
 මගේ අංකය : 16/03/02 
ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කාය ාලය 
මහකකදකාව වයාපාරාකය 
කඹෑව. 
2019/02/25 
වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේගස සියම ම මාමාක ක මහම ම මහම ්ේ ගව , 
                                                    
                                                    වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේ  මවීම් වා  ාව 

2019 ගපාරබකවාරි  මාමය - මහකකදකාව වයාපාරාකය 
 

දිකය   - 2019/02/08 
ගසලාව   - ගපාර.ව. 10. 30 
මවථාකය  - මහකකදකාව ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කාය ාය ය  මවීම් ලාලාව 
 
මහභාගි වූ කජගේ නිලධාරිේ  

අනු
අංක 

කම  කතුක ආය කය 

01 අයි.ඩී.එේ.අයි.පාරතිකක ටුය ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකරු මහකකදකාව වයාපාරාකය 

02 බී.ටී.මහආකච්චි මයා ඉංක ගේරු මහකාක වාරිමාර්  ගදපාරා  ගම්ේතුව 

03 ගේ.එම්.ගේ.එච්ච.එේ.කැට්මටුේර්ම 
ගමකවිය 

ඉංක ගේරු මහකාක වාරිමාර්  ගදපාරා  ගම්ේතුව 

04 පී.ඩබ්.ඩී.ආ .ජයතිලක ටුය මංවධ ක නිලධාරි මහකකදකාව වයාපාරාකය 

05 ගේ.පී.එමව.කුමාරි ටුය මංවධ ක නිලධාරි මහකකදකාව වයාපාරාකය 

06 යූ.එච්ච.ආ .ජී.වමේ  කුමාක මයා ගර්ාවිජක මංවධ ක ප්රාගීයය 
නිනධාරි 

ගර්ාවිජකගමවවා මධයමවථාකය-කඹෑව 

07 ඒ.ජී.එමව. සුභිෂිණි ටුය මූලමවථාක කෘෂිකම  උපාරගීලක කෘෂිකම  ගදපාරා  ගම්ේතුව -  කඹෑව 

