
 

මගේ අංකය 029/03/17 

ගේවාසික වයාපාරාක කායයාලය 

කාජාංගනය 
201/01/17 
  

වයාපාරාක කටුවේගස සියම ම ම්ම ම ම්ම ්ේ ගව  
 

2019 ජනවාරි  මස 17 වන දින වයාපාරාක කටුවේ ස්වීම් ව වාය ාව 
  

කාජාංගනය ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකාකමාමාගේ රධාානම වගයේ  2019 ජනවාරි මස 

17 වන දින ගපාර.ව.9.30 ට වයාපාරාක කණමකාකකන කටුවේ ස්වීම්ම කාජාංගනය ගේවාසික 

වයාපාරාක කණමකාකකන කායයාය ය ස්වීම් ව ලාලාගස  ප පාරවම වන ලදි. පාරැටුක සිටි සියම  

ගෙනා ගේවාසික වයාපාරි ක කණමකාකාකමාමේගේ ළිගැගැම ම ස් මගම සි ක රීමෙගමේ 

අනමාරුව සභාගස කටයුමා මක වභ කකන ලදි. 
 

ස්භාගි වූ නිණධාාමෙේ 
 

01. එවීම.ඩී.එ ව.කාජපාරක්ෂ    ගේවාසික වයාපාරි ක කණමකාකරු 

කාජාංගනය 

02. ඩබ්ලිස.ගේ. එ ව.ලසිම  ගේමාල් වාරිමායග ඉංජිගේරු - වා.ගෙ. 

03. ඩබ්ලිස ඒ.මය.කුලකම න   කාෂි කක්ෂක මණ්ඩලය- ස්කාක අධායක්ෂ 

04. යු.ගක්.ඒ.සී උක්වම     ගකාට්ඨාල ස්කාක 

05. ඒ.පී. අමාගකෝකණ    මූලවීමථාන කිෂිකයම උපාරගේලක 

06. එවීම.ළි.ගක්. මැේගේගගාඩ   කිෂිකයම ගෙපාරාය ග වේමාව  ාක්ෂක 

ස්ායක 

07. ඩබ්ලිස.බී.එේ.එේ.වැි කෙ   ඉංජිගේරු ස්කාක - වා.ගෙ 

08. ගේ.ඒ.එවීම.ඩබ්ලිස. ජයගකාඩි  ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

09.එවීම.එල්.ඒ.කාසි ව    ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

10.එවීම.ගුරුපාරකන    ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

11.ඩී.පී.එ ව.එල්. පාර කකක   ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

12.ගක්.ගක්.ඩී.කඩිගමුව    කිෂිකයම ගෙපාරාය ග වේමාව  ාක්ෂක 

ස්ායක 

13.මය.ඒ.එ ව.ගක්.අ පාරම මා   කිෂිකයම උපාරගේලක  

14.මය.එ ව.ඒ.ටී.පපපපපපපපප    කිෂිකයම ගෙපාරාය ග වේමාව  ාක්ෂක 

ස්ායක 

15 ගක්.ඒ.ඩී.ඩී.එවීම.කේනේගක   ගෙපාරාය ග වේමාව  ාක්ෂක ස්ායක 

16.ඩබ්ලිස.එ ව.ළියගවීමන    ඉඩ ව නිණධාාරි 

17.එ ව.ජී.කුඩාබංඩා    ඉඩ ව නිණධාාරි 

18.ඩී.එච්.එ ව.උෙයකුමාක   ඉඩ ව නිණධාාරි 

19.එ ව.ජයකම න    පාරශු වවෙය නිණධාාරි 

20.ගේ.එ ව.එවීම.එවීම. දිල්රුක්ෂි   ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

21.ගක්.ඩී. කලංසූරිය     ඉංජිගේරු  ස්කාක-වා.ගෙ 

22.එ ව.පී.එවීම.එවීම. පාර කකක   ඉංජිගේරු ස්කාක- වා.ගෙ. 

23.එල්.ඒ.පී.ජයවික්රම     ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ. 

24.එල්.එවීම.ඩී. ෙ සිල්වා      ාක්ෂක ස්ායක  -වා.ගෙ. 

25.ඊ.පී.මය. දිසානායක     ාක්ෂක ස්ායක - වා.ගෙ. 

