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නේවාසික වයාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලර් - මී ඔර් 
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நீரப்்பாசன முகமைத்துவ பிரிவு            ර්ල්ර්මුව 

Irrigation Management Division            மீ ஒய     
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වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු සාමාජික සිර්ලුම 
රජනේ නිලධාරි මහතුේ සිර්ලුම නර්ාවි සංවිධාන 
නිනර්ෝජිත්වරුේ නවත් 
 
මී ඔර් වයාපෘාරනේ නපෘර කේන රැසවී ම හා වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු රැසවී ම් වාත්යාව - 2019 නපෘබරවාරි 

 
1994 අංක 13 දරණ සංනශෝධන පෘනනත් 05 වන වර්ේිනේ 05 වන උපෘ වර්ේිර් ර්ටනත් මී ඔර් වයාපෘාරර් 
නවනුනවේ 2019 ර්ල් කේනර් සදහා නපෘර වර්ා රැසවීම හා වයාපෘාර කළමනාකරණ කම්ටු රැසවීම 201920220  
වන දින නපෘ2ව2 9200 ට මී ඔර් වයාපෘාර කළමණාකාරතුමානේ රධානත්වනර්ේ මී ඔර් නේවාසික වයාපෘාර 
කළමනාකරණ කාර්යාලනේදී පෘවත්වන ලදි.ආර්ම සිහි කිරීනමේ හා පෘැමිණ සිටි සිර්ලු නදනා පිළිර්ැනීනමේ 
අනතුරුව නයාර් පෘරර්ට අනුව රැසවීනම් කටුතතු ආරම්භ  කරණ ලදි. 
 
සහභ ාගි වූ නිලධාරීේ 
 

 

අනු 
අංක
ර් 

 
නම 

ත්නතුර ආර්ත්නර් 

01 D.M.K.H.දිසානාර්ක මර්ා නේ:වයා:කළමණාකරු වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර් 

02 A.A.D.W.S.රදී්  මර්ා නර්ාවිජන නසවවා රානීයර් 
නිලධාරී 

නර්ාවිජනනසවවා  නදපෘාත්යනම්ේතුව 

03 M.N.A.N.කුමාරි මිර් සංවධයන නිලධාරි වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර් 

04 Y.G.N.අමරසිංහ මිර් සංවධයන නිලධාරි වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර් 

05 R.M.N.K.රසවනාර්ක මිර් සංවධයන නිලධාරි වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර් 

06 H.M.C.K. නහවරත් මිර් සංවධයන නිලධාරි වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර් 

07 H.L.G.G.අනේවික්රම මිර් ඉංජිනේරු සහකාර වාරිමාර්ය නදපෘාත්යනම්ේතුව 

08 W.A.G.P.කුමාරි මිර් ඉංජිනේරු සහකාර වාරිමාර්ය නදපෘාත්යනම්ේතුව 

09 W.T.බුීිරාජ් මර්ා ඉංජිනේරු සහකාර වාරිමාර්ය නදපෘාත්යනම්ේතුව 
10 W.M.C.L.විනජ්නකෝේ මර්ා කතෂිකමය උපෘනීෂක කතෂිකමය නදපෘාත්යනම්ේතුව 

11 D.M.L.B.දිසානාර්ක මර්ා කතෂිකමය උපෘනීෂක කතෂිකමය නදපෘාත්යනම්ේතුව 

12 K.M.ලක්ප්රිර් නකෝණාර මර්ා කත.පෘ.නි.ස. නර්ාවිජනනසවවා  නදපෘාත්යනම්ේතුව 

13 P.නිනරෝෂා සජීවනී මිර් කත.පෘ.නි.ස. නර්ාවිජනනසවවා  නදපෘාත්යනම්ේතුව 

14 J.M.A.C.සිරිකාේි මිර් කත.පෘ.නි.ස. නර්ාවිජනනසවවා  නදපෘාත්යනම්ේතුව 
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පෘසුගිර් කමිටු වාත්යාව සමානලෝචනර් හා එකඟත්ා ලබා ර්ැනීම 
 
පෘසුගිර් වාත්යානඅ අපාපෘාපා කිසිවක්ප්ර නනාවූනර්ේ රැසවීනම් කටුතතු ඉදිරිර්ට කරනර්න ර්ාමට තීරණර් විර්. 
 
01.ආර්ත්න සංවධයන කටුතතු- සංවධයන නිලධාරි 

 
 පෘසුගිර් මාසනේ රර්ිර් 

 

අනු 
අංකර් 

කාරණර් රර්ිර් 

01 මහ සභ ා පෘැවැත්ීම 10 

02 කාරක සභ ා පෘැවැත්ීම 11 
03 මුදල් සාරාංශ ලබා දීම 16 

 

සහභ ාගි වූ නර්ාවි නිනර්ෝජිත්වරුේ 

අනු 
අංක
ර් 

නම ත්නතුර නර්ාවි සංවිධානර් 

01 K.P.ජර්රත්න මර්ා සභ ාපෘි ර්ැමුණු නර්ාවි සංවිධානර් 

02 K.B.A.න් මසිරි මර්ා උපෘනල්කම් ර්ැමුණු නර්ාවි සංවිධානර් 

03 H.M.T.මුතුබංඩා මර්ා නල්කම් අභ ර්  නර්ාවි සංවිධානර් 

04 N.P.හීේබංඩා මර්ා සභ ාපෘි දකුණු ඉවුර  නර්ාවි සංවිධානර් 

05 K.K.W.ධමයකීත්ය ිමර්ා භ ාණ්ඩාර්ාරික දකුණු ඉවුර  නර්ාවි සංවිධානර් 

06 W.M.වික්රමසිංහ මර්ා නල්කම් ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 

07 I.M.ජර්නසවන මර්ා සභ ාපෘි මහනසේ  නර්ාවි සංවිධානර් 
08 B.A.නරෝහිත් උදර් කුමාර මර්ා භ ාණ්ඩාර්ාරික මහනසේ  නර්ාවි සංවිධානර් 