08 නිකේජේ සිල්වා මයා මම ව මංවධ ක උපාරගීලක පාරශු වවදය කාය ාලය -  ටුහිේ ලය 

09 සී.එම් කේමැනිගේ ටුය ජකපාරද නිලධාරී ප්රාගීයය ගල්කම් කාය ාලය  ටුහිේ ලය 

10 ආ  ගේ. වි ාකගේ ටුය ජකපාරද නිලධාරී ප්රාගීයය ගල්කම් කාය ාලය  -කඹෑව 

11 ඩී.එල්.ජී සුභාෂිනී ලියකගේ ටුය මංවධ ක නිලධාරි ගර්ාවිජකගමවවා මධයමවථාකය-ටුහිේ ලය 

 
මහභාගී වු ගර්ාවි නිගයෝක  යිේ 

අනු 
අංක 

කම  කතුක ගර්ාවි මංවිධාකය 

01 ආ . එම්. ආ . කාජපාරේෂ මයා ර්රු මභාපාරති  ඒකාබීධ ගර්ාවි මංවිධාකය  

02 ඩබ්. තිලකකම ක බංඩාක ර්රු මභාපාරති  ව.ඉ. ටුහිඳු ගර්ාවි මංවිධාකය 

03 ආ .පී.මකකපාරාල මයා ර්රු ගල්කම් ව.ඉ. ටුහිඳු ගර්ාවි මංවිධාකය 

04 එමව. එම්. විමල් මමකකායක මයා ර්රු මභාපාරති ව.ඉ. මහගමේ ගර්ාවි මංවිධාකය 

05 ඩබ්.ඩි.එල්.ගුකගමවකක මයා ර්රු භාේඩාර්ාරික ව.ඉ මහගමේ ගර්ාවි මංවිධාකය 

06 එච්ච. විගේසිරි මයා ර්රු මභාපාරති ද.ඉ. මමගි ගර්ාවි මංවිධාකය 

07 ක .ආ .ිත්රා මැණිගේ ටුය ර්රු ගල්කම් ද.ඉ මමගි  ගර්ාවි මංවිධාකය 

08 යූ.ජී. චටුේද ගහවමේ කුමාක මයා ර්රු ගල්කම් ද.ඉ.සුහද  ගර්ාවි මංවිධාකය 

09 එමව. එම්.ගේ.බී. මමකගකෝේ මයා ර්රු භාේඩාර්ාරික ව.ඉ. ටුහිඳු ගර්ාවි මංවිධාකය 

10 එම් ගේමකම ක මයා ර්රු මභාපාරති ද.ඉ.පාරැකකුම්යාය5  ගර්ාවි මංවිධාකය 

11 එමව.ඩී සුනිල් මයා ර්රු ගල්කම් ද.ඉ.පාරැකකුම්යාය5  ගර්ාවි මංවිධාකය 

12 බී. ගේමදාම මයා ර්රු භාේඩාර්ාරික ද.ඉ.පාරැකකුම්යාය5  ගර්ාවි මංවිධාකය 

13 එමව.ටී. බී. සුභසිංහ මයා ර්රු මභාපාරති ව.ඉ කඹෑවර්ම ගර්ාවි මංවිධාකය 

14 ක .ධම පාරාල මයා  ර්රු ගල්කම් ව.ඉ එේසිම  ගර්ාවි මංවිධාකය 

15 එම්.දයාවතී ටුය ර්රු මභාපාරති ව.ඉ එේසිම  ගර්ාවි මංවිධාකය 

16 එම් කුමාකසිංහ මයා  ර්රු මභාපාරති ද.ඉ කකමයුක ගර්ාවිමංවිධාකය 

17 එච්ච.එම්. කම කායක මයා ර්රු මභාපාරති ව.ඉ සුහද  ගර්ාවි මංවිධාකය 

18 සුභසිංහ කම කායක මයා ර්රු මභාපාරති ව.ඉ කකමයුක ගර්ාවි මංවිධාකය 

19 ඩබ්.එේ .පී. විමල් කම කසිරි මයා ර්රු භාේඩාර්ාරික ද.ඉ. මමගි ගර්ාවි මංවිධාකය 

20 ඒ.පි .ගේ. සිසික කුමාක මයා ජල පාරාලක  ව.ඉ සුහද ගර්ාවි මංවිධාකය 

21 එමව සිරිගමවක මයා ජල පාරාලක ව.ඉ මහගමේ  ගර්ාවි මංවිධාකය 



ආර්ම සිහි කිරිගමේ අකතුරුව ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාකතුටුය විසිේ පාරැටුක සිටි සියලු ගදකා පිළිර්ම  අ ක  මවීගම් 
කයාය පාරත්රය මභාර්  කකක ලී. 
 
01. පාරසුගිය  මවීම් වා  ාව මමාගලෝචකය හා එකඟ ාවය ලබා ර්ැනීම.  
 

පාරසුගිය  මවීම් වා  ාගස අනු අංක 4.2 හි මඳහේ වූ JCB  යකත්රය යේක ˝එේමවකැගසටකය ˝ ගලම මංගලෝධකය 
වියයුතු බව   ඉක ගේරු මහකාක බුීික මහ ා ගපාරේවා දුේ අ ක එම මංගලෝධකයට යටම ව පාරසුගිය වා  ාව ම ය 
වා  ාවේ බවට  ද.ඉ මමගි ගර්ාවි මංවිධාකගේ ර්රු මභාපාරති මහ ා ගයෝජකා කල අ ක  ද.ඉ  මමගි ගර්ාවි මංවිධාකගේ ර්රු 
ගල්කම් තුටුයගේ ගයෝජකා  මවිකම වගයේ එම වා  ාව මභා මම්ම  විය.  

 
02. ලිපි ඉදිරිපාරම  කිරිම. 
 

අනු 
අංකය 

ඉදිරිපාරම  කන අය/ ආය කය කාකකය ගවකම  

2.1  
අධයේෂ, වාරිමාර්  
කනමකාකකක අංලය 

  2019 /01/16 සිට 2019/01/31 දේවා 
පාරැවැම ගවක ˝ගමවකා දනඹු පාරාලක විගලවෂ 
ක්රියාේවි ය˝ට  ගර්ාවි මංවිධාක මට්මටටුේ 
ගර්ාීේ දැනුවම  කිරීගම්ී මහගයෝර්ය ලබා 
ගදක ගලමම   වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේ 
 මවීගම්ී ගමවකා දනඹුවා මධ කය 
මම්බේධව පාරසුවිපාරකම් කකක ගලමම  දැනුම් 
ගදක ලී. 

