
   දදැනන්වීමයය

   වී අලලෙවි මණ්ඩලෙය
   ගගග්රාමීය ආර්ථිකය පපිළපිබඳ අමග්රාතතග්රාත්යාංශය

    වී අලලෙවි මණ්ඩලෙය සතතු වී ලතග්රාග
විකිණීම 

2015  හග්රා  2016  වර්ෂවලෙ මිලෙදදී ගනන්නග්රා ලෙද වී ලතග්රාග වලෙපිනන් තවදුරටතන් ඉතපිරි වී ඇතපි වී ලතග්රාග
විකිණීමට වී අලලෙවි මණ්ඩලෙය තතීරණය කර ඇත. 

2016.12.19  වන දදිලනනන් පසසු වී අලලෙවි මණ්ඩලෙලයන් වී ලතග්රාග මිලෙදදී ලනග්රාගතන් ක්රියග්රාකග්රාරී වී ලමමෝලෙක

හයමි වී ලමමෝලෙන්  හයමියනන්ට හග්රා ලමමෝලෙන්  හයමි ලෙපියග්රාපදදිත්යාංචි සමිතපි/සත්යාංගම් වලෙට මිලෙදදී  ගදැනනීම සඳහග්රා

ඇණවවුම්  ඉදදිරිපතන්  කලෙ හදැකිය.  සම්පපූර්ණ කරන ලෙද ඇණවවුම්  සභග්රාපතපි,  අත්යාංක  330,  යසුනයයනන්

ලපලදස, ලකග්රාළඹ 02 යන ලෙපිපපිනයට තදැපදැලෙන් මගයනන් එවීමට ලහමෝ අතපිනන් ලගනවිතන් බග්රාර දදිය හදැකිය.

(ක්රියග්රාකග්රාරී වී ලමමෝලෙක හයමි බවට අදග්රාලෙ සහලෙන් ලමමෝලෙ පපිහයටි බලෙ පගලදන්ශලයන් පගග්රාලදන්ශයය ලලෙන්කම්ලගන්

හග්රා පගග්රාලදන්ශනීය කළමණග්රාකරුලගන් සහතපිකයක සමග ඇණවවුම  ලයග්රාමසු කළ යසුතතු ලව)

එක එක දදිසන්තගයකකය තතුලෙ වී කිලලෙමෝගගග්රෑම් එකක අලලෙවි කරනසු ලෙබන මිලෙ ගණනන් පහත පරිදදි ලව. 

දදිසන්තගයකකය සසුදු නග්රාඩසු රතතු නග්රාඩසු සසුදු සම්බග්රා රතතු සම්බග්රා

අනසුරග්රාධපවුර 44.20 - 49.00 -

කතුරුණදැගලෙ 43.67 - - -
මඩකලෙපවුව 43.27 41.27 - -
හම්බනන්ලතග්රාට - 41.00 -
අම්පග්රාර 43.60 43.15 48.01 -
වවනයයග්රාව - 42.25 - -
මහනසුවර 41.10 - 46.75 -
මසුලෙතපිව - 42.25 - -
මග්රාතර - 41.00 - -
රතන්නපවුර - 41.00 - -
තගයකතුණග්රාමළය 43.60 42.00 60.10 -
පවුතන්තලෙම - - 48.01 -
ලපග්රාලළග්රානන්නරුව 44.00 - 48.56 -
ලමග්රාණරග්රාගලෙ - 41.25 - -
මග්රාතලලෙන් 43.67 - 46.37 -
මනන්නග්රාරම - - - 48.25
කිලෙපිලනග්රාච්චිය - 45.25 - -
යග්රාපනය - 49.25 - -

වී ලතග්රාග නයකතුතන් කිරීමට අදග්රාලෙ ලකග්රානන්ලදන්සය පහත පරිදදි ලව. 

1. වී නයකතුතන් කරනසු ලෙබනන්ලනන් ලම.ලටග්රා 25 ක අවමයකට හග්රා ලම.ලටග්රා 100 ක උපරිමයකට යටතන්වය. 
2. දදිසන්තගයකකයක  තතුලෙ  ඇතපි  වී  ලතග්රාග  නයකතුතන්  කිරීලම්දදී  දදිසන්තගයකකය  තතුලෙ  ලමමෝලෙන්  හයමියනන්ට

පගමසුඛතන්වය ලෙබග්රා ලදනසු ලෙදැලබ. එලසන් වවුවද, දදිසන්තගයකකලයන් ලමමෝලෙන් හයමියනන් සඳහග්රා ලතග්රාග නයකතුතන්

කිරීලමනන්  අනතතුරුව තවදුරටතන්  ඉතපිරි  ලතග්රාග තපිලබ නම් දදිසන්තගයකකලයනන්  බදැහදැර වී ලමමෝලෙන්

හයමියනන් සඳහග්රා වී ලතග්රාග අලලෙවි කරනසු ලෙදැලබ.
3. ඔබලගන් ඇණවවුම වී අලලෙවි මණ්ඩලෙය පපිළපිගතන් පසසු මසුදලෙන් බදැඳදීලම් නයලවදනය නයකතුතන් කරන

අතර, එතදැනන් සයට දදින පහක ඇතතුළත මසුදලෙන් ලගවග්රා අදග්රාලෙ වී ලතග්රාග ලෙබග්රා ගත හදැක .



