
ව්යාඳඳෘති අධීක්ණ ලාර්තාල (2017/05/22 දිනට) 

(එක් ව්ඹහඹඳෘතිඹක් වහ එක් හර්තහක් ඵළගින්) 

   

 

1. අධීක්ණඹ කශ නිරධහරිඹහගේ නභ  : දිලඳහ එන්. අගේපිටිඹ මිඹ/ ඒ.සී.පී. ධර්භදහ මිඹ/ ගක්.ගක්. අේයහ  ඉගයෝෂිණී මිඹ  
 

2. තනතුය     : වකහය අධ්ඹකක් (ගභගවයුම් වහ ඇගයුම්)/ ංර්ධන නිරධහරී (ගභගවයුම් වහ ඇගයුම්)/ ංර්ධන  

නිරධහරී (ගභගවයුම් වහ ඇගයුම්) 
 

3. ව්ඹහ(ඳෘතිඹ අධීක්ණඹ කර දිනඹ  : 2017/0 5/22 

 

4. අධීක්ණඹ කශ ව්ඹහතඳෘතිඹ  

 අඹත් ඳශහත    : දකුණු ඳශහත  

 දිසත්රිතක්කඹ    : ගහල්ර  

 ප්යහතගේශීඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහලඹ  : ගඵන්ගතොට  

 ගගොවිජන ගේහ භධ්ඹලසථහනඹ  : ඳවරගම්වඹ  

 කෘ.ඳ.නි. භ   : භවඌයගව 40/  අංක 13 A ගභොයගගොඩ/ ගදල්කඵරගගොඩ 40 E/ ගදල්කඵරගගොඩ/ 13B භහරර 

 

5. අධීක්ණඹ කශ ව්ඹහනඳෘතිඹ : ගගතු ගහ ළඩටවන  

 

6. අධීක්ණඹ කශ ව්ඹහනඳෘතිඹ අඹත් ආඹතනඹ : කෘෂිකර්භ ගදඳහර්තගම්න්තු 

 

 ව්ඹහඅඳෘතිගේ ඇසතගම්න්තුගත විඹදභ : 2016 ර්ඹ වහ රු.මි. 226.725   ක ප්යඩතිඳහදන ගන්වී ඇත. 

 ව්ඹහඅඳෘතිඹ වහ ළඹකය ඇති මුදර   :   (2016.12.31) දිනට රු . මිලි . 1 51.189 ක් විඹදම් කය ඇත. 

දිසත්රිඅක්කඹට අදහර භසත විඹදභ රු.රක් 2,215,864.00 කි. 

 

 

 

 



අධීක්ණය ක 

ක්රි  ්යාකාරකම් 

(ක්රි යාකාරි වැැව මට අනුල) 

ක්රිකයාකාරකම 

ආරම්භකෂ 

දිනය 

ලර්තමාන තත්ත්ලය (ප්රගතිය) නිරීක්ණය කෂ සුවිශේෂී කරුණු 

එක් එක් ක්රි යාකාරකම 

වශා ලගකිල යුතු 

නිධාරියා 

ගගතු ගහ ළඩටවන  

ඹටගත් සිතමු කහන්තහ ගගොවි 

ංවිධහනඹ වයවහ රඵහ දී ඇති 

ඳළශර ර්තභහන තත්ත්ඹ 

නිරීක්ණඹ කිරීභ වහ 

ප්රීතිරහභීන් භඟ හකච්ඡහ 

කිරීභ. (කෘ.ඳ.නි. භ  - 

භවඌයගව 40) 

ඳළශ රඵහ දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනොළම්ඵර් භ 

 ඳවශකගේ, භව ඌයගව, ඌයගව 

ලිපිනගඹහි ඳදිංචි ගක්.ඒ. චන්ේරිතකහ 

භවත්මිඹට රඵහදී තිබ ඳළශර්ග ව 

එශළු බීජ කට්ටර හර්ථක ගර 

ගහකය ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

 රඵහ දී තිබ එශළු බීජලින්, මිරිස/ 

ම්ඵටු/ ඵණ්ඩක්කහ හර්ථක ගර 

ඳළශවී තිබ අයුරු වහ ඒහගේ පරදහ 

ගනරහගගන ඇති ඵත් දළනට පරදහ 

ඇති ඵත් නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

 අගනෝදහ/ උගුරැස/ ගප්ය/ ඳළණි 

ගදොඩම්/ ජභනහයං/ දරිඹන්/ ගසරබු/ 

යඹුටන් වහ ගදළුම් ළනි ඳරතුරු ඳළශ 

ර්ග ද හර්ථක ගර ගහකය තිබ 

අයුරු නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

 

