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වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු සාමාජික සිර්ලුම 
රජනේ නිලධාරි මහතුේ සිර්ලුම නර්ාවි සංවිධාන 
නිනර්ෝජිත්වරුේ නවත් 
 
 
මී ඔර් වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු රැසවී ම් වාත්යාව-2019 මාත්ය ු(විනශවෂ) 
 
සහභාගි වූ නිලධාරීේ 
 

අනු 
අංක
ර් 

 
නම 

ත්නතුර ආර්ත්නර් 

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

02 K.W.නාරංර්ම්මන මර්ා වාරිමාර්ය ඉංජිනේරු වාරිමාර්ය නෙපෘාත්යනම්ේතුව 

03 A.A.D.W.S.ප්රදීප්  මර්ා ප්රානීය ර් නිලධාරී නර්ාවිජන නසවවා නෙපෘාත්යනම්ේතුව 

04 H.M.අමරනසවනනහවරත් මර්ා සහකාර කතෂිකමය අධයක්ෂ කතෂිකමය නෙපෘාත්යනම්ේතුව 

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

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

07 R.M.N.K.රසවනාර්ක මිර් සංවධයන නිලධාරි වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර් 
08 H.M.C.K. නහවරත් මිර් සංවධයන නිලධාරි වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර් 

09 H.L.G.Gඅනේවික්රම මිර් ඉංජිනේරු සහකාර වාරිමාර්ය නෙපෘාත්යනම්ේතුව 

10 W.T.බුීිරාජ් මර්ා ඉංජිනේරු සහකාර වාරිමාර්ය නෙපෘාත්යනම්ේතුව 

11 W.A.G.P.කුමාරි මිර් ඉංජිනේරු සහකාර වාරිමාර්ය නෙපෘාත්යනම්ේතුව 

 

සහභාගි වූ නර්ාවි නිනර්ෝජිත්වරුේ 

අනු 
අංක
ර් 

නම ත්නතුර නර්ාවි සංවිධානර් 

01 G.M.කිරිබංඩා මර්ා සභාපෘි අභර්  නර්ාවි සංවිධානර් 

02 H.M.T.මුතුබංඩා මර්ා නල්කම් අභර්  නර්ාවි සංවිධානර් 

03 W.M.නසනවිරත්න මර්ා  සභාපෘි ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 

04 W.M.වික්රමසිංහ මර්ා නල්කම් ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 
05 D.ත්ාහිදු  මර්ා භාණ්ඩාර්ාරික ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 
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ආර්ම සිහි කිරීනමේ අනතුරු ව මී ඔර් වයාපෘාර කළමණාකාරතුමානේ ප්රධානත්වනර්ේ 2019 මාත්යු  මස  27 
වන දින පෘ:ව 2:00ට මී ඔර් නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකරණ කාර්යාලනේදීප විනශවෂ වයාපෘාර කමිටු රැසවීම 
පෘවත්වන ලදි.පෘැමිණ සිටි සිර්ලු නෙනා පිළිර්ැනීනමේ අනතුරුව නයාර් පෘරර්ට අනුව රැසවීනම් කටයුතු ආරම්භ 
කරණ ලදි. 
එහිදීප නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකරු විසිේ අෙ දින විනශවෂ වයාපෘාර කමිටු රැසවීමක් පෘැවැත්ීනම් අරමුණ 
පෘැහැදිලි කරණ ලදි.අිනයක දිසවික් නල්කම්තුමේතුමේනේ ප්රධානත්වනර්ේ පෘැවැත්වූ කේන රැසවීනම්දීප ර්ත් 
තීේදු තීරණ නවනසක් සිදු කිරීමට අවශය ුවවනහාත් නැවත් විනශවෂ වයාපෘාර කමිටු රැසවීමක් පෘවත්වා තීරණ 
ර්ැනීනම් අවසරර් ලබා දුේ බවත් එම අවසවථාව ප්රනර්ෝජනර්ට ර්නිමිේ නර්ාීේට ති ර්ැටු පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කර කේන රැසවීනම්දීප ර්ත් වර්ා තීරණවල නවනසක් කිරීමට අවශය ුවවනහාත් සිදු කිරීනම් 
අන් ක්ෂානවේ අෙ දින විනශවෂ වයාපෘාර කමිටු රැසවීමක් කැඳවූ බව පෘවසන ලදි. 
එහිදීප නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකාරතුමේ විසිේ නම් වන විට ජලාශවල ජල මට්ටම පිළිබඳව වාරිමාර්ය 
නෙපෘාත්යනම්ේතුනේ අෙහසව ෙැක්ීම සඳහා වාරිමාර්ය ඉංජිනේරුතුමේට අවසවථාව ලබා නෙන ලදි.  
 
 

 
01.වාරිමාර්ය කටයුතු - වාරිමාර්ය ඉංජිනේරු 
 
අෙ දිනට ජලාශවල පෘවින ජල ත්ත්වර් පෘහත් සඳහේ පෘරිදි ෙැනුම් නෙන ලදි. 
 