09 J.A.සිර්ාතුහාමි මර්ා සභ ාපෘි වළර්ම්බා  නර්ාවි සංවිධානර් 

10 A.L.M.S.නසූදයීේ මර්ා භ ාණ්ඩාර්ාරික වළර්ම්බා  නර්ාවි සංවිධානර් 

11 H.M.උක්ප්රකුබංඩා මර්ා සභ ාපෘි ර්ාර් 01  නර්ාවි සංවිධානර් 

12 W.M.ජර්සූරිර් මර්ා නල්කම් ර්ාර් 01  නර්ාවි සංවිධානර් 

13 A.ඇේසලේ අල්විසව මර්ා සභ ාපෘි ර්ාර් 02  නර්ාවි සංවිධානර් 
14 K.G.නසෝමපෘාල මර්ා නල්කම් ර්ාර් 02  නර්ාවි සංවිධානර් 

15 S.W.කරුණාරත්න මර්ා නිනර්ෝජිත් ර්ාර් 02  නර්ාවි සංවිධානර් 

16 W.P.න් මචේර මර්ා නිනර්ෝජිත් ර්ාර් 02  නර්ාවි සංවිධානර් 

17 W.සුජිත් දිනනසවන මර්ා සභ ාපෘි ර්ාර් 03  නර්ාවි සංවිධානර් 

18 R.M.H.K.රත්නාර්ක මර්ා නල්කම් ර්ාර් 03  නර්ාවි සංවිධානර් 

19 D.M.නහවරත්බංඩා මර්ා භ ාණ්ඩාර්ාරික ර්ාර් 03  නර්ාවි සංවිධානර් 

20 K.නචෝලක කහඳවල මර්ා සාමාජික ර්ාර් 03  නර්ාවි සංවිධානර් 
21 R.U.මයිකල් විල්රඩ්  මර්ා සාමාජික ර්ාර් 03  නර්ාවි සංවිධානර් 

22 H.H.කරුණාරත්න  මර්ා සභ ාපෘි ර්ාර් 04  නර්ාවි සංවිධානර් 

23 H.M.M.P.C.නහවරත් මර්ා නල්කම් ර්ාර් 04  නර්ාවි සංවිධානර් 

24 P.M.ලීලානේද ීරසිංහ  මර්ා සභ ාපෘි ර්ාර් 05  නර්ාවි සංවිධානර් 

25 H.M.කරුණාරත්න මර්ා නල්කම් ර්ාර් 05  නර්ාවි සංවිධානර් 

26 S.M.රිසවවාේ මර්ා භ ාණ්ඩාර්ාරික ර්ාර් 05  නර්ාවි සංවිධානර් 
27 K.P.න් මදාස මර්ා උපෘසභ ාපෘි ර්ාර් 05  නර්ාවි සංවිධානර් 

28 W.ආරිර්රත්න මර්ා සභ ාපෘි ර්ාර් 06  නර්ාවි සංවිධානර් 

29 A.K.ගුණනසවන මර්ා නල්කම් ර්ාර් 06  නර්ාවි සංවිධානර් 

30 W.විනජ්නකෝේ  මර්ා සභ ාපෘි පුරාණර්ම  නර්ාවි සංවිධානර් 

31 W.M.නිමල් විනජ්රත්න මර්ා නල්කම් පුරාණර්ම  නර්ාවි සංවිධානර් 

32 H.M.කවුරාල මර්ා භ ාණ්ඩාර්ාරික පුරාණර්ම  නර්ාවි සංවිධානර් 
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 ඉදිරි මාසනේදී පෘැවැත්ීමට අන් ක්ප්රෂිත් මහ සභ ා /කාරක සභ ා 

                   

කාරණර් ඉලක්ප්රකර් වර්කීම 

මහ සභ ා පෘැවැත්ීම 01 නේ:වයා:කළ/සං:සහ/ සං:නි 
නිලවරණ පෘැවැත්ීම 01 එම 

කාරක සභ ා පෘැවැත්ීම 16 එම 

මුදල් සාරාංශ ලබා දීම 16 එම 

 
නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකරු 
 

 නර්ාවි සංවිධානවල ආර්ත්න සංවධයනර් කටුතතු පිළිබඳව වඩාත් සැලකිලිමත් විර් ුතතු බවත් 
රැසවීම් පෘැවැත්ීම විිමත් කර ර්ත් ුතතු බවත් පෘවසන ලදි2 

 මහ සභ ා රැසවීම්,කාරක සභ ා රැසවීම් පෘැවැත්ීනම් දී අංර් සම්ූණය රැසවීම් එනම් පෘසවගිර් 
වාත්යා ඉදිරිපෘත් කිරීම,අර්වැර් වාත්යා ඉදිරිපෘත් කිරීම ආදිර් සිදු කිරීම අත්යවශය බවට පෘවසන 
ලදි2  

 මහ සභ ා රැසවීම්, නිලවරණ රැසවීම් සඳහා කැඳීනම් ලිපි නබදා දීනම් දී ඒ පිළිබඳව දැඩි 
අවධානර්කිේ ුතතුව කටුතතු කළ ුතතු බව පෘවසන ලදි2 

 රැසවීම් වලදී ඉදිරිපෘත් කරණ අර්වැර් නල්ඛණ අභ යේත්ර ර්ණේ පෘරීක්ප්රෂකවරුේ ලවා අනුමත් 
කර ර්ැනීම අනිවානර්යේම සිදු කල ුතතු බව පෘවසන ලදි2 