 ඇඹගේ ගගත්ගතහි ගහ වහ 

ප්යයභහණත් ඉඩකඩක් දක්නට රළබුණු 

අතය එභ ඉඩකගඩහි ගඳෝච්චි වහ 

ක්ගේත්යඉඹ ඹන ේවිත් ක්යරභගව්දඹභ 

බහවිතහ කයමින් හර්ථක ගර ගහ 

සිදුකය ඇති ඵ දළකගත වළකි විඹ. ගහ 

කිරීභට උනන්දුක් ඇති ඵත් දළකගත 

වළකි විඹ. 

 

 ගගතු අරංකයණඹ, පිරිසිදුකභ, 

ආකර්ලනීඹඵ ගගත්ත පුයහභ දළකිඹ 

වළකි විඹ. 

 

  සිඹ ගගත්ගතහි කසකය ගන්නහ 

කහඵනික ගඳොගවොය ඳළශරට ගඹොදයි.  

 

  ග ඳහරනඹ ගර මී වයක් ඇති 

කයමින් කිරි රඵහගළනීභ ව ඒහයින් 

මුදපු කිරි  කහ අගරවි කිරීභ.  

 

 ගඹන්ගේ අඳේයනව්යි වහ අගනකුත් 

ඉතරන ේයගව්ඹ  එකතුකය ජී හයු 

නිසඳහදනඹ කයගනිමින් ගෆස නිසඳහදනඹ 

කයගගන ඇත. 

 

  ල්ඌයහ/ ගභොණයහ/ ඉත්තෆහ/ ළනි 

තුන්ගගන්න වහනි ශක්හ ගළනීභට 

විදුලි ළටක අලසඹතහඹ ඇති ඵළවින් 

එඹ රඵහගදන ගර ඉල්රහ සිටියි. 

1. කහංචනහ චතුයහනි මිඹ, 

වකහය ගකොභහරිස, 

ගහල්ර. 

0710881943 
 

2. එච්. ද සිල්හ 

රුවිතහන භඹහ, 

ප්යහගේශීඹ ංර්ධන 

නිරධහරී (ඳවරගම්වඹ) 

0716454967 

 

3. ඉන්ේයරජිත් විගේර්ධන 

භඹහ, කෘෂිකර්භ 

ඳර්ගේණ නිසඳහදන 

වකහය (භවඌයගව 40)  

0714337525 

0770389725 



ගගතු ගහ ළඩටවන 

(කෘ.ඳ.නි. භ  - අංක 13 A 

ගභොයගගොඩ) 

  

ඳළශ රඵහ දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනොළම්ඵර් භ 

 හිත්තහගගොඩ, යන්ගතොටුවිර 

ලිපිනගඹහි ඳදිංචි ජී.ඩී. දීඳහනි 

භවත්මිඹට රඵහදී තිබ අම/ යඹුටන් ඳළශ 

ව එශළු බීජ කට්ටර හර්ථක ගර 

ගහකය ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

 ඳළශ සිටුවීභ වහ අලසඹර ගඳොලිතින් 

උය ඳළකට් ද රළබී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ 

විඹ. 

 

 

 ගකොම්ගඳොසට් ගඳොගවොය ගගත්ගතහිභ 

කහ ගනී. 

 

 එශළු ව ඳරතුරු ඔවුන්ගේ 

ඳරිගබෝජනඹට ගභන්භ අගරවිකිරීභ  ද 

කයනු රඵයි.  

 

 2013 ගගතු ගහ ළඩටවන ඹටගත් 

භල් ඵහසකට්/ මුල්ලුක් ව ගෂොසගප්ට් 

බින් එකක් රළබී ඇති ඵ ඳන රදී. 

1. කහංචනහ චතුයහනි මිඹ, 

වකහය ගකොභහරිස, 

ගහල්ර. 