 .  
ලිපිය මභාවට ඉදිරිපාරම  කකක 
ලී. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2    
අධයේෂ, වාරිමාර්  
කනමකාකකක අංලය 

 .ගමග ේ කිසිදු කෘෂිකාම ික ඉඩම් 
ගල්ඛකයක ඇතුලම ව ගකාමැති ගර්ාඩ 
ඉඩමේ  අයිතිකරුගේ ඉල්ය ම ම  
කෘෂිකාම ික (ගර්ාඩ)ඉඩම් ගල්ඛකයට 
ඇතුලම  කිරීම හා යම් ඉඩමේ කෘෂිකාම ික 
ඉඩමේ ගකාවක බව ප්රකාල කිරීම 
මම්බේධව ගර්ාවිජක මංවධ ක ජකකාල්ගේ 
2018/11/26 දිකැති අංක 23/2018 දකක චක්ර 
ගල්ඛය පිනබඳව වයපාරෘති  කනමකාකකක 
කටුවේ මාමාක කයේ දැනුවම  කකක ගලම 
දැනුම් ීම 

  
ලිපිය මභාවට ඉදිරිපාරම  කල 
අ ක ඒ පිළිබඳව වයාපාරාක කටුවේ 
මාමාක කයිේ දැනුවම  කකක 
ලී. 
 
 
 

2.3 වාරිමාර්  අධයේෂ 
අනුකාධපුක 

2018/19මහ කේකය අවමාකගේී මහාවාරි 
වයාපාරාකවල  කාරී පිරිම  ගීලකයේ මහ 
දාකමය පිංකමේ සිදු කිරීම 

ලිපිය මභාවට ඉදිරිපාරම  කල 
අ ක වයාපාරාක කටුවේ 
මාමාක කයේ දැනුවම  කකක 
ලදි. 
(ගයෝක   දිකය 2019/03/15) 

 
03. ආය ක  මංවධ ක කටයුතු :- ඉදිරිපාරම  කිරීම මංවධ ක නිලධාරි පී.ඩබ්.ඩී.ආ  ජයතිලක  ටුය. 

   2019  ජකවාරි  මම ප්රර්තිය 

අනු 
අංකය 

කාකකය ප්රර්තිය ගවකම  

3.1.1 මාසික මුදල් මාකාංල කාය ාලයට 
ලැබීම 
( 2019 /03/08 දිකට) 

01 ව.ඉ.ටුහිදු ගර්ාවි මංවිධාකය පාරමකේ ලබා ී ඇ . 

3.1.2 මාසික කාකක මභා  මවී ම් පාරැවැම ීම 13 ද.ඉ මහගමේ, ද.ඉ ගවම සුමක ,ද.ඉ ෂම් ෂම් ,ද.ඉ කකමයුක 
,ද.ඉ මමගි ,ද.ඉ පාරැකකුම්යාය05, ව.ඉ  එකමුතු, ව.ඉ 
කකමයුක,  ව.ඉ ටුහිදු ,ව.ඉ මහගමේ,ව.ඉ සුහදව.ව.ඉ 
කකමයුක ,ව.ඉ එේසිම  ගර්ාවිමංවිධාක 

3.1.3  මහමභා  මීම්  පාරැවැම ීම 06 ද.ඉ කකමයුක ,ද.ඉ මමගි, ද.ඉ සුහද, ව.ඉ ටුහිදු, ව.ඉ 
මහගමේ , ව.ඉ සුහද ගර්ාවි මංවිධාක 

3.1.4 2018 වෂ ගේ ගර්ාවි මංවිධාකක ගිනුම් 
විර්කකය කිරීම 

06 ව.ඉ ටුහිදු. ව.ඉ මහගමේ. ව.ඉ කකමයුක, ව.ඉ සුහද. ද.ඉ 
මමගි, ද.ඉ කකමයුකගර්ාවි මංවිධාක විර්කකය සිදු කක 
ඇ . 

  

 



 

3.2  වයාපාරාක මට්මටගමේ ගහාදම ගර්ාවි මංවිධාකය ගම රීගම්  කර්ගයේ ප්රථම, ගදවක හා ග වක  මවථාක දිකාර්ම  ව.ඉ සුහද /ව.ඉ 

එේසිම  ද.ඉ කකමයුක ගර්ාවි මංවිධාක  දිමවරීේ මට්මටගම්  කර්යට දාදාකම් විය යුතු බව ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාක තුටුය  

දැනුවම  කල අ ක. 