ජලාශර් අක්:අඩි 

අබනකාළවැව 3025 

අත්රර්ල්ල 1085 

පෘාුකඩවල 4781 

 
 කේන රැසවීනම්දීප ර්ණු ලැබූ තීරණවලට අනුව මාත්ය ුමස 20 වන දින අබනකාලවැව ජලාශනර්ේ 

ජලර් නිකුත් කිරීම සිදු කල බවත්  එහි ර්ැටු කිසිවක් නනාමැි බවත් පෘවසන ලදි. 

06 P.M.දිසානාර්ක මර්ා සාමාජික ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 

07 A.A.වික්රමරත්න මර්ා සාමාජික ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 

08 W.M.L.B.එරිර්ාව මර්ා සාමාජික ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 

09 W.M.S.වේනිනාර්ක මර්ා සාමාජික ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 
10 W.M.රත්නාර්ක මර්ා නිනර්ාජිත් ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 

11 I.M.ජර්නසවන මර්ා සභාපෘි මහනසේ  නර්ාවි සංවිධානර් 

12 K.M.S.ජර්සිංහ මර්ා නල්කම් මහනසේ  නර්ාවි සංවිධානර් 

13 B.A.නරෝහිත් උෙර් කුමාර මර්ා භාණ්ඩාර්ාරික මහනසේ  නර්ාවි සංවිධානර් 

14 B.P.නසෝමොස මර්ා නිනර්ාජිත් මහනසේ  නර්ාවි සංවිධානර් 

15 H.M.උක්කුබංඩා මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 01නර්ාවි සංවිධානර් 

16 W.M.ජර්සූරිර් මර්ා නල්කම් ර්ාර් 01නර්ාවි සංවිධානර් 
17 I.මුනාෆව මර්ා භාණ්ඩාර්ාරික ර්ාර් 01නර්ාවි සංවිධානර් 

18 A.තේසලේ අල්විසව මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 02නර්ාවි සංවිධානර් 

19 K.G.නසෝමපෘාල මර්ා නල්කම් ර්ාර් 02නර්ාවි සංවිධානර් 

20 M.A.ජර්නසවන මර්ා භාණ්ඩාර්ාරික ර්ාර් 02නර්ාවි සංවිධානර් 

21 W.සුජිත් දිනනසවන මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 03නර්ාවි සංවිධානර් 

22 R.M.H.K.රත්නාර්ක මර්ා නල්කම් ර්ාර් 03නර්ාවි සංවිධානර් 
23 H.H.කරුණාරත්න  මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 04  නර්ාවි සංවිධානර් 

24 P.M.ලීලානේෙ ීරසිංහ මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 05  නර්ාවි සංවිධානර් 

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

26 W.ආරිර්රත්න මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 06  නර්ාවි සංවිධානර් 

27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W.M.A.K.B.විනජ්නකෝේ  මර්ා සභාපෘි පුරාණර්ම  නර්ාවි සංවිධානර් 
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 අත්රර්ල්ල ජලාශර් ර්ටනත් කේන රැසවීනම්දීප තීරණර් කර ර්ත් වර්ා බිම් පුමාණර්ට  අමත්රව 
අත්රර්ල්ල සම්ූරණ බිම් ප්රමාණර්ම වර්ා කිරීමට අවසර ඉල්ලා සිටින බවත්   සඳහා අවසර ලබා 
දිර් හැකි වේනේ ජලාශනේ ජල මට්ටම වැඩි ුවවනහාත් පෘමණක් බව පෘවසන ලදි. 

 පෘාුකඩවල ජලාශර් ර්ටනත් පුරාණර්මට ජලර් නිකුත් කිරීම මාත්යු 26 වන දින සිදු කල බවත් පෘළමු 
පිර්වරට සහ නෙවන පිර්වර සඳහා ජලර් නිකුත් කිරීම නම් වන නත්ක් සිදු නනාකල බවත් පෘවසන ලදි. 

 නම් වන විට අරසේවැව,රන ෝට්ටුකුලම,වැලිහිීෙෑව ර්න වැේ පුරවා අවසේ බවත්   සඳහා 
පෘාුකඩවල ජලාශනර්ේ ජලර් අක්කර අඩි 250ක් පෘමණ අඩු ී ති බවත් පෘවසන ලදි.  

  
 

නර්ාවි සංවිධානවල අෙහසව නර්ෝජනා හා තීරණ 

 අත්රර්ල්ල සහ අබනකාලවැව නර්ාවි සංවිධාන 
 

ඉදිරිපෘත් කළ 
අර් 

ර්ැටලුව විසදුම 

ර්රු සභාපෘි 
ධාතුනසවන  
නර්ාවි 
සංවිධානර් 
ඩේ.එම්.නසනවි
රත්න මහත්ා   

-අත්රර්ල්ල වයාපෘාරර් ර්ටනත් 
සම්ූණය බිම් ප්රමාණර්ම 50බනබත්ම 
වර්ාව සිදු කිරීම සඳහා නර්ාීේ අවසර 
ඉල්ලා සිටින බව පෘවසන ලදි.  
- මහනසේ නර්ාවි සංවිධානර් මඟිේ 
සිදු කරණ අනවසර වර්ාවක් වන 
නඔඩවල නකාටනසහි සිදුකරණ වර්ාව 
නවත්වා   සඳහා නීත්යනුූලල 
විසඳුමක් ලබා නෙන නලසත් පෘවසන 
ලදි. 