0710881943 
 

2. එච්. ද සිල්හ 

රුවිතහන භඹහ, 

ප්යහගේශීඹ ංර්ධන 

නිරධහරී (ඳවරගම්වඹ) 

0716454967 
 

3. විතහනගේ දඹහනන්ද 

භඹහ, කෘෂිකර්භ 

ඳර්ගේණ නිසඳහදන 

වකහය (අංක 13 A 

ගභොයගගොඩ)  

0756206557 

ගගතු ගහ ළඩටවන 

(කෘ.ඳ.නි. භ  

ගදල්කඵරගගොඩ 40 - E) 

ඳළශ රඵහ දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනොළම්ඵර් භ 

 කළකිරිගත්ගවේන, භවඌයගව 

ලිපිනගඹහි ඳදිංචි එල්.ජී. චන්ේයරරතහ 

භවත්මිඹට රඵහදී තිබ ම්ඵටු/ 

භහළුමිරිස/ තක්කහලි ව කඩ මිරිස ඳළශ 

ව එශළු බීජ කට්ටර හර්ථක ගර 

ගහකය ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

 ඳළශ සිටුවීභ වහ අලසඹර ගඳොලිතින් 

උය ඳළකට් ද රළබී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ 

විඹ. 

 

 අම/ නහයං වහ ගදළුම් ළනි ඳරතුරු ඳළශ 

ර්ග ද හර්ථක ගර ගහකය තිබ 

අයුරු නිරීක්ණඹ විඹ. 

 ගකොම්ගඳොසට් ගඳොගවොය ගගත්ගතහිභ 

කහ ගනී. 

 

 භල් ඵහල්දිඹක්/ උදළල්රක්/ ගවොර්ස 

එකක්/ ල් 2ක් ව මුල්ලුක් රළබී 

ඒහයින් ප්ර්ගඹෝජන රඵහගත් ඵ ද 

ඳනු රළබීඹ.  

 

 සිතමු ගගොවි කහන්තහ මිතිඹ ඹටගත් 

ගභභ ගභහි ආයම්බ කශ විලහඛහ 

කහන්තහ ගගොවි මිතිගේ භහජිකහක් ද 

ගව්. 

 

1. කහංචනහ චතුයහනි මිඹ, 

වකහය ගකොභහරිස, 

ගහල්ර. 

0710881943 

2. එච්. ද සිල්හ 

රුවිතහන භඹහ, 

ප්යහගේශීඹ ංර්ධන 

නිරධහරී (ඳවරගම්වඹ) 

0716454967 

3. විතහනගේ දඹහනන්ද 

භඹහ, කෘෂිකර්භ 

ඳර්ගේණ නිසඳහදන 

වකහය (ගදල්කඵරගගොඩ 

40 E)  

0756206557 



ගගතු ගහ ළඩටවන 

(කෘ.ඳ.නි. භ -   

ගදල්කඵරගගොඩ) 

ඳළශ රඵහ දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනොළම්ඵර් භ 

 ඳරුසගගොඩ ත්ත, භවඌයගව 

ලිපිනගඹහි ඳදිංචි ජී.පී. ගෝභරතහ 

භවත්මිඹට රඵහදී තිබ භහළුමිරිස/ 

තක්කහලි/ යහජඅර/ භෆකයල් ඳළශ ව 

එශළු බීජ කට්ටර හර්ථක ගර 

ගහකය ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

 කජු ඳළශ/ නහයං වහ ජභනහයං ළනි 

ඳරතුරු ඳළශ ර්ග ද රළබී හර්ථක 

ගර ගහකය තිබ අයුරු නිරීක්ණඹ 

විඹ. 

 ගකොම්ගඳොසට් ගඳොගවොය ගගත්ගතහිභ 

කහ ගනී. 

 

 භෆකයල්/ ඳගතෝර ළනි එශළුලින් 

හර්ථක අසළන්නක් රඵහගගන අගරවි 

කය අභතය ආදහඹභක් රඵහගගන ඇති 

ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

 භළඹ සිතමු ගගොවි කහන්තහ මිතිඹ 

ඹටගත් ගභභ ගභහි ආයම්බ කශ 

විලහඛහ කහන්තහ ගගොවි මිතිගේ 

බහණ්ඩහගහරික (0779088415) ගර ද 

කටයුතු කයයි. 

 

 නිසිගර ගහ කටයුතු කයගගන ඹහභට 

ඵහධහක් ගර ඉත්තෆන් වහ ල් 

ඌයන් ළනි තුන්ගගන්න වහනි 

ඵරඳහ ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

1. කහංචනහ චතුයහනි මිඹ, 

වකහය ගකොභහරිස, 

ගහල්ර. 