4. ලතග්රාග නයකතුතන් කිරීලම් නයලවදන ලෙබග්රාගතන් දදින සයට දදින 10 ක ඇතතුලෙත වී ලතග්රාග බදැහදැර කර

ගත යසුතතුය. 
5. වී ලතග්රාග ලෙබග්රා ගදැනනීලම්දදී ඇසසුරුම් මලෙන්ලෙක සඳහග්රා රු.30.00 ක මසුදලෙක වී අලලෙවි මණ්ඩලෙලයන්

ගයණණුමට තදැනන්පතන් කලෙ යසුතතුය.
6. වී බදැහදැර කර ගදැනනීලම් පපිරිවදැය ගදැණණුම්කරු විසයනන් දදැරිය යසුතතුය.
7. ලෙබග්රා  ගනසු  ලෙබන සග්රෑම  වී ලතග්රාගයකම සහලෙන්  බවට පතන්  ලකග්රාට  කඩිනමිනන්  ලවළඳලපග්රාලෙට

සදැපයනීමට ගදැණණුම්කරු කටයසුතතු කලෙ යසුතතුය. 
8. ලෙබග්රා ගනන්නග්රා  වී ලතග්රාග වදැඩි මිලෙට ලවනතන්  පග්රාර්ශවයකට අලලෙවි කරන බව අනග්රාවරණය

වවුවලහග්රාතන් ලහමෝ වී ලතග්රාග කඩිනමිනන් සහලෙන් බවට පතන් ලනග්රාලකග්රාට රැසන්කර තබග්රා ගනන්නග්රා බව

අනග්රාවරණය  වවුව  ලහග්රාතන්,  නයකතුතන්  ලකග්රාට  ලනග්රාමදැතපි  ලතග්රාග  පගමග්රාණයනන්  නයකතුතන්  කිරීම

අතන්හයටවුවීමටතන්,  ගදැණණුම්කරුවනන්ට  ඉදදිරිලයන්දදී  වී  අලලෙවි  මණ්ඩලෙය  සමග  ගණණුලදනසු  කළ

ලනග්රාහදැකි පරිදදි අසග්රාදු ලලෙන්ඛණ ගත කිරීමටතන් කටයසුතතු කරනසු ලෙදැලබ. 
9. දදැනටමතන් අසග්රාදු ලලෙන්ඛණ ගත වී ඇතපි ගදැණණුම්කරුවනන් සඳහග්රා වී නයකතුතන් කරනසු ලනග්රාලෙදැලබ.
10.  2017.02.09 දදින ප.ව 3.00 නන් පසසු ඇණවවුම් භග්රාරගනසු ලනග්රාලෙදැලබ. 
11. දදිවයයලනන් ඕනග්රෑම ලෙත්යාංකග්රා බදැත්යාංකතු ශග්රාඛග්රාවකිනන් මසුදලෙන් තදැනන්පතන් කිරීම කලෙ හදැකිය.
12.  මසුදලෙන්  තදැනන්පතන්  කිරීම කලෙ යසුතන්ලතන්  ඔබලගන්  ඇණවවුම පපිළපිගතන්  බව මණ්ඩලෙය විසයනන්  දදැනසුම්

දදීලමනන් අනතතුරුව වන අතර දදින 05 ක ඇතතුලෙත ඕනග්රෑම ලවලෙග්රාවක මසුදලෙන් බදැඳදීම කර වී ලතග්රාග

ලෙබග්රාගත හදැකිය.  

15.  ඇණවවුම් ඉදදිරිපතන්  කිරීලම් ආකකෘතපි  පතග  වී අලලෙවි මණ්ඩලෙලයන්  පගධග්රාන කග්රාර්යග්රාලෙලයනන්  ලහමෝ

කළග්රාප කග්රාර්යග්රාලෙ වලෙපිනන් ලහමෝ . . .wwwpmbgov lk ලවබ අඩවිය මගයනන් ලෙබග්රා ගත හදැක. නයයමිත

ආකකෘතපි පතග fයනන් ඉදදිරිපතන් ලනග්රාකරන ඇණවවුම් පගතපිකලෂන්ප කරනසු ලෙදැලබ.

විලශන්ෂ සටහන
නයකතුතන් කරනසු ලෙබන වී පගමග්රාණය,  වී වර්ගය,  සහ ගබඩග්රාව වී අලලෙවි මණ්ඩලෙය විසයනන් තතීරණය

කරනසු ලෙබන අතර වී අලලෙවි කිරීමට සම්බනන්ධ ඕනග්රෑම කරුණකට අදග්රාලෙව අවසග්රාන තතීරණය

මණ්ඩලෙය සතතු ලව. 

සභග්රාපතපි 
වී අලලෙවි මණ්ඩලෙය 
330, යසුනයයනන් ලපලදස 
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