26.ඩී.ඩබ්ලිස.පී.ේනායක    ාක්ෂක ස්ායක- වා.ගෙ 

27.සී.බී.මුෙේනායක                                          ඉංජිගේරු ස්කාක - වා.ගෙ 

28.පී.එ ව.සුකගවීමන                                             ජලපාරාලක 

29.ඩබ්ලිස.ඩී.එවීම.ලාේ  කුමාක                          ජලපාරාලක 

30.ඩබ්ලිස.ක්රිලාේ  සංජිව                                 ජලපාරාලක 

31.ගේ.ඒ.අයි.පී.ජයසිං්්                                   ජලපාරාලක 

32.එවීම.එ ව.එවීම.එවීම.ජය කලක  ජලපාරාලක 

33.එච්.එ ව.ඩී.එේ. ගේකම   කිෂිකයම ගෙපාරාය ග වේමාව  ාක්ෂක ස්ායක 

34.බී.එ ව. ජගම සිරි බංඩාක    මූලවීමථාන කිෂිකයම උපාරගේලක 

35.. එල්.ඩබ්ලිස. එවීම මල්කාේ ක   සංවයධාන නිණධාාරි -වා.මා.ගෙ 

36. එ ව.ඒ.එේ.බංඩාක     සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 



37. මය.පී.අයි.එවීම.සිරිවයධාන    සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

38. ගක්.පී.ගක්.එවීම.පාර කකක    සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

39. ඩබිිස. එ ව.ටී.බී. විගේගකෝේ  සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

40. එ.පී.ළි.ගක්.ළි. කරුකා කලක   සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

41.ගේ.එ ව.එේ.එවීම ජයසුරිය    සංවයධාන නිණධාාරි - ගේ.වයා.කණ.කාය 

42.ඩබිිස.පී.එවීම.විගේසුරිය.    රියදුරු ගේ.වයා.කණ.කාය. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ස්භාගි වූ ගගාවි නිගයෝජි යේ 
  

01.ඩී.එල්.ගසෝමපාරාල    ගරු සභාපාර ක එක්සම  ගැමුණු 

02.එ ව.එවීම.්කසිං්    ගරු ගල්ක ව ශ්රිවිජය 

03.ඒ .ධායමොස     ගරුසභාපාර ක රදිපාරාගලෝක 

04.නි්ාල් වේනිමකච්ි ගරු සභාපාර ක රුහුණු 

05.්.ජී.සකම ගවීමන ගරු සභාපාර ක කංගක (ෙ.ඉ) 

06.මය.ඩී.ගවීමනාකම න ගරු සභපාර ක සඳගල 

07.එවීම.එේ.එ ව.ජයගවීමන ගරු සභපාර ක කංගක (ව.ඉ) 

08.ඩී.ඩී.එවීම.කාජපාරක්ෂ ගරු සභපාර ක කඳුරුවැව 

09.මය.ඩී.ජවයධාන ගරු සභාපාර ක කණුපුකක 

10.එච්.එ ව.සකම  කුමාක ගරු සභාපාර ක ශ්රි උොක 

11.බී.මනේෙ ගරු සභපාර ක කේෙ උඩ 

12.මය.එ ව.සී නවකම න ගරු සභපාර ක සමඟි 

13. ඩබ්ලිස.එ ව.එේ. ජයගකාඩි ගරු ගල්ක ව සමඟි 

14.මය.ඩී.ජයසි් ගරු සභාපාර ක පුබුදු 

15.එල්.බී.ඉේරොස ගරු සභපාර ක පාරැකකු ව (ව.ඉ) 

16.එල්.ගක්.ධායම  කලකකම න ගරු සභාපාර ක ඩී.එවීම.ගවීමනානායක 

17.ඩී.පී.සමකසිං් ගරු සභාපාර ක පාරැකකු ව(ෙ.ඉ) 