0710881943 
 

2. එච්. ද සිල්හ 

රුවිතහන භඹහ, 

ප්යහගේශීඹ ංර්ධන 

නිරධහරී (ඳවරගම්වඹ) 

0716454967 
 

3. විතහනගේ දඹහනන්ද 

භඹහ, කෘෂිකර්භ 

ඳර්ගේණ නිසඳහදන 

වකහය (ගදල්කඵරගගොඩ 

40 E)  

0756206557 

ගගතු ගහ ළඩටවන 

(කෘ.ඳ.නි. භ -   

ගදල්කඵරගගොඩ) 

ඳළශ රඵහ දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනොළම්ඵර් භ 

 ඳරුසගගොඩ ත්ත, භවඌයගව 

ලිපිනගඹහි ඳදිංචි සුගන්ත්යහ  උඩුගභසරීඹ 

භවත්මිඹට රඵහදී තිබ මිරිස/ තක්කහලි/ 

ම්ඵටු/ භෆකයල් ඳළශ ව එශළු බීජ 

කට්ටර හර්ථක ගර ගහකය ඇති ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

 රළබී ඇති නහයං වහ ගදළුම් ළනි ඳරතුරු 

ඳළශ ර්ග ද හර්ථක ගර ගහකය තිබ 

අයුරු නිරීක්ණඹ විඹ. 

 ඳළශ සිටුවීභ වහ අලසඹය ගඳොලිතින් 

උය ඳළකට් ඳශහත් කෘෂිකර්භ 

ගදඳහර්තගම්න්තු භඟින් රඵහදී තිබුණි. 

 රඵහදී තිබ මිරිස ඳළශලින් හර්ථක 

ගර හය කිහිඳඹක් පරදහ ගනරහ 

ඇත. ගගතු අධීක්ණඹට ඹන 

අසථහගව්දී ද මිරිස කයල් තිගඵන ඵ 

දළනගත වළකි විඹ. 

1. කහංචනහ චතුයහනි මිඹ, 

වකහය ගකොභහරිස, 

ගහල්ර. 

0710881943 

2. එච්. ද සිල්හ 

රුවිතහන භඹහ, 

ප්යහගේශීඹ ංර්ධන 

නිරධහරී (ඳවරගම්වඹ) 

0716454967 

3. විතහනගේ දඹහනන්ද 

භඹහ, කෘෂිකර්භ 

ඳර්ගේණ නිසඳහදන 

වකහය (ගදල්කඵරගගොඩ 

40 E) 



ගගතු ගහ ළඩටවන 

(කෘ.ඳ.නි. භ - 13B 

භහරර) 

ඳළශ රඵහ දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනොළම්ඵර් භ 

 ගුරුගවේන්ගගොඩ, යන්ගතොටුවිර 

ලිපිනගඹහි ඳදිංචි ජී.පී. ගයොමිකහ 

උදඹහනි භවත්මිඹට රඵහදී තිබ අමුමිරිස/ 

ළටගකොළු/ ම්ඵටු/ ඳගතෝර/ තම්ඳරහ/ 

යහබු ඳළශ ව එශළු බීජ කට්ටර 

හර්ථක ගර ගහකය ඇති ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

 ඳළණි ගදොඩම්/ ගප්ය/ උගුරැස/ නහයං වහ 

ගදළුම් ළනි ඳරතුරු ඳළශ ර්ග ද රළබී 

හර්ථක ගර ගහකය තිබ අයුරු 

නිරීක්ණඹ විඹ. 

 සිතමු ගගොවි කහන්තහ මිති 

ළඩවටවන ඹටගත් ගභභ ගභහි 

ආයම්බ කශ ප්ය ගති කහන්තහ ගගොවි 

මිතිගේ ගල්කම් (0776931122) ගර 

ද කටයුතු කයයි.  

 ගභභ මිතිඹ භගින් ගනොගඹකුත් ආවහය 

ර්ග ළකසීභ ව බිම්භල් ගහ ද 

හර්ථක කයගගන ඹයි. ගගොයකහ 

ගප්සට් එකක් කසකය අගරවිඹ 

සිදුකයයි. 

 ඇඹ විසින් කයගගනඹනු රඵන බිම්භල් 

ගහ ගෘවගේ වරඹ දළනට 

ඉටිගකොශඹකින් ආයණඹ කය ඇත. 