 සෑම නර්ාවි සංවිධානර්කම නලාේ සටහේ නපෘාත්ක්ප්ර පෘවත්වානර්න ර්ාම අනිවානර්යේ සිදු කල 
ුතතු බව ද පෘැවසීර්2 

 නිලවරණර්කදී නර්ාවි සංවිධානවල නපෘාත්පෘත් නල්ඛණර්ක්ප්ර සාදා ර්ත් ුතතු බවත් නිලවරණ 
දිනනේදී නර්ාවි සංවධාන නිලධාරීේ එම නල්ඛණනේ ඇි නපෘාත්පෘත් සිර්ල්ල නිලවරණ 
දිනනේ දී රැනර්න ආ ුතතු බවත් නිලධාරීේ නවනසව උවනහාත් එදිනම නපෘාත්පෘත් භ ාර දීම සිදු 
කල ුතතු බවත් බවසන ලදි2 

 පෘසුගිර් ජනවාරි මස 2 ,29 නදදින තුල පෘැවැත්වූ ජාික සංර්මනේ රැසවීම් කටුතතු සඳහා 
සහනර්ෝර්ර් ලබා දුේ නර්ාවි සංවිධානවලට සවතුිර් පුද කර සිටින බවද පෘවසන ලදි2 

 
නර්ාවි සංවිධානවල අදහසව නර්ෝජනා හා තීරණ 
 

ඉදිරිපෘත් කළ 
අර් 

ර්ැටලුව විසදුම 

ර්රු සභ ාපෘි 
පුරාණර්ම   
නර්ාවි 
සංවිධානර් 
ඩේ.එම්.ඒ.නක්ප්ර.
බී.විනජ්නකෝේ 
මහත්ා   

-මී ඔර් වයාපෘාරනේ ඒකාබීධ 
සංවිධානර් ඉත්ාම දුවයල මට්ටමක 
පෘවින බවත් රැසවීම් විිමත් 
අුතරිේ පෘවත්වා එර් ශක්ප්රිමත් කර 
ර්ත් ුතතු බවත් පෘවසන ලදි.අවම 
වශනර්ේ මාස තුනකට වරක්ප්රවත් 
ඒකාබීධ සංවිධානනේ රැසවීම 
පෘැවැත්විර් ුතතු බව දක්ප්රවන ලදි. 
- ත්වද මාසව කේනනේ අසවවැේන 
නනලීනමේ අනතුරුව කිරි 
ඉිරීනම් කාර්ය සිදු කල ුතතු 
ආකාරර් පිළිබඳවද සාකච්ඡා කල 
ුතතු බවද පෘවසන ලදි. 

එම නර්ාජනාව සුදුසු බවත් අවම වශනර්ේ මාස 
තුනකට වරක්ප්රවත් ඒකාබීධ සංවිධානනේ රැසවීම 
පෘැවැත්ීම  සඳහා අවශය කටුතතු සූදානම් කර 
ර්ේනා නලස ඒකාබීධ සංවිධානනේ නිලධාරීේ 
හට නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකරු විසිේ දේවන 
ලදි. කිරි ඉිරීනම් කාර්ය පිළිබඳවද ඒකාබීධ නර්ාවි 
සංවිධානරැසවීනම්දී සාකච්ඡා කළ ුතතු බවද පෘවසන 
ලදි. 

 
 මී ලඟට නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකරු විසිේ ර්ල් කේනනේ වර්ාව සිදු කිරීමට රථමම වර්ා කාල සටහන 
සහ තීරණ සකසව කර ර්ැනීම සඳහා අදහසව දැක්ප්රීමට පෘැමිණ සිටි ආර්ත්න වලට අවසවථමාව ලබා දීම සිදු නකරිණි. 

 
 
 
02.වාරිමාර්ය කටුතතු -  ඉංජිනේරු සහකාර 
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අද දිනට ජලාශවල පෘවින ජල ත්ත්වර් පෘහත් සඳහේ පෘරිදි දැනුම් නදන ලදි. 

 
ජලාශර් ජල මට්ටම 

(අඩි) 
අක්ප්ර:අඩි 

අබනකාළවැව 13 4400 

අත්රර්ල්ල 11.1 1925 

පෘාළුකඩවල 22.5 5420 

 
 ජලාශ තුන ර්ටනත් ී වර්ානඅ දැනට පෘවින ත්ත්වර් අනුව වර්ාව සඳහා ජලනේ අවශයත්ාවර් විමසා 

බලා ඒ අනුව පෘහත් ආකාරනර්ේ ජල මුර ක්රිර්ාත්මක කිරීමට සුදුසු බව පෘවසන ලදි2 
 අත්රර්ල්ල,අබනකාලවැව,හා පුරාණර්ම  නකාටසවවල වර්ාවේ සඳහා ඉදිරිර්ට එක්ප්ර අපා ජල මුරර් 

බැගිේද පෘාළුකඩවල නදවන පිර්වර සඳහා ජල මුර නදකක්ප්රද පෘලමු පිර්වර සඳහා ජල අවශයත්ාවර් 
පිළබඳ තීරණර්ක්ප්ර ර්ැනීම ඉදිරි ජල පෘාලන කමිටුනඅදී සිදු කරණ බවද පෘවසන ලදි2  

 ජලාශවල පෘවින ජල මට්ටම් පිළිබඳව අවධානර් නර්ාමු නකාට ඉදිරි ර්ල් කේනනේ වර්ාව පිළිබඳව 
තීරණර්ක්ප්ර ර්ත් ුතතු බවට වාරිමාර්ය ඉංජිනේරුතුමේ පෘැවසූ උපෘනදසව ලබා දුේ බව පෘවසන ලදි2 

