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මෙ� අංකය 010/10/03/01, 
ෙ�වා�ක ව�ාපෘ� කළමනාකරණ කා�යාලය, 
���වැව ව�ාපාරය, 
ගෙල����වැව. 
2017.10.13 
 
ව�ාපාර කළමනාකරණ ක��ෙ�  
�ය�ම සාමා�ක මහ�ම මහ��� ෙවත. 
 
2017- ඔ�ෙත��බ� මස ව�ාපාර කළමනාකරණ ක�� �ස්�� වා�තාව. 

ෙ�වා�ක ව�ාපාර කළමනාකාර ඊ එ� ඩ� ෙ� ඒකනායක මහතාෙ� �ධාන�වෙය� ඔ�ෙත��බ� මස 

12 �න ෙප:ව  9.30 ට පමණ ෙ�වා�ක ව�ාපාර කළමණාකාර කා�යා�ය �ස්�� ශාලාෙ�� ව�ාපාර 

කළමනාකරණ ක�� �ස්�ම පව�වන ල�.  

පළ�ව ෙ�වා�ක ව�ාපාර කළමනාකාර මහතා ��� පැ�ණ �� �ය�ම රාජ� �ලධා�� සහ ෙග�� 

සං�ධාන �ලධා�� ��ග��� �ස්�ෙ� කට�� ආර�භ කරන ල�. 

සහභා� � රාජ� �ලධා��  

01 ඊ එ� ඩ��� ෙ� ඒකනායක මහතා ෙ�වා�ක ව�ාපෘ� කළමනාක�,���වැව 
02 එ� එ� ඒ �ෙ�ව�ධන මහතා �ාෙ��ය වා�මා�ග ඉං�ෙ��,���වැව 
03 ෙ� � එස් � බංඩාර �ය කෘ�ක�ම උපෙ�ශක,ගෙල����වැව 
04 එ� ඩ��� ආ� එ� �මා�හා� �ය ඉං�ෙ�� සහකාර,�ාෙ��ය වා�මා�ග ඉං�ෙ�� කා�යාලය 
05 � එ� ���ව මහතා ඉං�ෙ�� සහකාර,�ාෙ��ය වා�මා�ග ඉං�ෙ�� කා�යාලය 
06 � ඩ��� එස් � �ෙ�ෙක�� �ය ඉං�ෙ�� සහකාර,�ාෙ��ය වා�මා�ග ඉං�ෙ�� කා�යාලය 
07 ඩ��� ඒ � ෙ� �යද�ශ� �ය සංව�ධන �ලධා�,ව�ාපාර කා�යාලය,���වැව 
08 ඩ��� � ඒ � �ර�ංහ �ය සංව�ධන �ලධා�,ව�ාපාර කා�යාලය,���වැව 
09 ෙ� � එස් �මා� �ය සංව�ධන �ලධා�,ව�ාපාර කා�යාලය,���වැව 
10 � එ� ඒ උදයංග� �ය සංව�ධන �ලධා�,ව�ාපාර කා�යාලය,���වැව 
11 ඒ � ��පාල �ය සංව�ධන �ලධා�,ව�ාපාර කා�යාලය,���වැව 
12 ෙ� එ� එ� අසංග මහතා තා�ෂණ සහයක(කෘ� ව�ා��) 
13 ෙ� ෙ�මර�න මහතා වා�මා�ග (ජලපාලක) 
14 ෙ� එ� එස් � ජය�ංහ මහතා වා�මා�ග (ජලපාලක) 
15 එ� �ෂාර ධ�ම�ය මහතා වා�මා�ග (ජලපාලක) 
16 � එ� අෙ�පාල මහතා වා�මා�ග (ජලපාලක) 
17 ෙ� එ� ��� �යංකර  මහතා වා�මා�ග (ජලපාලක) 
18 � එ� �ම�ර�න බංඩාර මහතා වා�මා�ග (ජලපාලක) 
19 ඩ��� එ� �ර�ංහ මහතා වා�මා�ග (ජලපාලක) 
20 ඒ ධනපාල මහතා වා�මා�ග (ජලපාලක) 
21 ඩ��� එ� �ණර�න මහතා වා�මා�ග (ජලපාලක) 
 