ගම් වහ ඇඹට ඇසඵළසගටෝස තවඩු 

රඵහගදන ගර ඉල්රහ සිටියි. 

 ගවෝර්ස එකක්/ දිඹය ගඳොගවොය වදන 

ඵළයල් එකක්/ ඳළශ තහන් කයන 

තළටිඹක් රළබී ඇත. 

1. කහංචනහ චතුයහනි මිඹ, 

වකහය ගකොභහරිස, 

ගහල්ර. 

0710881943 
 

2. එච්. ද සිල්හ 

රුවිතහන භඹහ, 

ප්යහගේශීඹ ංර්ධන 

නිරධහරී (ඳවරගම්වඹ) 

0716454967 

3. ඉන්දික කහරිඹම් 

භඹහ, කෘෂිකර්භ 

ඳර්ගේණ නිසඳහදන 

වකහය (13B භහරර) 

0779151330 

ගගතු ගහ ළඩටවන 

(කෘ.ඳ.නි. භ - 

යන්ගතොටුවිර) 

ඳළශ රඵහ දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනොළම්ඵර් භ 

 ළල්මිඹහද ත්ත, යන්ගතොටුවිර 

ලිපිනගඹහි ඳදිංචි ඩී. එේභන් භවත්මිඹට 

රඵහදී තිබ මිරිස/ භෆකයල්/ කයවිර ඳළශ 

ව එශළු බීජ කට්ටර හර්ථක ගර 

ගහකය ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 ඵණ්ඩක්කහ පරදහ රැගගන අන්වී 

ඇත.  

 

 අලිගළටගප්ය/ අම/ අගනෝදහ/ යඹුටන් 

ළනි ඳරතුරු ඳළශ ර්ග ද රළබී හර්ථක 

ගර ගහකය තිබ අයුරු නිරීක්ණඹ 

විඹ. 

 

 

 සිතමු ගගොවි කහන්තහ මිති ළඩටවන 

ඹටගත් ගභභ ගභහි ආයම්බ කශ 

කහන්තහ ගගොවි මිතිගේ ද කටයුතු 

කයයි.  

  ගගොභ ද එකතුකය ගනිමින් 

ගකොම්ගඳෝසට් ගඳොගවොය සිඹ නිගහිභ 

කහ ගනී.  

 ගවෝර්ස එකක්, ඳළශ තහන් කයන තළටි 

15 ක් ද රළබී ඇත උදළු. 

 ගංතුය වහනි ගවේතුගන් ගහන්ට 

සිදුන වහනි ශක්හ ගළනීභට පිඹය 

ඉල්රහ සිටියි. 

 

1. කහංචනහ චතුයහනි මිඹ, 

වකහය ගකොභහරිස, 

ගහල්ර. 

0710881943 

 

2. එච්. ද සිල්හ 

රුවිතහන භඹහ, 

ප්යහගේශීඹ ංර්ධන 

නිරධහරී (ඳවරගම්වඹ) 

0716454967 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 128 ගවේහගගොඩත්ත, යන්ටතහටුවිර 

ලිපිනගඹහි ඳදිංචි එච්.පී.ඩී. තිළිණි 

විරහශිනි භවත්මිඹට රඵහදී තිබ ම්ඵටු/ 

භහළු මිරිස/ ළයණිඹ මිරිස ඳළශ ව 

එශළු බීජ කට්ටර හර්ථක ගර 

ගහකය ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 ඳරතුරු ඳළශ ගර ජභනහයං ඳළශඹක් 

රළබී හර්ථක පරදහක් රඵහගගන ඇත. 

 ඇඹගේ ගගත්ගතහි ගහ වහ 

ප්රීභහණත් භූමි ඉඩකඩක් දක්නට 

රළබුණු අතය එභ ඉඩකගඩහි ගඳෝච්චි වහ 

ක්ගේත්යඅඹ ඹන ේවිත් ක්යකභගව්දඹභ 

බහවිතහ කයමින් හර්ථක ගර ගහ 

සිදුකය ඇති ඵ දළකගත වළකි විඹ. ගහ 

කිරීභට උනන්දුක් ඇති ඵත් දළකගත 

වළකි විඹ. 