3.3. කේීපාර ඇේග රියේ (පුීර්ලික) මමාර්ම විසිේ  මංවිධාකය කක ඇති  අම පාරේදු  කර්ාවලියට  ම ගර්ාවි මංවිධාකගේ කණ්ඩායම 

ඇතුලම  කක අදාල ඉල්ලුම් පාරත්රය ගමග ේ ගයාමු කක කැති ගර්ාවි මංවිධාක එම   කර්යට ඇතුලම  ීමට  බලාගපාරාගකාම තු 

වේගේ කම්  ඉදිරි මතිය තුල  අයදුම් පාරත්ර මම්පූරක  කක ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කාය ාලයට බාක ගදක ගලමම  

ගර්ාවි මංවිධාක නිලධාරීේ දැනුවම  කකක ලී. 

3.4 PEISEIP වයාපාරෘතිය    

3.4.1  පාරසුගිය  වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේ  මවීගම් ී කකක ලද දැනුවම  කිරීගමේ පාරසු 2019 වෂ යට     ග ෝකාගර්ක ඇති  

ගර්ාවිමංවිධාක 06 විසිේ මහමභා මවීම් පාරවම වා ප්රමුඛ ාවය දියයුතු ඇල ගම්වක විට ග ෝකා ී ඇති බවම  ඒ පිලිබඳ ග ාකතුරු 

පාරහ  පාරරිදි බව ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාකතුටුය විසිේ    දැනුම් දුේ අ ක   

 
       ගර්ාවි මංවිධාකය මහමභා  මවීම පාරැවැම  වූ දිකය ග ෝකාගර්ක ඇති ඇන   
ව.ඉ සුහද 2019/01/08 OT 23 
ව.ඉ ටුහිදු 2019/01/11   OT 08 

ව.ඉ මහගමේ 2019/01/10 පාරල්ලංකුලම G8 ඇල 
ද.ඉ මමගි 2019/01/09 OT22 පුකරුම ථාගයේ පාරහල 

ගකාටම 
ද.ඉ කකමයුක 2019/01/06 OT 20  
ද.ඉ සුහද 2019/01/16 OT 23 පාරහල ගකාටම 

 
 

 3.4.2   පාරදකම් දම   ම්ේෂක නිලධාරී ගපාරකහුරු පුහුණු වැඩ මටහක  2019 ජකවාරි24 දික  පාරැවැම වූ අ ක වම් ඉවුක ගර්ාවි මංවිධාක 
06  හා   දකුණු ඉවුක ගර්ාවි මංවිධාක 7ට අදාලව  ජකවාරි 25 සිට පාරදකම් දම   ම්ේෂකය පාරැවැම වූ  බවම  මම්පූරක  කකක ලද  
ම්ේෂක ආකාති පාරත්ර  ගම් වක විට  කාය ාලයට ලැගබටුේ පාරවතික බවම   

         
        2019 වෂ යට ග ෝකාර්ම  ගර්ාවි මංවිධාක 06ේ  ගර්ාවි මංවිධාක 4ේ මඳහා ඒකාබීධ ක්රියාකාරී මැලසුම් මකමව කිරීමට ප්රධාක 

කාය ාලය විසිේ  දික ලබා ී ඇති අ ක  ඒ අනුව  වම් ඉවුක ටුහිදු හා දකුණු ඉවුක මමගි ගර්ාවි මංවිධාකවල  ඒකාබීධ ක්රියාකාරී 

මැලැමවම  ( JAP) මැකසීගම් වැඩමුම ව පාරහ  පාරරිදි  පාරැවැම ීමට මැලසුම් කක ඇති බවම  
 

ගර්ාවි මංවිධාකය   දිකය    මවථාකය 
ව.ඉ ටුහිදු 2019/ගපාරබකවාරි 14,15 9ඇල කගවෝදයා සුබමාධක මටුති ලාලාව 
ද.ඉ මමගි 2019/ගපාරබකවාරි 14,15 ගවගහකර්ල විහාකමවථාකය 

 
3.4.3  ගම් වක විට ඉදිකිරීම් ආකම්භ කක ඇති හා ඉදිකිරීම් ආකම්භ කිරීමට  නියටු  ගර්ාවි මංවිධාක වලිේ ගර්ාීේ  30 ගදගකකු මඳහා 