 

සහභා� � ෙග�� සං�ධාන �ලධා��  
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1 ආ� �ලකර�න මහතා ෙ�ක�,ෙක�කාවැව ෙග�� සං�ධානය 
2 එ� � ෙස�ම�� මහතා සභාප�, ෙක�කාවැව ෙග�� සං�ධානය 
3 ඊ එ� ආ� ම�ලව �ස්ස මහතා භා�ඩාගා�ක, ෙක�කාවැව ෙග�� සං�ධානය 
4 ආ� එ� ��ය� �ංෙඥ� මහතා ෙ�ක�,රණම�ර ෙග�� සං�ධානය 
5 එ� �ණපාල මහතා සභාප�,රණම�ර ෙග�� සං�ධානය 
6 එ� එ� � ��පාල මහතා සභාප�,යාය 05  ෙග�� සං�ධානය 
7 ආ� � �ණව�ධන මහතා භා�ඩාගා�ක,� 06 ෙග�� සං�ධානය 
8 ඊ � රණ�ංහ මහතා �කවැව � 05 ෙග�� සං�ධානය 
9 සර� එස් �මාර මහතා සභාප�,සම� ෙග�� සං�ධානය 
10 ඒ ජයව�ධන මහතා භා�ඩාගා�ක ��ෙ�කඩ ෙග�� සං�ධානය 
11 ඩ��� එ� �ලකර�න මහතා ෙ�ක�,� 07 සම�  ෙග�� සං�ධානය 
12 එ� එ� �ම�  ච���� මහතා සභාප�,ව�ඉ�ර යාය 06 ෙග�� සං�ධානය 
13 එ� එ� එස් බ�ඩාර මහතා භා�ඩාගා�ක,� 11 ෙග�� සං�ධානය 
14 ආ� ඒ � ෙ� රණවක මහතා සභාප�,��වැව � 12-13 ෙග�� සං�ධානය 
15 � �ං� බ�ඩා මහතා මහතා භා�ඩාගා�ක,යාය 05 ෙග�� සං�ධානය 
16 ඩ� � ��� ධ�ම�ංහ මහතා සභාප�,� 12-13 ෙග�� සං�ධානය 
17 එ� ෙ� � ජය�ලක මහතා ෙ�ක�,�කවැව � 5 ෙග�� සං�ධානය 
18 ෙ� ක�ණාර�න මහතා භා�ඩාගා�ක,රණම�ර ෙග�� සං�ධානය 
19 ෙ� � �ලකර�න මහතා භා�ඩාගා�ක, ගෙල����වැව ෙග�� සං�ධානය 
20 එස් ජයනා� සද�ව� මහතා ෙ�ක�,� 12-13 ��වැව ෙග�� සං�ධානය 
21 ඒ ස�ප� රණ�ංහ මහතා ෙ�ක�,���වැව ෙග�� සං�ධානය 
22 � � ජයෙස�න මහතා ෙ�ක�,ගෙල����වැව ෙග�� සං�ධානය 
23 ෙ� ෙ� ෙ��මලා� මහතා භා�ඩාගා�ක,අ�����වැව ෙග�� සං�ධානය 
24 එස් එ� �ෙ��ංග මහතා භා�ඩාගා�ක,උදාර ෙග�� සං�ධානය 
25 ෙ� � ඇ�ට� ල�� �මාර මහතා භා�ඩාගා�ක, යාය 06 ෙග�� සං�ධානය 
26 ෙ� ෙහ�මර�න මහතා සභාප�,��ෙ�කඩ ෙග�� සං�ධානය 
27 ව� � �මණ බ�ඩාර මහතා භා�ඩාගා�ක,� 12-13 ��වැව ෙග�� සං�ධානය 
28 අ� එ� එස් ඉලංග�ංහ මහතා ෙ�ක�,�ගහප��ය ෙග�� සං�ධානය 
29 ආ� ෙ� � ජය�ංහ මහතා සභාප�,ගෙල����වැව ෙග�� සං�ධානය 
30 � � ජය�ලක මහතා ෙ�ක�,�කවැව � 5  ෙග�� සං�ධානය 

ප��ය ක�� �ස්�� වා�තාව සමාෙල�චනය හා එකගතා ලබා ගැ�ම  

ප��ය වා�තාව සමාෙල�චනය කරන ල�. 