 භළඹ සිතමු ගගොවි කහන්තහ මිතිඹ 

ඹටගත් ගභභ ගභහි ආයම්බ කශ 

යන්ගතොටුවිර කහන්තහ ගගොවි මිතිගේ 

ගල්කම් ගර ද කටයුතු කයයි.  

 ගහන් වහ ගඳොගවොය මුදරට 

රඵහගනී. එගේගවයින් ගඳොගවොය වන 

මිරකට ගවෝ රඵහගේනම් ඉල්රහ සිටියි. 

 ඳළශ තහන් කයන තළටි රඵහගදන ගර 

ඉල්රහ සිටියි. 

 ඳළශ ගකොඩවීභ ම්ඵන්ධගඹන් උඳගදස 

රඵහගදන ගර ඉල්රහ සිටියි. 

 

 

3. ඉන්ේරිජිත් විජඹර්ධන 

භඹහ, කෘෂිකර්භ 

ඳර්ගේණ නිසඳහදන 

වකහය (13B භහරර) 

0714337525 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගාල්ල - බෙන්බ ොට - පහලගම්හය වසබම් ක්බේත්රශ අධීක්ෂණය 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්ය ගේලඹට අඹත් 

භවඌයගව 40 ගභහි පිහිටි ශක්.ඒ. චන්ද්රිගකා 

මශත්මියශේ ගගත්ගතහි එශළු හර්ථක ගර 

ගහකය ඇති අයුරු...... 

 

ගෙවතු වො වැඩසටහන 
 

ම්ඵටු ගහ 

ඵණ්ඩක්කහ ගහ 

භෆකයල් ගහ 

කංකුන් ගහ 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්යඳගේලඹට අඹත් 

භවඌයගව 40 ගභහි පිහිටි ශක්.ඒ. චන්ද්රිගකා 

මශත්මියශේ ගගත්ගතහි  එශළු හර්ථක ගර 

ගහකය ඇති අයුරු...... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්යඳගේලඹට අඹත් 

භවඌයගව 40 ගභහි පිහිටි ශක්.ඒ. චන්ද්රිගකා 

මශත්මියශේ ගගත්ගතහි  අභතය කටයුතු...... 

 

නිසඳහදනඹ කයන රද කහඵනික 

ගඳොගවොය ගගොඩගහ ඇති අයුරු....... 

ජී හයු ආලසයඩගඹන් ගෆස නිසඳහදනඹකය 

නිගේ කටයුතුරට ගඹොදහගළනීභ ....... 

ජීහයු නිසඳහදන ඒකකඹ....... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්යකගේලඹට 

අඹත් අංක 13 A ගභොයගගොඩ ගභහි පිහිටි 

ජී.ඩී. දීඳානි මශත්මියශේ ගගත්ගතහි එශළු 

ගහ සිඹ භූමිගඹහි වහ ගඳොලිතින් උය තුශ 

හර්ථක ගර ගහ කයඇති අයුරු...... 

 

කයවිර ගහ 

භෆකයල් ව මිරිස 

වගාව 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්යනගේලඹට අඹත් 

0ගදල්කඵරගගොඩ 40  - E ගභහි පිහිටි එල්.ජී. චන්ද්රනතා 

මශත්මියශේ ගගත්ගතහි එශළු ගහ සිඹ භූමිගඹහි වහ 

ගඳොලිතින් උය තුශ හර්ථක ගර ගහ කයඇති අයුරු...... 

 

භෆකයල් ගහ 

මිරිස ඳළශ ගහ 

දමශ ගහ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්ර්ගේලඹට අඹත් 

ගදල්කඵරගගොඩ ගභහි පිහිටි ජී.පී. ශවෝමතා මශත්මියශේ 

ගගත්ගතහි එශළු ගහ සිඹ භූමිගඹහි වහ ගඳොලිතින් උය තුශ 

හර්ථක ගර ගහ කයඇති අයුරු...... 

 

මිරිස ඳළශ ගහ 

ම්ඵටු ගහ 

ඳළන් ෂෘට් ගහ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්යගේලඹට අඹත් 

ගදල්කඵරගගොඩ ගභහි පිහිටි සුශන්ත්රාඳ උඩුගමසූරීය 

මශත්මියශේ ගගත්ගතහි එශළු ගහ සිඹ භූමිගඹහි වහ 

ගඳොලිතින් උය තුශ හර්ථක ගර ගහ කයඇති අයුරු...... 