18මය.එ ව.එ ව.බංඩාක ගරු සභාපාර ක ජයශ්රි 

19.බී.ඒ.ජයවයධාන ගරු සභාපාර ක නගවෝෙයා 

20.ඩබිිස.ජී.වසේ ලාල් ගේමසිරි ගරු සභාපාර ක අරුකම  උවීමසාන 

21.ඩබ්ලිස.ඒ. ෙයානේෙ ගරු සභාපාර ක බී.ඕ.පී. 721 

22.එච්.ඩී.ධායමකම න ගරු භාණ්ඩාගාරික කංගක  

23.ඩී.එ ව.බී.එවීම.ගවීමපාරාල ගරු සභාපාර ක සු්ඳ  

24.ඒච්.ගක්.කකමාංග    ගරු ගල්ක ව විජය 

25.ටී.ජී.ගසගනවිකම න    ගරු සභාපාර ක පුකසඳ 

26.පී.බී.දිසානායක    ගරු සභාපාර ක බී.ඕ.පී.397 

27.ඩබ්ලිස.පී.ඩී.ප්රියෙයලනි   ගරු භාණ්ඩාගාරික ශ්රි සාියකාජ 

28.එ ව.ඒ මංජුල පුෂ්පාර කුමාක   ගරු සභාපාර ක ශ්රි සාියකාජ 

29.යු.ජි.ජය්ක     ගරු සභාපාර ක නවජය 

30.අයි.්.සකකපාරාල    උපාර සභාපාර ක  කවීමසපුක 

31.එච්.එ ව.එවීම.ගසෝම කලක   ගරු සභාපාර ක ්කපුක 

32.එච්.එ ව.පුංිබංඩා    ගරු සභාපාර ක සාකගක  

33. ්ැරිසේ ග්ට්ටිමකච්ි   ගරු සභාපාර ක ජයමඟ 

34.ඩී.අයි.ගසගනවිකම න   ගරු ගල්ක ව ජයමඟ 

35.එල්.එ ව.සකම  විගේවයධාන    ගරු භාණ්ඩාගාරික ජයමඟ 

36.ඩබ්ලිස.ඒ.පී.බී.ගුකගවීමකක   ගරු සභාපාර ක බී.ඕ.පී.607 

37.එච්.එ ව.රුවේ උෙයංග   ගරු සභාපාර ක ගකම සිරි 

38.වයි.්.ඒ.දුටුේෙ ගයණුක   ගරු ගල්ක ව අරුකම  

39.ගක්.එ ව.සකම  කුමාක    ගරු සභාපාර ක බී.ඕ.පී.662 

40.ඩබ්ලිස.ඒ.නුවේ ගේමකම න   ගරු ගල්ක ව සාියගම 

41.ගටකවීම ගාටුණි    උපාර සභාපාර ක සාියගම 

42.පී.ඒ. කලකකම න    ගරු සභාපාර ක උඩක වමල 



43.අයි.බී.ළිය කවීමස    ගරු සභාපාර ක නගවෝෙය 
  
 

මය න සංවයධාන කටයුමා - එවීම.එ ව.එේ.සුභසිං් මයා 
 

කාකකය රග කය 

ගගා. සං.නිණවකක ම් සභා 

පාරැවැම ්ම 

0 

ම් සභා පාරැවැම ්ම 08 

මාසික ක වවේ ස්වීම් ව පාරැවැම ්ම 51 

මුෙල් සාකාංල ලබා ගැම ම 52 

අභයේ ක ගිණු ව පාරමෙක්ෂාව 52 

බා කක ගිණු ව විගකනය 0 

පුහුණු වැඩ සට්ේ 0 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

අේවීම ෙැක්්ම - ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකරු - එවීම.ඩී.එ ව.කාජපාරක්ෂ මයා 
 

ග ව දිනවල ගගාවි සංවිධාාන අ ක  කඟයක් පාරැවැම ගවන බවම  වයාපාරාකගබ ගබෝග්ෝ වැඩ 

සිදුකක  කබුනෙ ගගාවි සංවිධාාන වල ඒවාට අොල ගල්ඛන ගනාමැ කකම විලාල පාරාඩුවක් බවම  

පාරැවසූ එමාමා දිවීමික් මට්ටමට යාමට උම ස්කකන ගලසම   පාරවසා සිටින ලදි. 
 

එගමේම වයාපාරාක කටුවේව පාරටේ ගැනිමට ගපාරක ගගාවි සංවිධාාන වල ගැටම  ලබාගගන පාරසුව 

ළිණ ගවිේ සාකච්ඡා රීරිම සිදුකල යුමා බවම  සියම  ගෙනා වීමවයං විනය පාරවම වා ගැනිමට 

කටයුමා කකන ගලසම  පාරවසා සිටින ලදි. 
 

අේවීම ෙැක්්ම-ස්කාක අධායක්ෂක,කිෂි කක්ෂක මංඩලය -ඩබ්ලිස.ඒ.මය.කුලකම න මයා 
 

රීසිය ව  වගා ් ානියක් ඇම න ව ඒ ළිිබඳව පාරලමුව කි.පාර.නි.ස්කාක ම්මාේට ෙැනු ව දියයුමා 

බවම  එම ගල්ඛන වේදි ගගවිග ව කටයුමා සඳ්ා භාවි ා කකන බවම  ගපාරක වයෂවල අනවලය 

ගලස වේදි ඉල්ි ව කක ඇ ක බැවිේ, ගම කදි වගා්ානි වාය ා වු පාරසු ක්ගෂ්ත්රය පාරරික්ෂාකක 

බලා ස ය ාවය  කකකය කකන බවම  පාරවසා සිටින ලදි. එගමේම කජගබ ගනාටුගල් කක්ෂකය 

ගංවමාක,වන අි,නියං සේා පාරමකක් බවම  ගවනම  ගැටම  සඳ්ා අ කගයකව මුෙල් ගගවා 

කක්ෂකය ලබාග යුමා බවම  පාරවසා සිටින ලදි. ගැටම  ඇම න ව විමසා සිටින ගලසෙ ෙැේ්ය. 
 