 

�� ලැ��  

ල� ඉ��ප� ෙන���. 

 

 

ආයතන සංව�ධන කට�� - සංව�ධන �ලධා�  අෙන�ජා ��ෂා� �ය. 

(ප��ය මස �ග�ය) 
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කාරණය �ග�ය ෙවන� 
ෙග�� සං�ධාන �ළවරණ මහසභා පැවැ��ම -  

මහසභා පැවැ��ම 01 (ෙක�කාවැව)  
කාරක සභා �ස්�� පැවැ��ම 19  

මා�ක �ද� සාරාශ වා�ථා සැක�ම 19  

 

�� කරන ලද ෙවන� �ෙශ�ෂ වැඩසටහ�  

 ��ෙ�කඩ ෙග�� සං�ධානය ෙපර ක�න �ස්�ම පැවැ��ම. 
 ���වැව ෙග�� සං�ධානය ෙපර ක�න �ස්�ම පැවැ��ම. 
 ඒකාබ�ධ ෙග�� සං�ධාන �ෙශ�ෂ මහ සභාව පැවැ��ම. 
 �� දළදා ය� අස්ව� �ජාවට ෙග�� සං�ධාන සහභා�කර�ම සහ ස�බ�ධ �ම. 
 ෙම�රගහ ක�ද,ෙප��ත ඇළ,ෙබ�වතැ�න යන ස්ථාන සදහා �ෙෂ�� චා�කාව� 

ඒකාබ�ධ ෙග�� සං�ධානය ම�� සං�ධානය ��ම හා ඒ සදහා ස�බ�ධ �ම. 

ඉ��මාසෙ�� පැවැ��මට අෙ���ත ආයතන සංව�ධන කට�� ඉල�ක. 

කාරණය ඉල�ක වග�ම 
කාරක සභා පැවැ��ම 20 ෙ�වා�ක ව�ාපාර කළමනාක� 

සංව�ධන �ලධා� 
මා�ක �ද� සාරාංශ වා�තා සැක�ම 20 ෙ�වා�ක ව�ාපාර කළමනාක� 

සංව�ධන �ලධා� 
මහසභා පැවැ��ම - ෙ�වා�ක ව�ාපාර කළමනාක� 

සංව�ධන �ලධා� 
�ළවරණ මහසභා පැවැ��ම 01(සම�) ෙ�වා�ක ව�ාපාර කළමනාක� 

සංව�ධන �ලධා� 
��� වැඩ සටහ�  පැවැ��ම - ෙ�වා�ක ව�ාපාර කළමනාක� 

සංව�ධන �ලධා� 
 

 ඔ�ෙත��බ� මස 18/19 ෙද�න උ�ප�ගම රණම�ර,�ගහප��ය ෙග�� සං�ධාන 
ෙදෙක� ඵලදා�තා �ව�ධන ........... ව�ාපෘ�ෙ� ඒකාබ�ධ �යාකා� සැලැස්ම සකස ්
��ම සදහා කට�� ��ම. 

 

 

 

 

 

 

 

වා�මා�ග කට�� - �ාෙ��ය වා�මා�ග ඉං�ෙ�� අ�ල �ෙ�ව�ධන මහතා. 

2017-10-12 �නට ජලාශ වල ජල ත�වය :- 
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ජලාශය උ�� අ� අ�කර අ�  
���වැව 10.4 12520 
��ෙ�කඩ 12.3 3670 
���වැව 16 2640 
 

 ���වැෙව� ජල ම�ටම වගාව ආර�භ ��මට තර� �මාණව� ෙන�මැ� බව ක�� 

පැහැ�� කර�� අදහස් දැ��ය. 

