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නේවාසික වයාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලර් - මහකනදරාව 

 
 

ව      வதிவிட திட்ட முகாமையாளர் காாியாமையம் – ைகாகனதராவ      
     Resident Project Management Office – Mahakanadarawa 

 

වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර්     මහකනදරාව වයාපෘාරර් 
நீர்ப்பாசன முகமைத்துவ பிாிவு      රඹෑව 

Irrigation Management Division     ைகாகனராவ  

වාරිමාර්ය හා ජල සම්පෘත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශර්    ரம்பாவ 

நீர்ப்பாசனம் ைற்றும் நீர் முகாமைத்துவ அமைச்சு    Mahakanadarawa project office 
Ministry of Irrigation & Water Resources Management   Rambewa   

 
මනේ අංකර්      ඔනේ අංකර්    දිනර් 

எனது இை.          16/ 02/03   உைது இை.     திகதி              2019/04/17     
My Ref  No     Your Ref  No    Date   

 
දිසරික්ලේනමකම් 
දිසරික්ලේ නමකම් කාර්යාලර් 
අනුරාධපුර 
 
 

විනශරෂ වයාපෘාර කළමනාකරණ කටු ර ස්සර ම් රණරණ දුනුම් මම. 
මහකනදරාව මහා වාරිමාර්ය වයාපෘාරර් 

 
2019/04/ 05 දින පෘවත්වන ලද මහකනදරාව වයාපෘාරන2 2019 ර්ල කේන ස්සර්ම් රණරණ  අනුව  දකුණු ඉවුර 
කට්ටට්ටකරුවේට ඉඩම් නෙදාමනම්දි දකුණු ඉවුර ෂම් ෂම් නර්ාවිසංවිධානන2 නර්ා්ේ ත්ම කුඹුරු අත්හුර ඉහළ නකාටසට ර්ාමට 
අකමුත්ත්  ප්රකාශ කර රණීමම ිසසා තිවු ර්ුටුකකාරි ත්ත්වර් සමයර්කට පෘත් කර 2019 ර්ල වර්ාව සඳහා නර්ා්ේ නර්ාමු 
කර්නම් අරමුණිේ විනශරෂ වයාපෘාර කළමනාකරණ  කටු ර ස්සර්මක්ලේ 2019 අනේම 1ද දින පෘුවුත්වු අත්ර ිදීම ති කරර්ත් 
ිකඟත්ා අනුව සංනශෝධනර් වු පෘහත් රණරණර්ේ අනුමුිර් සඳහා කාරුණිකව ඉදිරිපෘත් කරටු.  
 
2019   සංනශෝධන වු ර්ල වර්ා රණරණ 
      
     නර්ෝජිත් වර්ා බිම් ප්රමාණර්                             -  වම් ඉවුර අක්ලේකර 3000 
                                                                        දකුණු ඉවුර අක්ලේකර ික්ලේ කට්ටිකරුවකුට අක්ලේකර 1ක්ලේ වන පෘරිදි අක්ලේකර 874 
                                                                                                                  

වර්ා කිරීමට නර්ෝජිත් නෙෝර්ර්                                                             -  ් (මාස 3,31/2) 
 
වාරිමාර්ය නදපෘාත්යනම්ේුව , නර්ාවි සංවිධාන හා නර්ා්ේ විසිේ 
ප්රධාන තල සහ  නෙඳුම් තලවම හා නකත් තලවම වල නඩත්ු කටයුු     2019/04/10ට නපෘර   
අවසේ කලයුු දිනර් 

 
නර්ා්ේ විසිේ ිසර්ටුත් දිනට ශුද්ධ නනාකරනු ලෙන තලවම 
නර්ාවි සංවිධාන විසිේ ශුද්ධ කලයුු අවසේ දිනර්                                      2019/04/15ට නපෘර            
 
මුම වරට ජලර් ිසකුත් කිරීමට නර්ෝජිත්  දිනර්      -   2019/04/20  
 
බිම් සුකසීම ආරම්භ කල යුු දිනර්      -    2019/04/20 

 
වපුරා නහෝ පෘුළ සි රවා අවසේ කලයුු දිනර්     -   2019/05/11  

       
       මුර ජල කාලර්                                                                                 -  දින 90 

 
මුර ජලර් ආරම්භ  වන දිනර්      -   2019/05/1ද   

 
අවසේ වරට ජලර් ිසකුත් කිරීමට නර්ෝජිත් දිනර්                                  -  2019/08/09    