 

මිරිස ඳළශ ගහ 

නිවිති, කයපිංචහ ගහ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්ය ගේලඹට අඹත් 13B 

භහරර ගභහි පිහිටි ජී.පී. ශරොමිකා උදයානි මශත්මියශේ 

ගගත්ගතහි එශළු ගහ සිඹ භූමිගඹහි වහ ගඳොලිතින් උය  

තුශ හර්ථක ගර ගහ කයඇති අයුරු...... 

 

තක්කහලි ගහ 

නිවිති ගහ 

ම්ඵටු ගහ 

ළටගකොළු වහ ඵණ්ඩක්කහ ගහ 

  නිවිති වහ ළටගකොළු ගහ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්යගගේලඹට 

අඹත් 13B භහරර ගභහි පිහිටි ජී.පී. ශරොමිකා 

උදයානි මශත්මිය ඇඹගේ බිම්භල් ගෘවඹ ගලි 

කයගළනීභ වහ ටකයන්  රඵහගදන ගර ඉල්රහ 

සිටි ගෘවගේ වරඹ ඇති අයුරු...... 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර 

ප්යගගේලඹට අඹත් 13B භහරර ගභහි 

පිහිටි ජී.පී. ශරොමිකා උදයානි මශත්මිය 

ගගොවි කහන්තහ මිතිඹ වයවහ පුහුණුවීම්  

රඵහගගන බිම්භල් ගහ හර්ථක ගර 

කයඇති අයුරු...... 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්යරගේලඹට 

අඹත් 13B භහරර ගභහි පිහිටි ජී.පී. 

ශරොමිකා උදයානි මශත්මිය ගගොවි කහන්තහ 

මිතිඹ වයවහ පුහුණුවීම් රඵහගගන  හර්ථක 

ගර ගගොයකහ ගප්සට් එකක් කසකය ඇති 

අයුරු...... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්යයගේලඹට 

අඹත් යන්ගතොටුවිර ගභහි පිහිටි ඩී. එඩ්මන් 

මශත්මියශේ ගගත්ගතහි එශළු ගහ, සිඹ 

භූමිගඹහි වහ ගඳොලිතින් උය තුශ හර්ථක ගර 

ගහ කයඇති අයුරු...... 

ම්ඵටු ගහ 
මිරිස ගහ 

ඵණ්ඩක්කහ ගහ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවරගම්වඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්ය ගේලඹට අඹත් 

යන්ගතොටුවිර ගභහි පිහිටි එච්.පී.ඩී. තිළිණි විාශිනි 

මශත්මියශේ ගගත්ගතහි එශළු ගහ, සිඹ භූමිගඹහි වහ 

ගඳොලිතින් උය තුශ හර්ථක ගර ගහ කයඇති අයුරු...... 

අම 

ඵණ්ඩක්කහ ගහ 

ඵණ්ඩක්කහ වහ මිරිස ගහ 

භෆකයල් ගහ 



7. නිරීක්ණඹ කර සුවිගලේෂී කරුණු ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵගේ අදවස    :    
 
 

 ගහල්ර දිසත්රිකක්කගේ ඉභද/ ගඵන්ගතොට/ තරභ ඹන ප්යහතගේශීඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහරට අඹත් ගකෝදහගගොඩ/ ඳවරගම්වඹ/ ඕඳහත ඹන ප්යගේලර ගගතුගහ ඳරීක්හ 

කිරීගම්දී ඳවත දක්හ ඇති සුවිගලේෂී කරුණු අනහයණඹ කයගළනීභට වළකිවිඹ. 

 

 එක් ප්යතතිරහභී ගගත්තකට රු . 550/- ක් ටිනහ ඳරතුරු ඳළශ 5ක් (රු . 180/- ක් ටිනහ අම/ ගදොඩම්/ යඹුටන්/ දරිඹන්/ නහයං/ ගඳඹහරිස/ ගකොස/ භළගුසටින් ඹන ඵේධ 

ඳළශලින් 1 ක් ද  රු . 135/- ක් ටිනහ අලිගප්ය/ අගනෝදහ/ ගඵලි/ ගගොයකහ/ ගප්ය/ ජම්ගඵෝර/ ජම්බු/ ගරොවි/ ළඳදිල්රහ/ කහභයංකහ/ දිවුල්/ උගුරැස ඹන ඵේධ 