 

වාරිමායග කටයුමා  -   වාරිමායග ඉංජිගේරු - ඩබ්ලිස.ගේ.එ ව.ලසිම  ගේමාල් ම් ා 
 

ජල ධාාරි ාවය 

කාජාංගනය ජලාලය  අඩි - 34.5 

අංගමුව ජලාලය අක්කක අඩි - 19.8 
 

5/3 ජල මුක ක්රමය ක්රියාම මක වන බව පාරැවසු එමාමා ඉංජිගේරු ස්කාක ම්ම ම ම්ම ්ේට 

අයම  ක්ගෂ්ත්රය ගගාවි ම්මාේට ්දුේවාගෙන ලදි. 
 

ගගාවි සංවිධාාන අේවීම/ගයාජනා ඉදිරිපාරම  රීමෙ ව  
  .   
 

ඉදිරිපාරම  කණ අය කාකකය තීකකය  වගකීම 

ෙකුණු ඉවුක 

විජය ගගාවි 

සංවිධාානගබ 

අමා ඇණ අංක 02 වීමපීල් 

එක කඩා වැටීමට 

මසේන බවම  එය 

- වා.මා.ගෙ. 



 
 
 

ිළි ඉදිරිපාරම  රීරිම 
 

1). ෙංගවීමවැව උවීමසාන ගගාවි සංවිධාානය 
 

      නගවෝෙය උවීමසාන ගගාවි සංවිධාානගබ ගපාරා වපාරගේ ෙක්වා ඇ ක පාරාක ගවේකකවා ගැනිම 

සේා ඉල්ය ම.  
 

2).   පී.ඥානකම න ම් ාගේ ිළිය 
 

රාගද්ේ ය ගල්ක ව කායයාලය අසල සිට වැගස පාරංසල ගව  ඇ ක වැි පාරාක  කාපාරට් කක  පම 

සඳ්ා වයාපාරාක              කටුවේගස අනුමැ කය ස ක  ිළියක් ලබාගෙන ගලස ඉල්ි ව රීරිම 

 
 

ගගාවි සංවිධාාන අේවීම/ගයාජනා ඉදිරිපාරම  රීමෙ ව  
  .   

 
 

ගරු ගල්ක ව 

එච්.ගක් 

.කකමාංග 

ම් ා 

ඉක්මනිේ ර ක 

සංවීමකකකය කල යුමා 

බවම . 

ෙකුක ඉවුක   

ඒකාබේධා ගගාවි 

සංවිධාානගබ                      

ගරු  සභාපාර ක 

නි්ාල් 

වේනිමකච්ි                                         

ම් ා 

 

යාය 07 වීමළිල් එගකේ 

ජලය නි ක ගලා යන 

බවම  ගේමාව ඇණ 

ගගාඩ් ඇ ක නිසා යැයි 

පාරැවසු එමාමා ඇල පාරමාල 

සුේධා රීරිමට අවලය 

ග්යිේ කාජාංගනය 

වයාපාරාකයට වීමකැගසටය 

යේත්රයක් ඉ ා 

ඉක්මනිේ ලබාගැනිමට 

අ යවලය බවම  

පාරැවසීය. 

 

  

වා.මා.ගෙ. 

ව ව ඉවුක ගගාවි 

සංවිධාානගබ 

ගරු සභාපාර ක 

එල්.බී ඉේරපාරාල 

ම් ා 

බඹගය ්ංදිගබ ඇ ක් 

 කබු ගැටම ව විසො  පම 

ස වබේධාව වාරිමායග 

ගෙපාරාය ග වේමාවට 

වීමමා කය පුෙකල එමාමා 

ගගාවි සංවිධාානගබ 

සමාජිකම වය ගනාමැ ක 

ගගාවි ම්මාේ සිදුකකන 

ය ව ය ව වැකදි සේා 

නිතීමය කටයුමා 

සිදුරීරිග වදි විලාල ගලස 

ගැටම ඇ කවන බව. 

 වා.මා.ගෙ 

.ගේ.වයා.කාය 

ෙකුක ඉවුක 

ජයමඟ ගගාවි 

සංවිධාාන ගරු 

සභාපාර ක 

්ැරිසේ ග්ට්ටි 

මකච්ි.ම් ා 

අමාඇණ අංක 03 වීමළිල් 

එක අසල රධාාන පාරාක 

්ක්ා උමයරීේ වමාක 

යන බවම   ම ගගාවි 

සංවිධාානගබ FC ඇණවල් 

වලට අයම  කිෂි පාරාකවල් 

සඳ්ා පාරවීමගලෝඩ් 

රී කපාරයක් ෙමාගෙන 

ගලසම  පාරැවසීම. 