 මාසව කේනනේ ී වර්ාව සඳහා ඉදිරිර්ට නිකුත් කිරීමට අන් ක්ප්රෂිත් ජල මට්ටම් නිකුත් කළ පෘසු ජලාශ 
තුනනහි ඉිරිවන ජල ධාරිත්ාවනර්ේ වර්ා කළ හැකි බිම් රමාණර්ේ පිළිබඳව සඳහේ කරණ ලදි2 

 
නර්ාවි සංවිධානවල අදහසව නර්ෝජනා හා තීරණ 
 

ඉදිරිපෘත් කළ 
අර් 

ර්ැටලුව වර්කීම විසදුම 

ර්රු සභ ාපෘි 
දකුණු ඉවුර 
නර්ාවි 
සංවිධානර්  
එේ2පී හීේබංඩා 
මහත්ා   

-පෘසුගිර් මස පෘැවි වයාපෘාර 
කමිටුනඅදී අබනකාලවැව නර්ාඩ 
නසානරාඅව නැවත් විවතත් 
නනාකිරීමට තීරණර් කලද එර් 
නැවත් විවතත් කර ඇි බවත් ඒ 
පිළිබඳව ත්මේ කණර්ාටු වන බවද 
දේවන ලදි. 
  

වාරි:ඉංජි/ඉංජි:ස
හ: 

-නර්ාඩ නසානරාඅව 
නැවත් විවතත් 
නනාකරණ නලස 
වාරිමාර්ය 
ඉංජිනේරුතුමේ දැනුම් 
දුේ බවත් නැවත් 
නර්ාීේ ලිඛිත්ව 
නසානරාඅව විවතත් 
කරණ නලස ඉල්ලීම් 
කළ බැවිේ නසානරාඅව 
විවතත් කිරීමට සිදුවූ බවද 
අදල ඉංජිනේරු 
සහකාර මහත්ා විසිේ 
පෘවස ලදි2  
 

 
 

032නර්ාවිජන නසවවා නදපෘාත්යනම්ේතුනඅ අදහසව දැක්ප්රීම - රානීයර් නිලධාරී 
 
 2019 ර්ල් කේනර්ට අදාල චනක්රල්ඛර්ක්ප්ර නම් වන නත්ක්ප්ර නිකුත් කර නනාමැි බවත් දැනට පෘවින 

චනක්රල්ඛර්ට අනුව නපෘානහාර ලබා දීනම් කටර්ටුතු සිදු කරණ බවත් නව  චනක්රල්ඛර්ක්ප්ර නිකුත් 
උවනහාත් දැනුම් නදන බවත් පෘවසන ලදි2 

 පෘසුගිර් කේනනේ නපෘානහාර ලබා දීනම්දී නකාළඹිේ මහවට ලබා දී ඉේ පෘසුව ර්ල්ර්මුවට නපෘානහාර 
ලබා දුේ බැවිේ නර්ාීේට නපෘානහාර ලබා දීම රමාද වූ බවත් නමම කේනනේ නකාළ  නකාමෂයල් 
නපෘානහාර සමාර්මිේ සතජුවම ර්ල්ර්මුවට නර්ේීමට කටුතතු කරණ බවට ත් දැේීර්2 

 කතෂි රක්ප්රෂණර් මඟිේ වර්ා හානි ලබා ර්ැනීනම්දී ර්ං වතුර හානි,නිර්ඟනර්ේ වන හානි සඳහා අක්ප්රකරර්ට 
රු240000ක මුදලක්ප්ර ලබා නදන බවත් එවැනි හානිර්ක්ප්ර සිදුවූනේ නම් අදාල ඉල්ලුම්පෘත් කත2පෘ2නි2ස2 
මහත්වරුේ මඟිේ ලබා නර්න පුරවා භ ාර දිර් ුතතු බව පෘැවසීර්2 

 වර්ාවේ සඳහා නර්ාවිජන බැංකුව මඟිේ වාෂයිකව 9% නපෘාලී රිශත්ර්කට රු250000ක ණර් මුදලක්ප්ර 
ලබා නදන බවත් පෘවසන ලදි2 
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 මාසව කේනනේ ී අසවවැේන මිලදී ර්ැනීම සඳහා ී අලවි මණ්ඩලර් නම් වන නත්ක්ප්ර වැඩසටහනක්ප්ර 
ක්රිර්ාත්මක කර නනාමැි බවත් ඒ පිළිඳව දිසවික්ප්ර නල්ඛම් නවත් දැනුම් දිර් ුතතු බවත් පෘවසන ලදි2 

 නර්ාවිජන නසවවා නදපෘාත්යනම්ේතුව මඟිේ සංවිධානර් කරණු ලබන අලුත් සහල් මංර්ලයර් 2019 
මාත්යු මස අවසේ කාලනේදී ජර් ශ්රී මහ නබෝිර් අයසර්ස පෘැවැත්නවන බවත් ඒ සඳහා සහල් මිට බැඟිේ 
නහෝ ලබා දී දාර්ක වන නලසත් දැනුම් නදන ලදි2   

 
 
නර්ාවි සංවිධානවල අදහසව නර්ෝජනා හා තීරණ 
 

ඉදිරිපෘත් කළ 
අර් 

ර්ැටලුව විසදුම 

ර්රු සභ ාපෘි 
දකුණු ඉවුර 
නර්ාවි 
සංවිධානර්  
එේ2පී හීේබංඩා 
මහත්ා   

-ී වර්ානඅ 50% ක රමාණර්ම ී  කරල් සුදු 
ී ඇි බවත් ඒ සඳහා කතෂි රක්ප්රෂණර් 
මඟිේ නර්ීම් කරනු ලබේනේ නැිද 
ර්ේන විමසීර්. 
  

