසි සංසිධාාකයටයි. 

 න අනුව 2020 වස  සදහා ිළෂිේ වයාපෘති කය ියාත්මක කිිනමට යාය 05 

ද ාවි සංවිාාකයෙ, ඩී 05 ිලමව්ැව් ද ාවි සංවිාාකයෙ, සමගි ද ාවි 

සංවිාාකය ව්යාපාරාක මටු රදී එම  ාව්ය අනුව් ද ෝකා  ැනුණි. 

 

 ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාකා  මහතා සිසිේ ඵලදායි ප්රවයධාක හා 

වාරීමායග පෘතිධා ක වැඩි දිුතණු කිරීග.ඩ වයාපෘති කගේ 2020 ට අදාල ියාත්මක සැලැවීමම 

කටුවේවට ජදිිනපෘතත් කල අත  ්ය වයාපෘතා  කටුවේව අනුමත ක ක ල ව.2020 පීෂිේ 

වයාපෘති කගේ ියාත්මක සැලැවීමම- 

ියාකා කම සංඛයාව 

නකාබිධා ියාකාින සැලැවීමම සැකසීම 06 

ගගාසි සංසිධාාක ල  කමත් කිරීග.ඩ පුහුණුව 01 

මුලය කනමකාක ක පුහුණුව 01 

නී කමය බලතල පුහුණුව 01 

ගගාසිපෘතල ජ්ල කනමකාක ක පුහුණුව 01 

ගගාසි අධායක චාිනකා 02 

  ෂිත සීමා කණු 600 

දැේ්.ඩ පුවරු සසි කිරීම 36 

ගබ්ා කාම ය  01 

කසල බදුේ සසි කිරීම. 36 



13 
 

   

 

කිෂිකයම පෘතයගේෂක ිලෂ්පෘතාදක සහකා පගගාසි ජ්ක ගවීමවා මධායවීමාාකය-යකමල- 

්වීම.ඩී.ගතගයසා සම ගකෝේ ටුය 

 යකමල ගගාසිජ්ක ගවීමවා මධායවීමාාකයට අයත් 192ප193 ගකාට්ඨාාල සදහා ම් 

ගපෘතාගහා  ලබා දුේ බවත්ප අ ක  220 ක මුදම ්කු කල බවත්පයකමල ගගාසි ජ්ක 

ගවීමවා මධායවීමාාකයට අයත් කි.පෘත.ිල.ස මහුේ ්කු ් ගගා්ේට ගපෘතාගහා  

ජමම.ඩ පෘතත්රය  ලබා දුේ බවත්  ප්රකාල ක ක ල ව. 

 

කිෂිකයම සංවයධාක ිලලධාාරීපප්රාගිය ය ගමක.ඩ කායයාලයප ගගලේිදුණුවැව- 

්.කි .්.ඩ.පී.ග . ුමා  මහතා 

 

 පෘතසු අවීමවනු තා ෂකගේ ව ජ්.ඩගබෝ වයගගේ හා සිලාල වයගගේ ඇසුරු.ඩ 

උපෘතක ක ලබා ගදක බවත් න  සදහා ජමම.ඩ පෘතත්රය  ඇ ක බවත්ප අවලය අය ්ම 

ජමම.ඩ පෘතත්රය ස.ඩූයක ක  ලබා ගදක ගලසත් බීජ් අවලයතාවයේපග ෝපෘතක රවය 

අවලයතාවයේපඅ කගයක ගබෝග අවලයතාවයේපපෘතලුරු පෘතැල අවලයතාවයේ ජමී.ඩ 

ක ක ගලසත් දැනුවත් ක ක ල ව.  

 

 

 

 

ේදධ්ි ෆුඩ් සමා ම - විාායම අායක්ෂෂම -ප්රීතිවිකා ම මහ ා 

 ේගලේ ස ෆුඩ් සමාගම අ ක  2000 ක බීජ් ගසෝයා වැ් සටහක කිරීමට 

ිලයටුත බවත් න සදහා අත් කකා .ඩ මුදල  ලබා  වම ගමේම ගසෝයා බීජ් 

ිලෂ්පෘතාදකයට අවලය ගවකත් පෘතහසුකා කයේ ලබා දිමට ිලයටුත බවත් හැකි 

අ ක  ප්රමාකය  ගසෝයා වගාවට ගයාමු වක ගලසත් දැනු.ඩ ගදක ල ව. 
 

ජදිිනපෘතත් කන 

අය 

කා කය තී කය වගකී

ම 

ජවේ කිරීමට 

ගත වක 

කාලය 

 යාය 05 ගගාසි 

සංසිධාාකගේ 

ගරු සභාපෘත ක -

්ච්.්.ඩ.්වීම.සුිල

ම ලාේත 

මහතා 

බීජ් ගසෝයා සදහා කිෂි කයම 

ගදපෘතායතගමේුග  ගමේ ටුල  

ලබා ගදේගේ ක.ඩ සුදුසු බව  

අවම ගිසිසු.ඩ ටුල රු. 

110/= වක බවත් 

ගවගලද ගපෘතාගම 

පෘතව කක ටුලට 

ගසෝයා ටුල ව ගේකා 

බවත් 

ේගල

ේ ස ෆුඩ් 

ිලගයෝජි

ත 

මහතා 
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 ගමම වයාපෘතා  කටුවේග  ව සංගලෝධාකය ක ක ලද කේක තී ක ිළිගබද  

ගගාසියා දැනුවත් ක ක ගලස ගගාසි කායකයිේට දැනු.ඩ ගදටුේ ගේවාසික 

වයාපෘති ක කනමකාකා  නකකායක මහතා සිසිේ පෘතැටු එ සියළු ගදකාට වීමූ ක 

ක ටුේ පෘත.ව 1.00 ට පෘතමක වයාපෘතා  කනමකාක ක කටුවේග  වැ් කටුතු අවසේ 

ක ක ල ව. 
 

 
   

 එ.්.ඩ.්.ක.ග . නකකායක,  

 ගේවාසික වයාපෘති ක කනමකාකරු, 

 හුරුළුවැව වයාපෘතා ය.  
 
 

ිළටපෘතත් - 

1. අධාය ෂප වාිනකනමකාක ක අංලය/ගකානඹ     - 

කා.දැ.ගැ.ිළ 

2. දිවීමි  ගමක.ඩ, අ/පු         - 

කා.දැ.ගැ.ිළ 

3. වාිනමායග අධාය ෂ, අ/පු        - 

කා.දැ.ගැ.ිළ 

4. ගගාසිජ්ක ගවීමවා ිලගයෝජ්ය ගකාමසාිනවීම, , අ/පු     

 - කා.දැ.ගැ.ිළ 

5. ිලගයෝජ්ය කිෂිකයම අධාය ෂ(අේතය පෘතලාත් , අ/පු    

 - කා.දැ.ගැ.ිළ 

6. දිවීමි  කිෂිකයම අධාය ෂ, අ/පු       - 

කා.දැ.ගැ.ිළ  

7. වැ් සටහේ අධාය ෂ,(පීෂිේ /ගකානඹ       - 

කා.දැ.ගැ.ිළ 

8. ිලගයෝජ්ය වයාපෘති ක අධාය ෂ, (පීෂිේ පවාිනමායග ගදපෘතායතග.ඩේුවපගකානඹ  

-කා.දැ.ගැ.ිළ 