JCB යේත්රයක් ්ා ්ැක්ටය 

ලබාදිමට ්ැරී බව 

වා.මා.ගෙ. 

ඉදිරිපාරම  කණ අය කාකකය තීකකය  වගකීම 



 .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ෙකුණු ඉවුක බී.ඕ.පී. 

716 උවීමසාන ගගාවි 

සංවිධාානගබ 

ගරුසභාපාර ක 

ටී.ජී.ගසගනවිකම න  

ම් ා  

උවීමසාන ගරේලගබ ඇ ක 

ඇල කක්ෂි ය,පාරාක ්ා 

උවීමසාන 

ගපාරා වපාරාගාකයට අයම  

කක්ෂි  සීමා ගවේකක 

ගෙනගලස ඉල්ය ම. 

උවීමසාන වල කක්ෂි  

ගවේ රීරිම ග ව වයෂගබ 

රමුක ාවය ලබාගෙන 

බව 

වා.මා.ගෙ. 

ගේ.වයා.කා. 

ව ව ඉවුක   පුබුදු 

ගගාවි සංවිධාානගබ                      

ගරු  සභාපාර ක 

ජයසිං්                                         

ම් ා 

 

ළිවිසුටු ඇගේ 

ගගාවිම්මාේට ඇගණේ 

ජලය ලබාගැනිමට 

ගනා්ැරී බවම  වැටිෙමා 

වමාක ගේනා නිසා 

ටනවුට් රී කපාරයක් 

සකවීමකකගෙනගමේ 

ඉල්ය ම 

-  

වා.මා.ගෙ. 

ව ව ඉවුක කේෙ උඩ 

ගගාවි සංවිධාානගබ 

ගරු සභාපාර ක. 

බී .මනේෙ ම් ා 

ගගාවි සංවිධාානගබ 

බී.ඕ.පී . සැලසු ව 

ගනාමැ කකම නිසා ඉඩ ව 

මකවුල් ඇ ක ් ඇ ක 

බවම  ඉඩ ව මැන ගමම 

සැලසු ව සකවීමකක ගෙන 

ගලසම  ඉල්ය ම. 

ග ව ළිගැබඳ පාරරික්ෂාකක 

බලන බව. 

වා.මා.ගෙ. 

ෙකුක ඉවුක 

සාියකාජ ගගාවි 

සංවිධාානගබ ගරු 

සභාපාර ක එ ව.ඒ 

මංජුල පුෂ්පාර කුමාක 

ම් ා 
 

ගගාවි සංවිධාානගබ FC 05 

ඇගේ එක් කුඹුරු 

කට්ටියකට අංකයක් 

ගනාමැ ක බවම  එම 

කුඹුරු  කටුයා ගගාවි 

සංවිධාානගබ රීසිදු 

කායයකට ස්ය 

ගනාගෙන බවම  පාරැවසු 

එමාමා ඇණවල් කීපාරයක 

අගාව  ගසෝොයාමට 

ලක්වන බැවිේ බට 

රීපාරයක් ලබාගෙන ගලස 

පාරැවසීය. 

- වා.මා.ගෙ. 

ව ව.ඉවුක  

කණුපුකක ගගාවි 

සංවිධාානගබ ගරු 

සභාපාර ක   

මය.ඩී.ජවයධාන 

ම් ා 

ගවීමනා ෙැලඹුවාගේ 

ගැටම ව සඳ්ා වේදියක් 

ලබාදිය ්ැරීන ව ඒ 

සඳ්ා කටයුමා කකගෙන 

ගලසම ,දින 5 වසා දින 

03ක් ජලය ලබාදිම  ම 

ගගාවි සංවිධාානයට 

ගැටම වක් බවම  ඇල 

වසා ෙැ්ග වදි 

ස වූයනගයේ ගනාවසා 

අයධා වලගයේ වසා 

ෙමන ගලසම  ඉල්ලා 

සිටීම 

ඒ ළිගැබඳව නිරික්ෂකය 

ගකාට බලා ක්රියාමායග 

ගේනා බව. 

වා.මා.ගෙ 



 

කිෂිකයම කටයුමා ෙ/ ඉවුක මූලවීමථාන කිෂිකයම උපාරගේලක - බී.එ ව. ජගම සිරි බංඩාක මයා 
 

ග්ක්ටයාය 19-20 ේ අ ක රමාකයක බිම  ක ් වැඩසට්න සිදුකක ඇ ක බවම , පාරැකෂුට් 

ග්ක්ටයාය -150 වැඩි රමාකයක් ්ා යාේිකව පාරැලසිවේ්ම ග්ක්ටයාය 08ට මසේනව 

සිදුකක ඇ ක බවම  පාරැවසූ එමාමා යල් කේනය  

මක වභ රීරිම අවීමවනු ගනලනවාම  සමඟ මක වභ කලග්ාම  අ කමැදි කේනය සායථකව 

කල්ැරී බවම  පාරැවසීය. එගමේම ඒකාබේධා පාරිගබෝධාක ක්රියාමායග යටගම  ටුරිවීම  

මගේලන 25 ක්පාරමක සිදුකක ඇ ක බවම  වැඩිදුකටම  පාරවසා සිටින ලදි. 