-වේදි නර්වනු ලබේනේ ඉහිේ සඳහේ 
කල හානි සඳහා පෘමණක්ප්ර බවත් නවනත් හානි 
සඳහා වේදි ලබා ර්ැනීමට නම් අිනයක 
රක්ප්රෂණ ක්රමර්ක්ප්ර ඇි බවත් දැනට එම 
රක්ප්රෂණර්ට දාර්ක ී නනාමැි බැවිේ වේදි 
ලබා ර්ත් නනාහැකි බව පෘවසන ලදි2 
 

ර්රු සභ ාපෘි 
පෘාළුකඩවල 
ර්ාර් 02 නර්ාවි 
සංවිධානර්  
ඒ2ඇේසලේ 
අල්විසව මහත්ා   

-මාසව කේනනේ දී නර්ාීේ සඳහා 
නපෘානහාර ලැබීම නිර්මිත් කාල සීමාවට 
සිදු කල බැවිේ ඒ සඳහා සවතුිවේත් වන 
බව පෘවසන ලදි.නව ක්රමර් ර්ටනත් පෘවින 
නපෘානහාර නාම නල්ඛණනේ නදෝෂ ඇි 
බවත් පෘැරණි නපෘානහාර ඉල්ලුම්පෘත් ක්රමර් 
නැවත් ලබා දීම සුදුසු බවත් පෘවසන ලදි. 

-නපෘානහාර නල්ඛණර් සැකසීම ජාික 
වැඩසටහනක්ප්ර බවත් එර් නවනසව කිරීම 
අපෘහසු බවත් හිටපු අමාත්යතුමේනර්ේ 
ඉල්ලීම් කලද එර් ඉටු වූනේ නනාමැි බව 
පෘවසන ලදි2   

ර්රු සභ ාපෘි 
පෘාළුකඩවල 
ර්ාර් 05 නර්ාවි 
සංවිධානර්  
පී2එම්2ලීලානේ
ද ීරසිංහ මහත්ා   

-නපෘානහාර රවාහනනේදී වැර් වන මුදල 
පිළිබඳව ර්ැටළු ඇි වන බවත් ඒ සඳහා 
සාධාරණර්ක්ප්ර ලබා දිර් හැකි දැයි විමසීර්. 

- ඉදිරිනේ දී පෘවත්වන දිසවික්ප්ර නපෘානහාර 
කමිටුනඅදී එම ර්ැටළුව ඉදිරිපෘත් කරණ බවට 
පෘවසන ලදි2 

ර්රු සභ ාපෘි 
පෘාළුකඩවල 
ර්ාර් 03 නර්ාවි 
සංවිධානර්  
ඩේලිඅ2සුජිත් 
දිනනසවන මහත්ා   

සුළු වාරි ර්ටත්ට අර්ත් වන නකෝේවැව 
රිසංසවකරණර් කිරීනමේ අනතුරුව වැව 
වාේ දමන අවසවථමානඅදී ර්ාර් 03 නර්ාවි 
සංවිධානර්ට අර්ත් අක්ප්රකර තුනක පෘමණ 
වන කුඹුරු බිම් රමාණර්ක්ප්ර ජලනර්ේ ර්ටී 
වර්ා නනාහැකි ත්ත්වර්ට පෘත්ී ඇි බවත් 
එර්ට නහවතුව වැව රිසංසවකරණනේදී වැඅ 
වානනහි කලිේ පෘැවි අිරික්ප්රත් ජලර් 
පිටීනම් කවුළුව වසා දැමීම හා වාන 
ඉසවසීම බවත් අද දින කුඹුරු හිමිර්ේ 
වයාපෘාර කමිටුවට සහභ ාගි ී සිටින බවත් 
එම ර්ැටළුව සඳහා සුදුසු විසඳුමක්ප්ර ලබා 
නදන නලසත් ඉල්ලීම් කනල්ර්2  

-සුළු වාරි ර්ටනත් ඇි නකෝේවැව 
රිසංසවකරණර් කිරීම සිදු කල බවත් වැනවහි 
මිනුම් කටුතතු සිදු නකාට මායිම් කණු දැමූ 
බවත් රකාශ කරණ ලදි2ත්වද වැව 
රිසංසවකරණනේදී වැඅ වාන ඉසවසීම සඳහා 
මුදල් නවේ කර නනාිබූ බවත් වාන උසවසා 
ඇත්නම් වාරිමාර්ය ඉංජිනේරුතුමේ එර් 
නැවත් සකසා නදන බවට රකාශ කල බවත් 
ඉදිරිනේදී අදාල නිලධාරීේ සමඟ ක්ප්රනෂවර 
පෘරීක්ප්රෂාවක්ප්ර සිදුකර විර්දමක්ප්ර ලබා නදන 
බවටත් පෘවසන ලදි2 

 
 
 
032කතෂිකමය  නදපෘාත්යනම්ේතුනඅ අදහසව දැක්ප්රීම - කතෂිකමය උපෘනීශක -ර්ල්ර්මුව 
 

 මාසව කේනනේ ී  වර්ාවට පෘලිනබෝධ හානිර් වැඩි බවත් ඒ පිළිබඳව අවධානනර්ේ පෘසුවිර් ුතතු බවත් 
පෘවසන ලදි2 
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 නසවනා නැමි දළඹු උවදුර වයා් ිර් වැඩි බවත් හදුනානර්න මුල් අවිනේ පෘාලනර් කල හැකි බව 
පෘවසන ලදි2 

 පෘළිනබෝධ භ ාවිත්ර් අපා කල ුතතු බවත් භ ාවිත්නර්ේ පෘසු අපෘරවය බැහැර කිරීම පෘරිසරර්ට හානි නනාවන 
ආකාරනර්ේ විිමත් නලස සිදු කල ුතතු බවත් පෘවසන ලදි2 