ගකාම මගල් වාරිමාර්  හා ජල කනමකාකකක ජ යාේ ක පුහුණු ආය කගේී 2019 ගපාරබකවාරි 22සිට 24 දේවා  ඉදිකිරීම්  

කනමකාකකක පුහුණු වැඩමටහකේ  පාරැවැම ගවක  බවම  ඉදිකිරීම්  වැඩබිම කනමකාකකකය කක ර්ැනීමට ගමම පුහුණුව ඉ ා 

ප්රගයෝජකවම   වක බැගිේ 2018 ඉදිකිරීම්  ආකම්භ කන ගර්ාවි මංවිධාක 2ේ ගර්ාීේ  තුේ ගදකකු බැගිේ හා 2019ට අගේේෂි  

ගර්ාවි මංවිධාක 6ේ ගර්ාීේ 4ගදකකු බැගිේ මහභාගී කකීමට කටයුතු ගයාදක ගලම ගර්ාවි මංවිධාක නිලධාරීේ දැනුවම  

කකක ලී. 

4      වාරිමාර්  ගමගහයුම්  හා කඩම තු කටයුතු  -     ඉංක ගේරු මහකාක - බී.ටී මහආකච්චි මහ ා 

4.1   මහකකදකාව ජලාලගේ අද දිකට ජල මට්මටමට අඩි 18අර්ල් 8ේ බවම  (අේකක අඩි 34250)    

4.2 ්නර් ජල මුකය මඳහා 2019ගපාරබකවාරි 10 දික  ගමාගකාසව විවෘ  කකක බවම   කේක  මවී ගම් තීකකය අනුව  ජල මුකය අවමේ  

කිරීම  ගපාරබකවාරි 27 දික බවම  

4.3 PEISEIP වයාපාරෘතිය  යටගම    2019ට ග ෝකාර්ම  ගර්ාවි මංවිධාක අතුරිේ ද.ඉ මමගි හා ද.ඉ කකමයුක  ගර්ාවි මංවිධාකවල ටුනුම් 

කටයුතු අවමේ කක ඇති අ ක ඉදිරි මතිගේ  අගකේ ගර්ාවි මංවිධාකවල ටුනුම් කටයුතු සිදු කකක  බවම  දැනුම් ගදක ලී. 

05 කෘෂිකාම ික  මංවධ ක කටයුතු -  මුලමවථාක කෘෂිකම  උපාරගීලක  ඒ.ජී.එමව සුභාෂිනී මහම ටුය 

5.1    පාරසුගිය මාමය තුල  බඩ ඉරිගු වර්ාගස ගමවකා දනඹු හානිය  මධ කය හා පාරැතිරීම  වැලැේීම මහ ගවකම  වර්ාවේ මඳහා පාරැතිරී 

තිගබ්දැයි බැලිම මඳහා  ගේෂවත්රය දැනුවම  කිරීම් හා  පුහුණු වැඩ මටහේ  පාරැවැම වූ බවම   දකුණු ඉවුක යාය 01 හා යාය02 තුල 

බඩ ඉරිගු අමවවනු ම්ේෂක 3ේ සිදු කල අ ක එම ග ාකතුරු පාරහ  පාරරිදි බවම   

             



          පාරලමු  ම්ේෂකය    අේකක 1ට       කිගලෝ ේූම්        1988 

          ගදවක  ම්ේෂකය    අේකක 1ට       කිගලෝ ේූම්      2472 

          තුේවක  ම්ේෂකය    අේකක 1ට       කිගලෝ ේූම්     2146   ේ තිබූ බවම  

      අධ  හානිවලට යටම  වේගේ කිගලෝ ේූම් 1500ට අඩු කම් පාරමකේ බවම      ඒ අනුව  පූරක  හානි කිසිවේ වා  ා ගකාවූ බවම   

නියටු  කේකයට වර්ාව  සිදු කල ඉඩම්වල  ගමවකා දනඹු හානිය  වා  ා ගකාවූ බවම  ගමවකා දනඹු හානිය   ඉදිරිගේී පාරැතිරීම 