 ඵලදා�තා �ව�ධන............ ව�ාපෘ�ෙ� වැඩ ඉ��ෙ�� �යා�මක වන බව� ,ඒ ��බදව 

පැහැ�� ��ම� �� කරන ල�. 

 ෙල�ක ලැං�ව ව�ාපෘ�ය යටෙ� �යා�මක �මට �ය�ත ෙක���ා� ස�බ�ධව 

පැහැ�� කල අතර,එම ඉ� ��� ස�බ�ධෙය� අවධානෙය� ��න ෙලස ඉං�ෙ�� 

මහතා ක�� පැහැ�� කෙ�ය. 

 
 

ඉ��ප� කල 
අය 

කාරණය �රණය වග�ම ඉ� 
��මට 
ගත 
වන 
කාලය 

��ෙ�කඩ 
ෙග�� සං�ධාන 
සභාප� 
ෙහ�මර�න 
මහතා 

 අග� 6 �ඔ◌ු� බට අවශ� බව  ලබා � ඇ� �ඔ◌ු� 
බට අදාළ ස්ථාන 
වලට දැ�මට 
කට�� කරන 
ෙලස�,අවශ�තාවය 
හා ස්ථාන සදහ� 
කර�� ��තව 
ඉ��ෙ� ��ය� 
ලබා ෙදන ෙලස 
දැ�ව� ��ම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 
ෙග�� සං�ධානය 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
�කවැව � 05  
ෙග�� සං�ධාන 
සභාප� 
රණ�ංහ මහතා 

 
 
යා� ඔෙය� ඇ�ක� එෙ� කට�� 
සදහා J C B ය��ය ලබා ෙදන ෙලස 
ඉ��� ��ම 

 
 
ලබා �මට කට�� 
කරන බව 
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සම� ෙග�� 
සං�ධාන 
ෙ�ක� 
�ලකර�න  
මහතා 

 
Fc-16 ඇෙළ� 4 වන ���තය ��බදව 
ක�� �ම�ම. 

 
�ය�ල සැක�මට 
�ය�ත�.�න 3� 
ඉ� ��� ආර�භ 
කරන බව පැව�ම 

 
වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 

 

සම� ෙග�� 
සං�ධාන 
සභාප� සර� 
මහතා 

��ය� එක ඉ��පස �ඔ◌ු� ඉඩෙ� 
අනවසර ඉ���� ස�බ�ධව ෙම�ම 
ඒ සදහා ��මය අවසර ලබා ගැ�ම 
��බදව �ම�ම හා fc-15 ඇෙළ� පස් 
ෙය�දා ගැ�මට අවශ� බව �කාශ 
��ම. 

�ඔ◌ු�  ඉඩ� 
ෙග�ඩ ��ම �� 
�ෙර�� අතර ඒ 
සදහා ��මය 
ප��ම ෙග�� ජන 
ෙස�වා �ලධා� 
මහතා ම�� දැන 
ගැ�ම 

ෙග�� ජනෙස�වා 
ආයතනය 

 

උදාර ෙග�� 
සං�ධාන 
භා�ඩාගා�ක 
මහතා 

fc-19 ඇෙළ� ���තය කැ� ඇ� 
ෙහ�� පහළට ජලය ෙගන යාමට ඇ� 
අපහ�තාවය  ��බදව හා එය ��සකර 
කර ෙදන ෙලස 

තාවකා�කව ෙහ� 
��යම� කර ෙදන 
බව 

වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 

 

එක�� ෙග�� 
සං�ධාන 
ෙ�ක� මහතා  

fc-48 ���තය කැ� ඇ� අතර පහළට 
ජලය ෙගන යාමට අපහ�ය 

තාවකා�ක 
��යම� කර �මට 
කට�� කරන බව 

වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 

 

���වැව ෙග�� 
සං�ධාන 
සභාප� 
භා�ඩාගා�ක 
මහතා 

���වැෙව� ��ව ඇ� පා�ස�ක 
ගැට�ව ��බදව,අ�කර 4� පමණ 
වැ� තා��ෙ� ෙප�� වගා කර ��ම 
හා වැ� තා��ල �ස් කර �නාශ කර 
වැවට හා� ��ම ස�බ�ධව. 