 ඉදිරි ර්ල් කේනනේ දී වර්ා තීරණ ර්ැනීම වාරිමාර්ය නදපෘාත්යනම්ේතුනඅ උපෘනදසව මත් සිදු කල ුතතු 
බවත් එහිදී ඉපෘනැල්නල් මුං වර්ාව සිදු කරේනේ නම් මුං බීජ 50%  දාර්කත්වර් ර්ටනත් ලබා දිර් හැකි 
බව පෘවසන ලදි2 

 අිනයක නබෝර් වර්ාවක්ප්ර සිදු කරනවානම් මුං,කඅපි,නසෝර්ා, වැනි නබෝර් වර්ාව සඳහා සුදුසු බව ත් ී 
වර්ාවකට නර්ාමු වනවා නම් මාස 03 ී සඳහා නර්ාමු ීම සුදුසු බව පෘවසන ලදි2 

 
 
 
මීලඟට නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකරු විසිේ ඉදිරි ර්ල් කේනර් පිළිබඳව අදහසව ඉදිරිපෘත් කිරීමට අවසවථමාව 
ලබා දුේ අත්ර එර් ජලාශ මට්ටමිේ සිදු කරණ නලස පෘවසන ලදි. 
 

 අබනකාළවැව ජලාශර් 
නමවර අබනකාලවැව ජලාශර් ර්ටනත් කේන ඇත්නත් පෘානරේ පෘහල නකාටසට බවත් වාරිමාර්ය 
නදපෘාත්යනම්ේතුනඅ නිනදයවශර් මත් ී වර්ාව සිදු කිරීම කල හැකි බැවිේ අක්ප්රකර 420ක බිම් රමාණර්ක ී 
වර්ාව සිදු කිරීමට අබනකාලවැව නර්ාවි සංවිධාන 04 ම එකඟ බව ර්ැමුණු නර්ාවි සංවිධානනේ ර්රු සභ ාපෘි 
නක්ප්ර2පී2 ජර්රත්න මහත්ා පෘවසන ලදි2  
මීට අමත්රව දකුණු ඉවුර නර්ාවි සංවිධාන බල රනීශර් තුල අක්ප්රකර 37ක බිම් රනීශර් අිනයක නබෝර් 
වර්ාව පිහිටුීමට අවසරර් ඉල්ලා සිටි අත්ර බිනමහි පෘවින නත්ත්මනනර්ේ වර්ාව පිහිටුවා ර්ැනීම සිදුකර 
ජලර් අවශය උවනහාත්  මී ඔනර්ේ ජලර් නපෘාම්පෘ කර ර්ැනීම සුදුසු බව දකුණු ඉවුර නර්ාවි සංවිධානනේ ර්රු 
සභ ාපෘි එේ2පී2 හීේබංඩා මහත්ා පෘවසන ලද අත්ර එම අිනයක නබෝර් වර්ාව සඳහා ජලාශනර්ේ ජලර් 
නිකුත් නනාකිරීමට  වයාපෘාර කමිටුව තීරණර් කරණ ලදි2 
 

 අත්රර්ල්ල ජලාශර් 
අත්රර්ල්ල ජලාශනේ කේන මාරු ක්රමර් ර්ටනත් නමවර කේනර් පෘවිේනේ පෘානරේ පෘහල නකාටසට 
බවත් (මහනසේ නර්ාවි සංවිධානනේ සම්ූණය නකාටසත් ධාතුනසවන නර්ාවි සංවිධානනේ බිම් 
නකාටසිේ බාර්ර්ක රමාණර්කුත්වවර්ාව පිහිටුවන  සම්ූණය බිම් රමාණර් අක්ප්රකර 220ක්ප්ර රමාණර්ක්ප්ර 
ී වර්ාවට සුදුසු බව අත්රර්ල්ල නර්ාවි සංවිධානවල තීරණර්ත් බව පෘවසන ලදි2   

 පෘාළුකඩවල ජලාශර් 
පෘාළුකඩවල ජලාශර් ර්ටනත් වම් ඉවුනරහි අක්ප්රකර 400ක බිම් රමාණනේ ී වර්ාව සිදු කිරීමට තීරණර් 
විර්2 
පෘාළුකඩවල පෘලමු පිර්වනය නර්ාවි සංවිධාන අක්ප්රකර 02 ක බිම් රමාණර් නර්ාීේ ිනදනනකුට ලබා 
නදමිේ නබත්ම ක්රමර්ක්ප්ර ර්ටනත් ී වර්ාව සිදු කිරීමට තීරණර් විර්2එහිදී ර්ාර් 01 නර්ාවි සංවිධානර්ට 
අක්ප්රකර 50ක්ප්ර ර්ාර් 02 නර්ාවි සංවිධානර්ට අක්ප්රකර 146ක්ප්ර ර්ාර් 03 නර්ාවි සංවිධානර්ට අක්ප්රකර 40ක්ප්ර 
නලස පෘළමු පිර්වනය නබත්ම ර්ටනත් ී වර්ාව පිහිටුවන මුළු අක්ප්රකර රමාණර් අක්ප්රකර 236 ක්ප්ර වන බවට 
තීරණර් විර්2 
පෘාළුකඩවල නදවන පිර්වනය නර්ාවි සංවිධාන අක්ප්රකර භ ාර්ර්ක බිම් රමාණර් එක්ප්ර නර්ාවි මහත්කුට ලබා 
නදමිේ අිනයක නබෝර් වර්ාවක්ප්ර සිදු කිරීමට තීරණර් විර්2එහිදී ර්ාර් 04 නර්ාවි සංවිධානර්ට කුඹුරු 
අක්ප්රකර 50ක්ප්ර ර්ාර් 05 නර්ාවි සංවිධානර්ට කුඹුරු අක්ප්රකර 75ක්ප්ර ර්ාර් 06 නර්ාවි සංවිධානර්ට කුඹුරු 
අක්ප්රකර 50ක්ප්ර නලස නදවන පිර්වනය අිනයක නබෝර් පිහිටුවන මුළු කුඹුරු අක්ප්රකර රමාණර් අක්ප්රකර 
175ක්ප්ර බවට තීරණර් විර්2  
 