පාරාලකය කිරීමට අමවවනු ගකම  ඉඩම්වල   බඩ ඉරිගු අවගලවෂයේ ගිනි බා  විකාල කකක ගලමම   

     මහකකදකාව වයාපාරාකගේ ී වර්ාගස මහ  එලවම  වර්ාගස ගමවකා දනඹු හානිය වා  ා ීගකාමැති බවම   පාරැහැදිලි කල අ ක  

5.2  ී වර්ාගස දුඹුරු පාරැල කීඩෑ හානිය හා ගකාන පාරාම  ගකෝර්ය  සුම  වලගයේ ේගෂවත්රය තුල  අේකට ලැබුණු බැවිේ  ම වර්ාවේ 

පිලිබඳව  ගර්ාවි මහම ම මහම ්ේ විමසිලිමම ව සිටික ගලම  ඇනුවම  කකක ගලමම  ගර්ාවි මංවිධාක නිනධාරීේ දැනුවම  කකක 

ලී. 

5.3   PEISEIP වයාපාරෘතිය  යටගම  ක්රියාම මක කකක ලද වැඩමටහේ වලට අදාල ේගෂවත්ර දිකය 2019 ගපාරබකවාරි11 දික පාරැවැම ගවක 

අ ක  ගපාර.ව 9.00ට ද.ඉ පාරැකකුම්  යාය05 ගර්ාවි මංවිධාකගේම  , ගපාර.ව 11.30ට ව.ඉ එේසිම  ගර්ාවි මංවිධාකගේ ේගෂවත්ර 

නිරීේෂක චාරිකාව පාරැවැම ීමට කටයුතු දාදාකම්  කක ඇති අ ක  එයට මහභාගීවක ගලම  සියම ම වයාපාරාක කටුවේ මාමාක කයේ 

හා  ගර්ාවි මංවිධාක නිලධාරීේ දැනුවම  කකක ලදි. 

5.4 දකුණු ඉවුක  පාරැකකුම් යාය05 ගර්ාවි මංවිධාකගේ ර්රු මභාපාරති මහ ා කථා කකටුේ PEISEIP වයාපාරෘතිය  යටගම   ම ගර්ාවි 

මංවිධාක බල  ප්රගීලගේ ආකම්භ කල බීජ ී  නිෂවපාරාදකය හා කාබනික ගපාරාගහාක නිෂවපාරාදකයට  අදාල කණ්ඩායම් වලිේ අගලවිය 

දේවා ගර්කයා හැකි පාරරිදි  මටුති පිහිවේීම මඳහා නිලධාරීේ පාරම  කක ගදක ගලමට තුලාක භාක කෘෂිකම  උපාරගීලක තුටුය දැනුම් 

දුේ බවම   එගහම  ගර්ාවි මංවිධාකගයේ පිටමව කව  ගවකම මටුති බිහි කිරීම තුලිේ  එම කණ්ඩායම් මස මංවිධාකගයේ ගිලිගහක 

බවම   එබැවිේ ගර්ාවි මංවිධාකගේ  අනු කටුවේ ගලම  එම කණ්ඩායම් පාරවම වාගර්ක යාමට කටයුතු කල යුතු බව ගපාරේවා ගදක 

ලී. 

ඒකාබීධ ගර්ාවි මංවිධාකගේ ර්රු මභාපාරති මහ ාද කථාකකටුේ ගවකම මටුති ගලමට ගකාව  කණ්ඩායම් ඒකකාය කිරීම   ගර්ාවි 

මංවිධාකගේ අනු කටුවේ ගලසිේ සිදු කකක ගලමට  ඉල්ය මේ කකක ලී.  

ගර්ාවි මංවිධාක වයවමවථාවට අනුව  ගර්ාවි මංවිධාකගේ මාමාක කයිේගර්ේ  මමේවි වක කණ්ඩායම්  විවිධ අකමුණු මඳහා 

ඒකකාය කකර්  යුම ගම  ගර්ාවි මංවිධාක අනු කටුවේ ගහවම   විෂය කටුවේ ගලසිේ බවම  PEISEIP වයාපාරෘතිය   ක්රියාම මක වේගේද  

ගර්ාවි මංවිධාකය හකහා බැවිේ  ඒ යටගම  ක්රියාම මක වක වැඩමටහේ වලට අදාලව  විෂය කටුවේ පිහිවේවා ර්ැනීම සුදුසු බවම   

විෂය කටුවේ මඳහා එම කණ්ඩායම් තුලිේ නිලධාරීේ පාරම  කකර්  යුතු බවම  ගර්ාවි මංවිධාකගේ පාරාලකයට  එම විෂය කටුවේව 

යටම වක බවම  ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාකතුටුය  පාරැහැදිලි කකගදක ලදි. 