වැ� තා��ල මැන 
ර��තය මැන 
ර��තය ඉව� 
��මට කට�� 
��ම හා ඒ ��බදව 
���ෂණය කර 
අවශ� කට�� ඉ� 
කරන බව �කාශ 
��ම. 

වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 

 

ෙක�කාවැව 
ෙග�� සං�ධාන 
සභාප� 
ෙස�ම�� 
මහතා 

ෙම�ට�ෙ��ටරය ලබා �ම ස�බ�ධව 
ස්�� කල අතර,යාං ඔය යාෙ� 
ෙග���ෙ� වගා කට�� සදහා ජලය 
ලබා ගැ�මට අවශ� කට�� ඉ�කර 
ෙදන ෙලස ඉ��� ��ම හා fc– 2 
ඇෙළ� �ඔ◌ු� බට දමා ෙදන ෙලස 
ඉ��� ��ම 

අවශ� කට�� 
ඉ�කර ෙදන බව 

වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 

 

� 12-13 
��වැව ෙග�� 
සං�ධාන 
ෙ�ක� 
ජයනා� මහතා 

ෙම�ට�ෙ��ටරය ලබා �ම ��බදව 
ස්�� කල අතර ,� 12 ඇෙළ� �ඔ◌ු� 
ඉඩම� ෙග�ඩ කර ඇ� අතර එය 
හා�දායක ත�වය�.ඒ ��බදව ෙස�යා 
බලන ෙලස දැ�ව� ��ම හා fc– 4,5 
ඇළව�� ���ත න�කරණයට අවශ� 
බව 
� 12 කෘ�පාරට ෙබ�ර� දමා සකස් කර 
ගැ�ම සදහා ෙම�ට�ෙ��ටරය ලබා 
ෙදන ෙලස ඉ��� ��ම 

අදාළ �ලධා�� 
දැ�ව� ��ම 
 
 
 
���ත සෑ�ම 
ඉ��ෙ�� �� කරන 
බව 
 
ෙම�ට� ෙ��ටරය 

�ාෙ��ය ෙ�ක� 
කා�යාලය 
 
වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 
 
 
වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 
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ෙබ�ර� ඇ�මට �ත���ලව අවසර 
ලබා ෙදන ෙලස එ���ගස්යාෙ� 
ඇෙළ� මැද ෙක�ටෙස� උමං සෑ� ඇ� බව 
හා එය ��සකර කර ගැ�මට අවශ� 
බව 

ලබා �මට කට�� 
කරන බව 

� 11 ��වැව 
ෙග�� සං�ධාන 
සභාප� ��� 
මහතා 

ෙම�ට� ෙ��ටරය ලබා �මට ස්�� 
කර�� 824,825 ඉඩ� සදහා ජලය 
ලබා �මට අ�� ත�වය� �සා 
�ඔ◌ු� බට ෙය�දන ෙලස� ,ආ� � 
ඇෙළ� ෙබ���ව කැ� යාෙ� 
අවධානමක පව�න බව� fc-7 කෘ� 
පාරට පස්දැ�ම� �� ��මට අවශ� බව 

�ඔ◌ු� බට ෙය�දන 
බව �කාශ ��ම 
 
 
 
ර��ත ෙව� කර 
ෙදන බව  

වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 
 
 
 
�ාෙ��ය ෙ�ක� 
කා�යාලය 
 

 

��ෙ�කඩ 
ෙග�� සං�ධාන 
සභාප� 
ෙහ�මර�න 
මහතා 

Fc– 14 ඇෙළ� ෙර��ෙ�ටරය 
සැක�ම,කෘ�පාර සදහා 
ෙම�ට�ෙ��ටරය  හා J C B ය��ය 
ලබා ෙදන ෙලස ඉ��� ��ම 