ඳළශලින් 2 ක් ද  රු . 50/- ක් ටිනහ ගඩිගුඩහ/ ෂළන් ෂෘට්/ ගප්ය/ ගකොස/ ජම්බු/ ගදහි/ ගදළුම්/ ගදොඩම් ඹන බීජ ඳළශලින් 2 ක් ද) ව එශළු බීජ කට්ටරඹක් රඵහදිඹ 

යුතු තිබුණත් ප්යහතිරහභීන් ගත ඒහ රඵහදී ගනොභළති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

 කහඵනික ගඳොගවොය ඳභණක් ගභභ ඳළශරට ගඹොදන ඵළවින් පරදහ රඵහගළනීභ වහ විගලේෂිත ව ගඳොගවොය ර්ග ඇත්නම් ඒහ රඵහගළනීභට ක්ය භගව්දඹක් කසකය 

ගදන දන්හ සිටි අතය වන මිරකට ගවෝ ගඳොගවොය රඵහදීගම් ළඩ පිළිගශක් කසකය ගතවළකිනම් ගහන්ර අසළන්න හර්ථක ගර රඵහගළනීභට වළකිනු 

ඇත.   

 

 නිරීක්ණඹට රක්කශ ඇතළම් ගඵෝගවෝ ගගතුර ගහකශ වළකි නමුත් උඳගඹෝජනඹ ගනොකයන භූමි තිගඵන ඵ දළකිඹ වළකිවිඹ. 

 

 ගඵොගවෝ ගගතු හිමිඹන් තභන්වට විධ ඳළශර්ග රඵහගදන ගර ඉල්ලීම් කයයි. 

 

 සිතමු ගගොවි කහන්තහ මිති භහජිකයින් විසින් ඉතහ උනන්දුගන් ගගතු ගහ කටයුතු සිදුකයයි. ගහ දියුණු කයගළනීභ වහ ඔවුන්ට උඳගදස රඵහදීභ/ ළඩිදියුණු 

කයන රද බීජ වහ ඳළශ වඳුන්හදීභ/ කෘෂි උඳකයණ රඵහදීභ සිදුකශගවොත් හර්ථක, තියහය ගගතු ගහ ළඩටවන් යටතුශ දිඹත්කශ වළකිඵ ගඳගන්.   උදහවයණ 

ගර -  තුන්ගගන් න වහනි ශකහ ගළනීභට රැකයණ දළල්/ භල් ඵල්දිඹක්/ තුය ගභෝටයඹක්/ ගවොර්ස එකක් ළනි ගගතු ගහ වහ අත්ඹලසඹන උඳකයණ 

රඵහදීභ. 

 

 ඉවත අංක 7හි නිරීක්ණඹට රක්කශ සුවිගලේෂී කරුණු ම්ඵන්ධගඹන්න භහගේ අදවස පිළිඵ නිසිකඩිනම් ක්රි  ුඹහභහර්ග ගළනීභ තුළින් ගගතුගහ ළඩටවන තුළින් 

අගඳක්ෂිත අයමුණු හක්හත් කයගත වළකි ගව්. 
 

 
 

8. අදහශ කරුණු ම්ඵන්ධගඹන් න ඔඵගේ නිර්ගේල  :  
 

නියන්තය ක්ගේත්රු අධීක්ණඹට රක්කිරීභ ළදගත්ඹ. 

 

 

 



 

9. භහ.නි. උඳගදස වහ නිර්ගේල            :  
 

ගභභ හර්තහගව් ඔඵගේ අංක 7 නිර්ගේල පිළිඵ අධ්ඹ ක් (කෘෂිගේහ) දළනුත් කිරීභ වහ ගභභ හර්තහගව් පිටඳතක් ඹළවීභට කටයුතු කයන්න. 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................   ...............................................................................          ............................................................................  

ක්ගේත්ය.ඹ අධීක්ණඹ කශ        දිලඳහ එන්. අගේපිටිඹ     එන්.පී.වී.සී. පිඹතිරක  

නිරධහරිඹහගේ අත්න     වකහය අධ්ඹ.ක්(ගභගවයුම් වහ ඇගයුම්)      අතිගර්ක ගල්කම්(ගභගවයුම් වහ ඇගයුම්)  

කෘෂිකර්භ අභහත්ඹහං ලගේ ගල්කම් ගනුට       කෘෂිකර්භ අභහත්ඹහංටලගේ ගල්කම් ගනුට   

 

 

 

 

 