උදු ස් මුං රගදෙ සඳ්ා අම ්ො බැය  ව රී කපාරයක් සිදුකක ඇ ක බවම  GAP වැඩසට්ේ 

යටගම  ගේක,ගකගසල්,ගෙම  ව වැනි වගා සඳ්ා ගගා්ේ ගයාමුකක ඇ ක බවම  ගම කදි 

ගුනාම මක එලවම  පාරලමාරු නිෂ්පාරාෙනය අකමුක බවම  පාරැවසීය. එගමේම ගමම දිනවල උග්ර 

ගැටම වක් පාරව කන ගවීමනා ෙැලඹු ්ානිය ළිගැබඳව ෙැනුවම  රීරිමක් සිදුකකන ගලස 

ඒ.පී.අමාගකෝකල ම්ම ටුයට මකධානා කකන ලදි. 
 

ඉදිරිපාරම  කණ අය කාකකය තීකකය  වගකීම 

ව ව ඉවුක උඩක වමල 

උවීමසාන ගගාවි 

සංවිධාානගබ ගරු 

සභාපාර ක පී.ඒ  කලකකම න  

ම් ා 

උවීමසාන  ඉඩ ව වල 

සි කය ව ගනාමැ ක 

බවම  එම නිසා මායි ව 

ලකුණු කක ගෙන 

ගලසම  ඉල්ය ම 

 වා.මා.ගෙ. 
 

ෙකුක ඉවුක එක්සම  

ගැමුණු එක්සම  ගගාවි 

සංවිධාානගබ ගරු 

සභාපාර ක ඩී.එල්. ගසෝමපාරාල 

ම් ා 

ඇණ බේගටගක් 

ගපාරාල්පාරැල සිවේවා ඇ ක 

බැවිේ ග වවා සඳ්ා 

වාරිමායග 

ගෙපාරාය ග වේමාගස 

ය වරීසි 

ක්රියාමායගයක් 

ග ්ැරීෙැයිවිමසීම. 

ඇණගසය  මකක්ෂා 

රීරිග ව වගකීම 

ගගාවි සංවිධාාන 

වලට පාරවකා ඇ ක 

බවම  කක්ෂි  කණු 

ෙමා කක්ෂි  

ගවේකක ෙමන 

ගලසම  පාරැවසීය. 

වා.මා.ගෙ. 

ගේ.වයා.කා. 

ව ව ඉවුක අරුනම  උවීමසාන 

ගගාවි සංවිධාාන ගරු 

සභාපාර ක ඩබ්ලිස.ජී. 

වසේ ලාල් ගේමසිරි 

ම් ා 

අරුනම  උවීමසානය 

ළි කවේ්ම උෙවු උපාරකාක 

කල සියම  කාජය ්ා 

කාජය ගනාවන 

මය න වලට වීමමා කය 

පුෙකක සිටින ලදි. 

- - 

ෙකුක ඉවුක බී.ඕ.පී. 607 

උවීමසාන ගගාවි 

සංවිධාානගබ ගරු 

සභාපාර ක 

ඩබ්ලිස.ඒ.පී.බී.ගුකගවීමකක 

ම් ා 

ගයෝජි  නව ටැංරීගබ 

ගව  ගපාරා වපාර නිවගවීම 

සිට ඇ ක බට ලයිේ එක 

ඉ ා පාරැකණි බැවිේ 

250M පාරමක වු එම 

බටලයිේ එක නැව  

ගගාඩෙැ්මට ්ා 

කපාරල් රීරිමට වයාපාරාක 

කටුවේගස අනුමැ කය 

අවලය බවම  පාරැවසීය. 

එය නිරික්ෂකය 

කක බලා තීකකයක් 

ග යුමා බව 

වා.මා.ගෙ. 

ව ව ඉවුක ්කපුක ගගාවි 

සංවිධාානගබ ගරු 

සභාපාර ක එච්.එ ව.එවීම. 

ගසෝම කලක ම් ා 

ෙංගවීමවැව ගකාටගවීම 

ඇලවල් වල ගොකවේ 

ර කසංවීමකකකය කක 

ගෙන ගලසම  

ෙංගවීමවැව පාරසුකල විට 

්මුවන විට පාරලමු 

පුනිලගබ වැිගකාට්ට 

ගයදුවාට ඔගකාම මා 

ගනාගෙන බවම  ග ව 

සේා ගකාේක්රිට් 

බැ වමක් සකවීමකක 

ගෙනගලස. 