ඉ��ෙ�� ලබා ෙදන 
බව �කාශ ��ම 

වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 
 

 

යාය 06 ෙග�� 
සං�ධාන 
සභාප� �ම� 
මහතා 

�ය බස්නා ඇළට අව�ර වන ප�� 
අනවසර කෘ�පාර� ඇ� සාදා අතර එය 
ඉව� කර ෙදන ෙලස� පාසල අසල 
කෘ� මා�ගයට නව පාළම� ඉ� කර 
ෙදන ෙලස ඉ��ම� ��ම 

�ය බස්නා ඇළ කපා 
ෙදන බව 

ෙග�� සං�ධාන, 
වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 
 

 

ග/� වැව ෙග�� 
සං�ධාන 
සභාප� 

� 08 ඇෙළ� ���තය ��බදව හා 
ක��ම�ව �රාණ ඇෙළ� මහාවා� 
සදහා ජලය ෙබදා �ෙ� පහ�ව සදහා 
ෙ���ව� ෙය�මට අවශ� බව 

ෙ���ව සාදා �ය 
හැ� බව 

වා�මා�ග 
ඉං�ෙ��,ෙග�� 
ජනෙස�වා 
�ාෙ��ය �ලධා� 
 

 

යාය 05 ෙග�� 
සං�ධාන 
සභාප� එ� එ� 
� ��පාල 
මහතා 

යාය 05 ෙග�� සං�ධානය �ඔ◌ු� 
අ�කර 5� පමණ ක��ම�ව වැෙව� 
වා� ජලෙය� යට වන බව 

ෙද�රව� ෙය�දන 
බව 

ෙග�� සං�ධාන, 
වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 
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�ගහප��ය 
ෙග�� සං�ධාන 
ෙ�ක� ශා�ත 
මහතා  

වා� ඇළ කපා �ම ��බදව ස්�� කල 
අතර , Fc 1,2,3 ඇළව�� ජලය ගලා 
යාම සදහා ක� ඇළ මා�ගය හාරා 
ගැ�මට අවශ� බව. 

ඉ��ෙ�� ඉ� කරන 
බව 

වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� 

 

 

කෘ� කා��ක කට�� - කෘ� ක�ම උපෙ�ශක �ග�� �ය 

 යාය 02 වැඩසටහන යටෙ� ෙහ�ටයා� 400� �ල � වගා ��මට කට�� කරන බව �කාශ 

��ම. 

 ��යා ෙප�ෙහ�ර වගා �මට ෙය�ෙ� ���ය ���ෂණය ��ම සදහා ප�ව�ණ ද�ශකය 

කා�යාලයට ලැ� ඇ� අතර එය ලබා ගැ�මට කට�� කරන ෙලස දැ�ව� කරන ල�. 

 ඵලදා�තා �ව�ධන.......ව�ාපෘ�ය හා ස�බ�ධව ��ක දැ�ව� ��� කල අතර ඉ�� ක�නය 

සදහා පැර�� තැ� 50% දායක�වය යටෙ�  ලබා ෙදන බව දැ�ව� කෙ�ය. 

 ව�ාපෘ�ය යටෙ� ඉ��ෙ��  

සහ�ක ��තර � ලබා �ම 

�ය� �ශාල ��ම 

කාබ�ක ෙප�ෙහ�ර ක�ටල ලබා �ම �� කරන අතර ෙ� වන �ට පස් සා�ප� ලබා ග� බවද 

ක�� ඉ��ප� කරන ල�. 

 බඩඉ�� �ජ 50% දායක�වය යටෙ� ලබා ෙදන අතර ,984 පැ��� හා එ� අ� එ� 01 ෙ��ය 

�ජ වන අතර �ල 3025.00 වන බව� �ෙ��ය �ජ �ල� ග�ෙ� න� ෙ��ය �ජ ලබා ගත �� 

බව අවධාරණය කරන ල�. 