06  ගයදවුම් හා ගමවවා මැපාරයීම් කටයුතු  ගර්ාවිජක මංවධ ක ප්රාගීයය නිලධාරී -යූ.එච්ච.ආ .ජී. වමේ  කුමාක මහ ා 

6.1  2018/19 මහ කේකය මඳහා ගපාරාගහාක ගබදාීගම්  කටයුතු   99%  අවමේ කක ඇති අ ක ඒ අනුව  956.75MTක   ගපාරාගහාක 

ප්රමාකයේ  ගර්ාීේට ගබදා ීඇති බවම   

6.2    ගපාරාගහාක වැඩමටහකට මමර්ා්ව කෘෂිකේෂක වැඩමටහකට අදාලව  නියර්ගයේ, ර්ංවතුගකේ හා අලි හානි මඳහා වර්ා 

හානිවල ග ාකතුරුද  එකතු කිරිම  ගම්වක විට සිදු කකක බවම  

6.3 කඹෑව ගර්ාවිජක ගමවවා බල ප්රගීලය තුල ගපාරාදුගස ර්ම  කලගමවකා දනඹුවාගේ හානිය ගර්ාීේ 271ක ගේ අේකක 560.75ක 

වා  ා වූ අ ක ගමයිේ අේකක 7ක  පූරක හානි වා  ා වූ අ ක හානි මඳහා වේදි ලබා ීම පිලිබඳව  ගමග ේ ලිබි ව  දැනුම් ී 

ගකාමැති බවම   

6.4    2018/19 මහකේකගේ  ී ටුනී ර්ැනීම මඳහා ගපාරාගහාක කාම ගල්ඛක ී අගලවි මණ්ඩලයට  ලබා ීමට  කටයුතු ගයාදා ඇති 

බවම   

6.5 ගර්ාවිජක බැංකුව හකහා 2018/19 මහ කේකගේ ගර්ාීේ 35කට වර්ා කය රු.25.000 බැගිේ රු 875000ේ ලබා ී ඇති බවම  
 
6.6  2018 වෂ ගේ අවිච්චගේද වු වැඩ ගකාටමව (කමම  මෑීම , වර්ා ළිං ප්රතිමංමවකකකය) සිදු කිරීම මඳහා අවලය කටයුතු ගයාදා ඇති  

බවම   පාරවමක ලී. 
 
6.7 වම් ඉවුක එේසිම  ගර්ාවි මංවිධාකගේ  ගපාරාදු කම  ඉදි කිරීමට  අවමකදුේ ඉඩගම් නී යානුල ල අයිතිය  ගමග ේ ගර්ාවි 

මංවිධාකයට  ලැබී කැති බැවිේ එහි කම  ඉදිකිරීම ර්ැටම වේව පාරවතික බව එේසිම  ගර්ාවි මංවිධාකගේ ර්රු මභාපාරති තුටුය 
ගපාරේවාදුේ අ ක ඒ පිලිබඳව ගමායා බැය මට 2019/02/11දික ගපාර.ව 10.00ට කඹෑව ප්රාගීයය ගල්කම් කාය ාලයට  පාරැටුගකක 
ගලම  ජකපාරද නිලධාරී වි ාකගේ මහම ටුය එේසිම  ගර්ාවි මංවිධාකගේ ර්රු මභාපාරති තුටුයට දැනුම් ගදක ලී.  

 
6.8  ගර්ාවිජක ගමවවා මධයමවථාකය - ටුහිේ ලය     මංවධ ක නිලධාරී   ඩී.එල්.ජී සුභාෂිනී ලියකගේ ටුය 
       2018/19  මහකේකය මහකාධාක  ගපාරාගහාක ලබා ීම අවමේ බවම   ගර්ාවි අභිමේ  කර්ය  ගම රීම ගම් දික වල පාරැවැම ගවක           

බවම  
 



 
07. ඉඩම් මංවධ ක කටයුතු          
 7.1      කඹෑව ප්රාගීයය ගල්කම් කාය ාලගේ  ජකපාරද නිලධාරී වි ාකගේ මහම ටුය ක ා කකටුේ මහකකදකාව දකුණු ඉවුක යාය    

1-4 ගකාටගමව 93-94 ග්රාමනිලධාරී වමම්වල  මූලික ඉඩම් පාරරීේමකයේ  මහ ඉඩම්   කච්චගච්චරියේ 2019/02/26 දික ගපාර.ව 9.00ට  
එේමම  අවමංර්ලයධාක මටුති ලාලාගසී පාරැවැම ීමට නියටු  බව  දැනුම් ගදක    ලී. 