 වා.මා.ගෙ. 

    



 

කිෂිකයම කටයුමා ව/ ඉවුක මූලවීමථාන කිෂිකයම උපාරගේලක - එ.පී.අමාගකෝකල ටුය 
 

අධික වයෂාවම  සමඟ ගපාරාටැසිය ව වගා බි ව විේ ගවීමදියාම නිසා එම ඌන ාවයක් පාරව කන 

බවම  ග ව සමඟ දුඹුරු පුල්ි ගකෝගය වැනි ගකෝග වයාේ  වන බවම  පාරැවසු එමාටුය ග ව සඳ්ා 

දින 30ම  45ම  ග වු පාරසුව ගපාරාටෑසිය ව ගපාරාග්ාක  වගාවට ගයදිය යුමා බවම  පාරවසා සිටින 

ලදි. 
 

එගමේම ග ව දිනවල පාරව කන ළිේන ගේමාගවේ ගකාණපාරැල ගකෝගය පාරැ කක යන බැවිේ ඒ 

සඳ්ා දිය ක නාලක ලබාදිය යුමා බවම  පාරැවසීය.ව ව ඉවුගයෙ  ගවීමනා ෙැලඹු ් ානිය ෙැරීය ් ැරී 

බැවිේ බඩඉරිඟු වගාව සිදුගනාකකන ගලසම  ගගාවි ම්මාේගේ ෙැඩි අවධාානය ග ව සඳ්ා 

ගයාමුවිය යුමා බවම  පාරැවසු එමාටුය ගවීමනා ෙැලඹු මයධානය රීරිම නිරිේෂකය රීරිම සඳ්ා 

විගේෂ වැඩසට්ේ ක්රියාම මක වන බවම  පාරැවසිය.එගමේම ගවනම  ගබෝග සඳ්ා 

පාරිගබෝෂකයේ පාරැටුක ඇම ෙැයි නිරික්ෂකය රීරිම 23 වන දින සිදුවන බවෙ වැඩිදුකටම  

එමාටුය පාරවසා සිටින ලදි. 
 

ගගාවිජනගවීමවා ගෙපාරාය ග වේමාව - ව ව ඉවුක ගගාවිජන සංවයධාන නිලධාාරි  
 

ගගාවිජනගවීමවා ස වබේධාගයේ ඇ ක කරුණු කකකා පාරසුගිය වයෂගබ සපුකා ඇ ක බවම  

ගමම වයෂගබෙ සියම  කටයුමා සායථකව සිදුරීරිමට බලාගපාරාගකෝම මා වන බවම  පාරැවසූ 

එමාමා ගගාවිජන අබිමේ ළිගැබඳ  කගාවියක්  
 
 

පාරව කන බවම  ව ව ඉවුක ගගාවිජනගවීමවා මධායවීමථානය ග්ාෙ වීමථානයක ඇ ක බවම  ඒ සඳ්ා 

ගගාවිම්මාේගේ ොයකම වය ලබාගෙන ගලසම  ඉල්ලා සිටින ලදි. 
 

සම ව සංවයධාන කටයුමා-ෙකුක ඉවුක, සම ව සංවයධාන උපාරගේලක- ජි.එ ව.ජයකම න මයා 

 

2018 වයෂය සායථක ඉලක්ක කකා යාමට ්ැරීවු බවම  ෙකුක ඉවුක සම ව පාරාලන කටයුමා 

සිදුකකන අය වයාපාරි ක වලට ස වබේධා්මට කැම කන ව ඉල්ය  ව කකන ගලසටෙ ෙැනුවම  කක 

ඇ ක බවම  ගිය වයෂය අවසාන වනවිට ඉ්ල රග කයක් ලබා ඇ ක බවම  පාරැවසු එමාමා ගැටම  

ඇම න ව විමසා සිටින ගලසම  පාරවසා සිටින ලදි. 

 

ජනපාරෙ නිණධාාරි ,ෙකුක ඉවුක-  මුලවීමථානඉඩ ව නිලධාාරි - ඩසිස.එ ව. ළියගවීමන මයා 

 

ග ව වන විට වයාපාරාකගබ 80% ට පාරමක බලපාරත්ර ලබාදි අ ක බවම  ඉඩ ව කච්ගච්රි කැඳ්ග වදි 

ටුනිසුේගේ ස්භාගිම වය ඉ ා අඩු බවම  පාරැවසු එමාමා one milion one යටගම  කාජාංනය 

ෙකුක ඉවුක ගබාග්ෝ ගරේල මැනි ව කටයුමා කක ඇ ක බවම   ව ඉ කරි ් ඇ ක ගකාට්ඨාල 

ගසන ව ගමම වැඩසට්න යටගම  සියම  ඉඩ ව මැන දිමනා පාරත්ර ලබා පමට කටයුමා කකන 

බවටෙ පාරවසා සිටින ලදි. 