වර්ා රක්ලේෂණ කර අවසේ කල යුු දිනර්         -  2019/05/11   

 

දුරකයන  

Tele phone      025 2266677 
ෆුක්ලේසර      

Fax             025 2266677 
ඊ නම්ම   

E-mail       
mahakanadarawa.scheme@gmail.com 



වර්ා හාිස  දුනුම් දිර් යුු අවසේ දිනර්          -  2019/09/09   

අසරවනු නනලා අවසේ කිරීමට නර්ෝජිත් දිනර්           -  2019/09/09   

1994 අංක 13 දරන වාරිමාර්ය (සංනශෝධන) ආඥා පෘනනත් 11 වන වර්ේිර් 1 හා 2 අනු වර්ේිර් ර්ටනත් ක්රිර්ාත්මක 
කිරීමට නර්ෝජිත් නීි රීි 

1).  නර්ාවි සංවිධාන සංවධයන අරමුදල සඳහා වර්ා කරනු ලෙන සෑම අක්ලේකර 1ක්ලේ සඳහාම රු. 300ක මුදලක්ලේ 
නර්ාවිසංවිධානර්ට නර්විර් යුුර්. 

2).  ිසර්ටුත් දිනට තලන ලි ශුද්ධ නනාකරන නර්ාවිේනර්ේ ෙඹර්කට රු.200 ක මුදලක්ලේ නර්ාවිසංවිධානර් විසිේ අර් කරනු 
ලුනේ. 

3).   වාරි ිසමයිත් වලට හාිස කිරීනම් දඩර් - වාරිමාර්ය ආඥා පෘනත් අනුව නීිමර් ක්රිර්ාමාර්ය ර්ුනීම. 
 
4).2019/ 04 /15 සිට 2019/ 09/14 දක්ලේවා කාලර් ුල ර්ාර්ට ර්වර්ේ තුළත් කිරීම සම්ූණයනර්ේම ත්හනම්ර්. 

 
2019 ර්ල කේනන2 කේන ස්සර්ම්  රණරණ නලස  ඉහත් රණරණ සුදුසු ෙව දකුණුඉවුර රණමයුර නර්ාවි සංවිධානන2 
ර්රු සභාපෘි  ිම් කුමාරසිංහ මහත්ා නර්ෝජනා කල අත්ර වම් ඉවුර සුහද නර්ාවි සංවිධානන2 ර්රු සභාපෘි  ිච්.ිම්. 
රත්නාර්ක මහත්ා විසිේ සරිර කරන ලදි. 

 

 
.................... 
I.D.N.I. පෘිරණ                                                                                                        
නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකරු 
මහකනදරාව වයාපෘාරර්   
රඹෑව 

 

පිටපෘත් 
1. අධයක්ෂ, වාරිමාර්ය කළමණාකරණ අංශර්,නකාළ ඹ        -  කා. දු.ර්ු.ස 
2. ප්රානද්ය ර් නමකම් රඹෑව/ ටුදීේත්ලර්                                           -  කා. දු.ර්ු.ස  
3. වාරිමාර්ය අධයක්ෂ, අනුරාධපුර                               - කා. දු.ර්ු.ස 
4. ිසනර්ෝජය කතිකකමය අධයක්ෂ (අ/පෘ), අනුරාධපුර  - කා. දු.ර්ු.ස 
5. නර්ාවිජන සංවධයන ිසනර්ෝජය නකාමසාරිසර, අනුරාධපුර                                     - කා. දු.ර්ු.ස 
6. ප්රානද්ය ර් වාරිමාර්ය ඉංජිනේරු, අනුරාධපුර                    - කා. දු.ර්ු.ස 
7. සහකාර අධයක්ලේෂ, කතික රක්ලේෂණ මණ්ඩලර්, අනුරාධපුර                                       - කා. දු.ර්ු.ස 
8. නර්ාවිජන සංවධයන  ප්රානද්ය ර් ිසලධාරි -රඹෑව/ටුදීේත්ලර්/කමලංචිර්               - කා. දු.ර්ු.ස 
9. ර්රු සභාපෘිවරුේ - සිර්ුකම නර්ාවිසංවිධාන - මහකනදරාව වයාපෘාරර්                  -කා. දු.ර්ු.ස 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