 
 
 
   

 2019 ර්ල් කේනර් සඳහා නපෘර වර්ා තීරණ 
 



7 
 

මීලඟට නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකරු විසිේ ජලාශ තුන ර්ටනත් ඉහත් දක්ප්රවන ලද බිම් රමාණර්ේ 
සහ නබෝර් වර්යවල වර්ාවේට අදාල වර්ා කාල සටහන සකසව කර ර්ැනීම සඳහා වයාපෘාර කමිටුවට 
අවසවථමාව ලබා නදන ලදි2 
ඒ අනුව වයාපෘාර කමිටුනඅ සිර්ලු නදනානේ තීරණ මත් 1994 අංක 13 දරණ සංනශෝධන පෘනත් ර්ටනත් 
05 වන වර්ේිනේ 05 වන උපෘ වර්ේිර් ර්ටනත් මී ඔර් වයාපෘාරර් නවනුනවේ 2019 ර්ල් කේනර් 
සඳහා පෘහත් සඳහේ පෘරිදි වර්ා තීරණ ර්ේනා ලදි 

 
අනු 
අංකර් 

            
             විසවත්රර් 

                  තීරණ 
අබනකාළවැව අත්රර්ල්ල පෘාළුකඩවල 

01 වර්ා කිරිමට අන් ක්ප්රෂිත් බිම් රමාණර් 
 

අක්ප්රකර 457 අක්ප්රකර 220 අක්ප්රකර  11 

02 වර්ා කිරිමට අන් ක්ප්රෂිත් නබෝර් වර්යර් 
 

ී මාස 03 -
අක්ප්රකර 420 
අිනයක නබෝර් 
- අක්ප්රකර 37 

ී මාස 03 ී මාස 03 
පුරාණර්ම - 
අක්ප්රකර 
400,පෘළමු 
පිර්වර 
අක්ප්රකර 2362 
අිනයක 
නබෝර් 
අක්ප්රකර 175 - 
නදවන 
පිර්වර2 
 

04 නර්ාීේ විසිේ ඇළ නඅළි නඩත්තුව අවසේ කළ 
ුතතු දිනර්  

2019203210 ට 
නපෘර 

2019203210 
ට නපෘර 

2019203210 
ට නපෘර 

05 නර්ාීේ විසිේ නිර්මිත් දිනට නඩත්තු 
නනාකරනු ලැබු අළවල් නර්ාවි සංවිධානර් විසිේ 
නඩත්තු කටුතතු අවසේ කළ ුතතු දිනර් 

2019203213 ට 
නපෘර 

2019203213 
ට නපෘර 

2019203213 
ට නපෘර 

06 වාරිමාර්ය නදපෘාත්යනම්ේතුව හා නර්ාවි සංවිධාන 
විසිේ රධාන ඇළවල් බනබදුමි ඇළවල් නඩත්තු 
කටුතතු අවසේ කළ ුතතු දිනර් 

2019203213 ට 
නපෘර 

2019203213 
ට නපෘර 

2019203213 
ට නපෘර 

07 මුල් වරට ජලර් නිකුත් කිරිමට නර්ෝජිත් දිනර් 
 

2019203215 2019203215 2019203215 

0  වපුරා නහෝ බීජ සිටුවා අවසේ කළ ුතතු දිනර් 
 

2019204205 2019204205 2019204205 

09 මුර ජලර් ආරම්භ  කරන දිනර් 
 

වයාපෘාර කමිටුනඅ තීරණර් මත් 

10 අවසේ වරට ජලර් නිකුත් කිරිමට නර්ෝජිත් දිනර් 2019207220 2019207220 2019207220 
11 ර්ානර්ේ ර්වයිේ ඉවත් කළ ුතතු දිනර් 

 
2019204205 2019204205 2019204205 

12 වර්ා රක්ප්රෂනර් අවසේ කළ ුතතු දිනර් 
 

2019204205 2019204205 2019204205 

13 වර්ා හානි දැනුම් දිර් ුතතු අවසේ දිනර් 
 

2019207220 2019207220 2019207220 

14 අසවවනු නනලා අවසේ කළ ුතතු දිනර් 
 

201920 205 201920 205 201920 205 

 
 
 
 
