
මගේ අංකය :- 28/03/02, 

  

 
නේලාසික ලයාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාය - පෘරාක්රම මුද්රය 

 
 

ල    வதிவிட திட்ட முகாமாளர் காரிாமைம் – பாக் சமுத்திம்      
   Resident Project Management Office – Parakrama Samudraya 

ලාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංය                          
නලනගරය, 
நீர்ப்பாசன முகமத்துவ பிரிவு                       

 නපෘොනළොේනරුල. 

Irrigation Management Division               
 அளுத் பா 

ලාරිමාර්ග හා ජ මම්පෘත් කළමනාකරණ අමාත්යංය                            

பபாபைான்னருபவ 

நீர்ப்பாசனம் ற்றும் நீர் முகாமத்துவ அமச்சு                      New 

town 
Ministry of Irrigation & Water Resources Management          

 Polonnaruwa   

 

මනේ අංකය      ඔනේ අංකය     දිනය  

               உது இை. 28/03/02                             திகதி                   எனது
     2016.12.14 

My Ref  No        Your Ref  No     Date  

  

 

 

සියළුම වාමාජික මශත්ම/මශත්මීන් ගලත,  

 

 2017 ලර්ගේ මාසික ලයාපාරාර කෂමනාකරක කටුටු ස්වමී් ව ලසටවනශන -   

පාරරාක්රම වුද්රය ලයාපාරාරය.  

 

2017 ලර්ගේ පාරරාක්රම වුද්රය මශා ලාිමමාර්  ලයාපාරාරගේ ලයාපාරාර කෂමනාකරක කටුටු 

ස්වීම්ම පාරසලසත්ම්මන ගයෝජීත දිනයන් පාරශත දසක්ගලන අයුිමන් බල වකන්න. 

විගේ ගශේතුලක් නිවා වංගෝධනය ගේ න ව දසන්ම්මන කනයුතු ගකගර්. 

 

 

මාවය දිනය ගේාල 

ජනලාිම 2017-01-13 ගපාර.ල.9.00 

ගපාරබරලාිම 2017-02-09 ගපාර.ල.9.00 

මාර්තු 2017-03-09 ගපාර.ල.9.00 

අගරේල් 2017-04-06 ගපාර.ල.9.00 

මසයි 2017-05-11 ගපාර.ල.9.00 

ජුනි 2017-06-08 ගපාර.ල.9.00 

ජුලි 2017-07-13 ගපාර.ල.9.00 

අග ෝවීතු 2017-08-10 ගපාර.ල.9.00 

වසප්තස වබර් 2017-09-14 ගපාර.ල.9.00 

 



ඹක්ගතෝ වබර් 2017-10-12 ගපාර.ල.9.00 

ගනොලස වබර් 2017-11-09 ගපාර.ල.9.00 

ගදවස වබර් 2017-12-14 ගපාර.ල.9.00 

 

 

 

 

ටබ්.ඒ.එ ව.ජී.බණ්ටාර, 

ගන්ලාසික ලයාපාරාර කෂමනාක  

 

 

 

     ගන්ලාසික ලයාපාරි ක කෂමනාකරක කාර්යාය, 

                 පාරරාක්රම වුද්රය ලයාපාරාරය, 

                 නලන රය. ගපාරො ගෂොන්න ල, 

      2016.06.09. 

 

ලයාපාරාර කෂමනාකරක කටුටුගේ සියළුම වාමාජික මශත්ම මශත්මීන් ගලත, 

2016 ජුනි මව ලයාපාරාර කෂමනාකරක කටුටු  ස්වීම් ව ලාර්වාල  

වශභාගී වු රාජය නිෂධාීනන් 

අනු අංකය    නම     තනතුර 

01           ටබ්.ඒ.එ වජී.බණ්ටාර   ගන්ලාසික ලයාපාරි ක කෂමනාක  

02           ජී.ගක්.බී.බණ්ටාරනායක                         ඉංජිගන්  වශකාර 

03           අයි.අයි.පී.ගක්.අමරසුිමය   කිෂිකර්ම උපාරගේක 

04           එච්.එ ව.ිමයාවී    කිෂිකර්ම උපාරගේක 

05           ඒ.එ ව.ආර්.ආර්.එන්.අත්තනායක  තාක්ක වශායක 

06           එන්.පී.ගක්.දිවානායක   කිෂිකර්ම පාරර්ගේක නිීපාරාදන වශකාර 

07           ගක්.ටබ්.චන්්ර කක   කිෂිකර්ම පාරර්ගේක නිීපාරාදන වශකාර 

08           ඩී.එ ව.ගක්.රංජන් ගේලසිිම  කිෂිකර්ම පාරර්ගේක නිීපාරාදන වශකාර 

09           ඩී.එ ව.බී.මසණිගක් දිවානායක  කිෂිකර්ම පාරර්ගේක නිීපාරාදන වශකාර 

10                එන්.ඉබ්රා ගබ්ගබ්   කිෂිකර්ම පාරර්ගේක නිීපාරාදන වශකාර 

වශභාගී වු ග ොවි වංවිධාන නිෂධාීනන් 

අනු අංකය   නම    තනතුර / ග ොවි වංවිධානය 

01  උපාරාලි ජයත්       වභාපාර ක     අළුත්ලසල බනහිර 

02  ටබ්.එ ව.නලරත්න බණ්ටා     වභාපාර ක ංකාපුර 

03  ජී.එඩ්ලඩ් යනල්      වභාපාර ක වීලර්කපාරාලි ම 

04  ටී.සුමනදාව සිල්ලා      වභාපාර ක ක් උයන 



05  එ ව.ගේ.පීිමවී       වභාපාර ක  සුදණුපුර 

06  එල්.සී.නලරත්න      වභාපාර ක 4 ඇ මසද ම 

07  අයි.එ ව.ටිකිිම බණ්ටා      වභාපාර ක ගමොකරතසන්න 

08  එච්.බී.ජයලර්ධන      වභාපාර ක 2 ඇ ම්රපාරරාක්රම  

09  ගක්.එ ව.වාලී       වභාපාර ක ුදවීලි ව ගකොෂණිය 

10  ඩී.එන්.එ ව.ජය කක      වභාපාර ක ගබෞේධාර්ව ම 

11  අයි.එල්.ගක්.ගමොහිදීන්      වභාපාර ක සුං ාවි 

12  ආර්.ඩී.පී.රාජපාරක්      වභාපාර ක ගලගශරග ොටසල් 

13  ආර්.එ ව.ආර්.රත්නායක      වභාපාර ක  ල්තඹරාල 

14  ටී.නාගපාරවිතාන       උපාර වභාපාර ක ගවේලා ම 

15  සුරම්ර උටග දර      උපාර වභාපාර ක පුවී ක ම 

16  එ ව.ජී.ලීාරත්න      භාන්ටා ාිමක  ංකාපුර 

17  ගේ.එ ව.ම්රසිංශ       භාන්ටා ාිමක විජයරාජපුර 

ආ ම සිහිකිිමගමන් පාරසු ගන්ලාසික ලයාපාරාර කෂමනාකාරතුමා විසින් පාරසටුක සිටි රාජය නිෂධාීනන් ශා 

ග ොවි වංවිධාන නිෂධාීනන් පිළි සනීගමන් අනතු ල ලයාපාරාර කෂමනාකරක කටුටු ස්වීම්ග ව කනයුතු 

ආර වභ කරන දි. 

 