      
7.2 ටුහිේ ලය ප්රාගීයය ගල්කම් කාය ාලගේ  ජකපාරද නිලධාරී කේමැනිගේ මහම ටුය ක ා කකටුේ 
    ීමකා පාරත්ර 36ේ මකමව කක  ඉඩම් ගකාමමාරිමව කාය ාලයට යැීම මහ කජගේ ගමවවගේ නියුතු  පුීර්ලයිේ  23ේ මඳහා  ීර්  

කාය ක බදු බලපාරත්ර 23ේ  මකමව කක  ඉඩම් ගකාමමාරිමව කාය ාලයට  යැීමට කටයුතු කක ඇති බව පාරවමක ලී. 
 
8. මම ව මංවධ ක කටයුතු  

8.1  මම ව මංවධ ක උපාරගීලක -නිකේජේ සිල්වා මහ ා කථා කකටුේ 2019 වෂ යට  විගලවෂ වයාපාරෘති  කිසිවේ ගමග ේ හදුේවා 

ී ගකාමැති බවම   

82 ර්ැබ් ගකාර්ේකා ගදනුේ මහ පාරට්මටි ලකුණු ගකාගපාරේවක  එන හා ්ර්වයිේ ඇම කම් පාරශු වවදය කාය ාලයට  දැනුම් ගදක 

ගලමම   සියම ම එන ්ර්වයිේ හදුකා ර්ැනීගම් අංක කක මලකුණු කක ර්ැනීමට  අවලය කම් දේවක ගලමම   පාරවමක ලී.. 

ඉහ  කරුණු මාකච්චඡා කිරීගමේ අකතුරුව පාර.ව. 1.30 ට පාරමක ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාකතුටුයගේ මවතුති කථාගවේ පාරසු 

 මවීගම් කටයුතු අවමේ ගකරිනි. 

්ලඟ වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේ  මවී ම 2019 මා  ු 07 දික පාරැවැම ගස. 

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

I.D.N.I. පාරතිකක 
ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකරු 
මහකකදකාව වයාපාරාකය 
කඹෑව. 

 
 පිටපාරම  

 ගල්කම්, වාරිමාර්  අමා යාං ලය, ගකාන ඹ      - කා. දැ.ර්ැ.ම 
 අධයක්ෂ, වාරිමාර්  කනමකාකකක අංලය,ගකාන ඹ      -  කා. දැ.ර්ැ.ම 
 දිමවිේ ගල්කම්, අනුකාධපුක                                - කා. දැ.ර්ැ.ම 
 වැඩමටහේ අධයක්ෂ, PEISEIP වයාපාරෘතිය                                                            - කා. දැ.ර්ැ.ම 
 නිගයෝජය වයාපාරෘති අධයක්ෂ, PEISEIP වයාපාරෘතිය                                         - කා. දැ.ර්ැ.ම  
 වාරිමාර්  අධයක්ෂ, අනුකාධපුක             - කා. දැ.ර්ැ.ම 
 අධයක්ෂ, ජල කනමකාකකක අංලය වාරිමාර්  ගදපාරා  ගම්ේතුව,ගකාන ඹ           - කා. දැ.ර්ැ.ම 
 නිගයෝජය කෘෂිකම  අධයක්ෂ (අ/පාර), අනුකාධපුක  - කා. දැ.ර්ැ.ම 
 ගර්ාවිජක මංවධ ක නිගයෝජය ගකාමමාරිමව, අනුකාධපුක - කා. දැ.ර්ැ.ම 
 ප්රාගීයය ගල්කම් කඹෑව/ ටුහිේ ලය             - කා. දැ.ර්ැ.ම 

 ප්රාගීය ය වාරිමාර්  ඉංක ගේරු, අනුකාධපුක                 - කා. දැ.ර්ැ.ම 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