 
වර්ා නකාේනීසි 
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01 නකත් ඇල සහ නබදුමි ඇලවල නඩත්තුව සදහා කේනර්කට අක්ප්රකර 01ක්ප්ර සදහා රු.300.00ක මුදලක්ප්ර නර්ාවි 
සංවිධානර්ට නර්විර් ුතතුර්. 
02 නිර්මිත් දිනට නකත් ඇලවල්  හා නබදුමි ඇලවල් නර්ාීේ විසිේ නඩත්තු කළ ුතතු අත්ර නිර්මිත් දිනට නඩත්තු 
නනාකරන නකාටසව නර්ාවි සංවිධානර් මගිේ නඩත්තු කර නිර්මිත් මුදල නර්ාවිේනර්ේ අර් කර ර්ැනමට නර්ාවි 
සංවිධානර්ට බලර් පෘැවනය2(මීටරර්ට රුපිර්ල් 150 බැගිේව 
03  ර්වයිේ නිසා වර්ාවට සිදු වන හානි නර්ාවිජන සංවධයන නදපෘාත්යනම්ේතුනඅ මැදිහත් ීනමේ හානි පුණයර් කර ර්ත් 
ුතතුයි2වාරිමාර්ය පෘීධිර්ට සිදු වන හානි සදහා අලාභ ර් ත්ක්ප්රනසවරු කර අර් කර ර්ැනීමට බලර් පෘවි2 
04 වර්ා රැසවීනම් තීරණ වලට පෘටහැනිව ජලර් ලබා ර්ැනීම හා වාරිමාර්ය නිමයිත්වලට හානි කිරිම සිදු කළ නහාත් වාරි 
මාර්ය පෘනත්ට අනුව දඩර් අර් කිරිමටත්  එනසවම එම හානිර් ත්ක්ප්රනසවරු කර ත්ක්ප්රනසවරු වටිනාකම අර් කර ර්ැනීමටත් නර්ාවි 
සංවිධානර්ට බලර් පෘැවනය2 
05 අනවසරනර්ේ ජලර් ලබා ර්ැනිම වරදක්ප්ර වන අත්ර එනසව ලබා ර්ත් ජලර් නවනුනවේ වාරිමාර්ය නදපෘාත්යනම්ේතුව 
මගිේ ජර්නේ වටිනාකම ත්ක්ප්රනසවරු කර අදාළ වරදකරුනර්ේ අර් කර ර්ැනිමට නර්ාවි සංවිධානර්ට බලර් පෘැවනය2 
 06 අනවසරනර්ේ නහෝ බලහත්කාරනර්ේ ජල නපෘාමිපෘ භ ාවිත්නර්ේ වාරි ජලර් ලබා නර්න රක්ප්රෂිත් නහෝ නර්ාඩ ඉඩමි නහෝ 
අනවසර ඉඩමි වර්ා කිරිම සමිපුණයනර්ේ ත්හනමි නඅ. 
 
ඒ අනුව 2019 ර්ල් කේනර් සඳහා නපෘර කේන රැසවී නම් දී ර්නු ලැබූ ඉහත් ිරණ  කේන රැසවීමට ඉදිරිපෘත් කිරීමට  සුදුසු 
බව පුරාණර්ම නර්ාවි සංවිධානනේ ර්රු සභ ාපෘි ඩබි.එමි.ඒ.නක්ප්ර.බී.විනජ්නකෝේ මහත්ා විසිේ කළ නර්ෝජනාව පෘාළුකඩවල 
ර්ාර් 05 නර්ාවි සංවිධානනේ ර්රු නල්කම් එච්2එම්2කරුණාරත්න මහත්ා විසිේ සවීර කරණ ලදි2 

 
 

ඉහත් සඳහේ පෘරිදි සකසව කර ර්ත් 2019 ර්ල් කේනනේ වර්ා සැලැසවම අනුව වයාපෘාරනේ ඉදිරි කටුතතු සඳහා 
සූදානම් වන නලස සිර්ලු ආර්ත්න වලිේ ඉල්ලීම් කරමිේ සහ අද දින නපෘර කේන රැසවීම හා වයාපෘාර කමිටු 
රැසවීම  සාථමයකව පෘැවැත්ීම සදහා සහනර්ෝර්ර් දුේ සිර්ලු නදනාටම සවතුිවේත් නවමිේ මීලර් වයාපෘාර කමිටු 
රැසවීම 2019 මාත්යු මස 21 වන දින නපෘ:ව 9.00ට නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකරණ කාර්යාලනේදී 
පෘැවැත්නවන බවටද සභ ාව දැනුවත් කරමිේ නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකාරතුමේ විසිේ පෘ:ව 12.30ට පෘමණ 
රැසවීනම් කටුතතු අවසේ කරණ ලදි. 

 
 

  
 
 
නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකරු 
 මී ඔර්/උසවර්ල සිර් ලේර්මුව වයාපෘාරර් 
 
 
පිටපෘත්:- 
01. වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර් නකාළ                                                      :- කාදැස 
022 දිසවික්ප්ර නල්කම් කුරුණෑර්ල                                                                        :-කාදැස 
03.දිසවික්ප්ර වාරිමාර්ය අධයක්ප්රෂ කුරුණෑර්ල                                                        :-අවශය කටුතතු සදහා 
04.රානීයර් නල්කම් ර්ල්ර්මුව/අ ේනපෘාල/ඇහැටුවැව                                        :-අවශය කටුතතු සදහා                                       
05.රානීයර් වාරිමාර්ය ඉංජිනේරු ර්ල්ර්මුව                                                       :-අවශය කටුතතු සදහා                                                      
06.නර්ාවිජන සංවධයන නිනර්ෝජය නකාමසාරිසව කුරුණෑර්ල                                 :-අවශය කටුතතු සදහා                                  
07.නර්ාවිජන සංවධයන නිලධාරි ර්ල්ර්මුව/අ ේනපෘාල 
    ඇහැටුවැව/නාේනේරිර්                                                                                :-අවශය කටුතතු සදහා                                                                                 
08.සහකාර කතෂිකමය අධයක්ප්රෂ ර්ල්ර්මුව කලාපෘර්                                              :-අවශය කටුතතු සදහා 
09.සහකාර අධයක්ප්රෂ කතෂි රක්ප්රෂණ මණ්ඩලර් මහව                                             :-අවශය කටුතතු සදහා 
10.කතෂිකමය උපෘනීශක පෘාලුකඩවල/අ ේනපෘාල 
    වේනි ඉහලර්ම/ඇහැටුවැව/නාේනේරිර්                                                         :-අවශය කටුතතු සදහා                                             
11.සහකාර කතෂිකමය අධයක්ප්රෂ රානීයර් නල්කම් කාර්යාලර් ර්ල්ර්මුව                 :-අවශය කටුතතු සදහා 

 