 ෙස�යා �ල� ග� අයෙ� ව�ච� ලැ� ඇ� අතර 24 �න ෙබදා �මට කට�� කරන බව �කාශ 

��ම.  
 

‘ඵලදා�තා �ව�ධන වා�මා�ග ප�ධ� කා�ය�ෂමතා වැ� ��� ��ෙ� ව�ාපෘ�ය , 

ෙමම ව�ාපෘ�යට සමගා�ව ඔ�ෙත��බ� 19/20 ෙද�න �රාවට ඒකාබ�ධ �යාකා� සැලැස්ම 

සැක�ම �ගහප��ය හා උ�ප�ගම ෙග�� සං�ධාන වල �� වන බව ෙ�වා�ක ව�ාපාර 

කළමණාකාර මහතා ක��ව දැ�ව� කරන ල�. 

එෙම�ම ෙමම වසෙ� තව� සං�ධාන 3ක ��ක ද�ත ස��ෂන පැවැ��ම සදහා ෙග�� 

සං�ධාන 3� ෙත�රා ෙදන ෙම� ව�ාපාර කළමණාකාර මහතා හා වා�මා�ග ඉං�ෙ�� මහතා 

ව�ාපාර ක��ව දැ�ව� කළහ.සාක�ඡා ��ෙම� අන��ව යාය 06 21 ෙග�� සං�ධානය ��� 

බවට යාය 05 ෙග�� සං�ධාන සභාප� එ� එ� � ��පාල මහතා ෙය�ජනා කල 

අතර,ගෙල����වැව ෙග�� සං�ධාන ෙ�ක� ජයෙස�න මහතා ��� ස්�ර කරන ලද අතර, 

උදාර ෙග�� සං�ධානය ��� බවට සම� ෙග�� සං�ධාන සභාප� සර� මහතාෙ� ෙය�ජනාව 

�කවැව � 05 ෙග�� සං�ධාන සභාප� රණ�ංහ මහතා ස්�ර ��ෙම� අන��ව � 11 ෙග�� 

සං�ධාන ��� බවට � 12-13 ෙග�� සං�ධාන සභාප� රණවක මහතා ෙය�ජනා කල අතර 

��ෙ�කඩ ෙග�� සං�ධාන සභාප� ෙහ�මර�න මහතා ස්�ර ��ෙම� ප�ව සං�ධාන 3 ෙත�රා 

ගැ��.  අන��ව ෙග�� සං�ධාන �ලධා�� සදහා �ෙෂ�� චා�කාව� ඉ��ෙ�� යෑමට �ය�ත 

බව� �කාශ කර��  
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ප:ව 1.15 ට පමණ ව�ාපාර ක��ෙ� කට�� අවස� කර��  ව�ාපාර කළමණාකාර මහතා 

��� පැ�ණ �� �ය� ෙදනාට ස්�� කර�� �ස්�ෙ� කට�� අවස� කරන ල�. 

 

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

ඊ එ� ඩ��� ෙ� ඒකනායක, 

ෙ�වා�ක ව�ාපෘ� කළමනාක�, 

���වැව ව�ාපාරය. 

 

 

�ටප�:- 

1.අධ��ෂ,වා�කළමනාකරණ අංශය/ෙක�ළඹ    -කා.දැ.ගැ.� 

2.�ස්�� ෙ�ක�,අ/�ර       -කා.දැ.ගැ.� 

3.වා�මා�ග අධ��ෂ,අ/�ර       -කා.දැ.ගැ.� 

4.ෙග��ජෙනස්වා �ෙය�ජ�ෙක�මසා�ස්,අ/�ර     -කා.දැ.ගැ.� 

5.�ෙය�ජ� කෘ�ක�ම අධ��ෂ(අ�ත� පළා�),අ/�ර   - කා.දැ.ගැ.� 

6.�ස්�� කෘ�ක�ම අධ��ෂ,අ/�ර     -කා.දැ.ගැ.�  

 