 

එගමේම ඉඩ ව ගකාමසාරිවීම ගෙපාරාය ග වේමාව ස වබේධාකකගගන විලාල ගවීමවාවක් 

සිදුරීරිමට ්ැරීවු බවෙ පාරැවසු එමාමා ජයභූටු වැනි ඉඩ ව සඳ්ාෙ ගයඛා ිත්ර ගයාො නව 

ඔේපුවක් සකවීමකක  පමට ්ැරී බවම  පාරැවසීය. 

 

ෙකුක ඉවුක විජය ගගාවි සංවිධාානගබ ගරු ගල්ක ව -එච්.ගක්. කකමාංග ම් ා 

 

 කටුක ව ඔේපු ලබාදිම කිේ සිදුකකම  වයථමානගබ එම ක්රමය ක්රියාම මක ගනාකකේගේ 

මේෙැයි විමසා සිටින ලදි. 

එ කදි අේවීම ෙැක්වු මුලවීමථාන ඉඩ ව නිලධාාරිමාමා   කටුක ව ඔේපු ලබාගනාදුේනම   කටුකටු 

ියාපාරදිංච් කකන බව පාරැවසීය. 

 

ව ව ඉවුක සු්ෙ ගගාවි සංවිධාානගබ ගරු සභාපාර ක- ඩී.එ ව.බී.එවීම.ගවීමපාරාල ම් ා 

 



ගයඛා ිත්ර ඔේපුට එකමා ගනාරීරිම ළිගැබඳව ගැටම වක් පාරව කන බවම  එයට ගේමාව 

කුමක්ෙැයි විමසා සිටින ලදි. 

එ කදි අේවීම ෙැක්වු මුලවීමථාන ඉඩ ව නිණධාාරිමාමා ගයඛා ිත්රය ගයාො එම අංකයටම නව 

ඔේපුවක් ලබාගෙන බව පාරැවසීය. 

 

 

වීමමා ක කථාව 
 

ඒකාබේධා ගගාවි සංවිධාානගබ ගරු සභාපාර ක නි්ාල් වේනි මකච්ි  ම් ා විසිේ වයාපාරාක 

කටුවේ ස්වීම්මට ස්භාගි ් ස්ගයෝගය ලබාදුේ කාජය නිණධාාරිේ ඇමාම  සියම  ගගාවි 

සංවිධාාන නිලධාාරිේට මා ක පුෙ කකන ල ප. 
 

 
එවීම.ඩි.එ ව. කාජක්ෂ 

ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකරු 

ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකකන කායයාලය 

කාජාංගනය 
 
 

ළිටපාරම  - 

01.අධායක්ෂ වාරිමායග කණමනාකකක අංලය                                                      ෙැ.ගැ.ළි. 

02.දිවීමික ගල්ක ව අනුකාධාපුකය.කුරුකෑගල පුම  ලම                                        ෙැ.ගැ.ළි. 

03.වාරිමායග අධායක්ෂ අනුකාධාපුකය                                                                    ෙැ.ගැ.ළි. 

04. නිගයෝජය කිෂිකයම.අධායක්ෂ අේ ය පාරණාම                                                  ෙැ.ගැ.ළි. 

05. ගගාවිජන සංවයධාන නිගයෝජය ගකාමසාරිවීම                                                  ෙැ.ගැ.ළි. 

06.රාගේ ය ගල්ක ව කාජාංගනය .ගිරිබාව. පුම  ලම                                           ෙැ.ගැ.ළි. 

07.අධායක්ෂ වම ක ව කණමනාකකකය වා/ගෙ                                                       ෙැ.ගැ.ළි. 

08. වාරිමායග ඉංජිගේරු කාජාංගනය                                                                  ෙැ.ගැ.ළි. 

09. ගගාවිජන සංවයධාන නිලධාාරි ව ව ඉවුක. ෙකුක ඉවුක සාියවැව                      ෙැ.ගැ.ළි. 

10. මුලවීමථාන කිෂිකයම උපාරගේලක ව ව ඉවුක ෙකුක ඉවුක                                  ෙැ.ගැ.ළි. 

11. කිෂි කක්ෂක මණ්ඩලය  ඹුම ගම ගම /ම්ව                                                 ෙැ.ගැ.ළි. 

12. ගගානුවට 
 

 

 

 

 