-නපෘර කේන රැසවීම පෘවත්වා තීරණ නර්න 
දිසාපෘිතුමේනේ ප්රධානත්වනර්ේ කේන 
රැසවීම පෘවත්වා තීරණ නර්න අවසේ වූවාට 
පෘසු නමවැනි තීරණ නවනසව කිරීනම් 
හැකිර්ාවක් නනාමැි බව නේවාසික 
වයාපෘාර කළමණාකරු විසිේ පෘවසන ලදි.  
-වම් ඉුවනය කිසිඳු වර්ාවක් සිඳු නනාකරණ 
බවත්   සඳහා ත්මේ වර්කීම බාර ර්ේනා 
බවත් මහනසේ නර්ාවි සංවිධානනේ ර්රු 
නල්කම් නක්.එම්.එසව.ජර්සිංහ මහත්ා විසිේ 
පෘවසන ලදි.   

ර්රු සභාපෘි 
මහනසේ නර්ාවි 
සංවිධානර් 
අයි.එම්.ජර්නසව
න මහත්ා   

-මහනසේ නර්ාවි සංවිධානනේ මහ 
තළ නර්ාඩ ී ති බවත් එර් ර්ැඹුර 
කර ර්ැනීම සඳහා JCB ර්ේරර්ක් ලබා 
දිර් හැකි ෙැයි විමසන ලදි.  

නම් වන විර් මුෙල් ප්රිපෘාෙන හියර්ක් 
පෘවින බැවිේ JCB ර්ේරර්ක් ලබා දිර් 
හැකි ුවවත් නර්ාවි සංවිධානර් විසිේ ඉේධන 
සපෘර්ා ර්ත් යුතු බවට වාරිමාර්ය 
ඉංජිනේරුතුමේ විසිේ පෘවසන ලදි.. 
 

ර්රු 
භාණ්ඩාර්ාරික 
මහනසේ නර්ාවි 
සංවිධානර් 
බී. .නරෝහිත් 
උෙර් කුමාර 
මහත්ා 

-ජලර් ලබා දීපමට නසානරාේ විවතත් 
කිරීමට ප්රථම වසා ෙැමිර් යුතු තලවල් 
ති බවත්   සඳහා සිදු කරේනේ 
කුමක්ෙ ර්ේනත් විමසන ලදි. 

-එම නොරවල් නකාේීට් කර වසා ෙමන 
බවට වාරිමාර්ය ඉංජිනේරුතුමේ විසිේ 
පෘවසන ලදි. 

ර්රු සභාපෘි 
අභර් නර්ාවි 
සංවිධානර් 
ජී.එම්.කිරිබංඩා 
මහත්ා   

අබනකාලවැව ෙකුණු ඉුවර නර්ාවි 
සංවිධානර් මඟිේ සිදු කරණ අිනයක 
නබෝර් වර්ාව සඳහා ජලාශනර්ේ ජලර් 
ඉල්ලා සිටින බවත් ත්මේ   සඳහා 
විරුීධ බවත් පෘවසන ලදි.  

-එම වර්ාව සඳහා ජලාශනර්ේ ජලර් ලබා 
නනානෙන බව   වාරිමාර්ය ඉංජිනේරුතුමේ 
විසිේ පෘවසන ලදි. 

 
 

 
 



4 
 

 

 පෘාුකඩවල නර්ාවි සංවිධාන 
- පෘාුකඩවල පුරාණර්ම නර්ාවි සංවිධානනේ නම් වන විට 25බ ක ප්රමාණර්ක් ීසසෑම අවසේ කර 
ති බවත් ර්ැටු නනාමැි බවත් පෘවසන ලදි. 
 
- පෘාුකඩවල පෘළමු පිර්වනය නර්ාවි සංවිධාන පිළිබඳ අෙහසව ෙක්වමිේ නම් වන විට තලනේලි සුීධ 
කිරීම අවසේ කර කුඹුරු නබදීපමෙ අවසේ කර ජලර් අන් ක්ෂානවේ සිටින බව පෘවසන ලදි.ත්වෙ එම 
නර්ාවි සංවිධානවල වර්ා නනාකරණ නකාටසවවල තලවල් වැීසමට නනාහැකි ීනම් ර්ැටු පෘවින 
බවත් පෘවසන ලදි.ඊට අමත්රව ර්ාර් 02 නර්ාවි සංවිධානනේ ර්රු සභාපෘිතුමේ අෙහසව ෙක්වමිේ නවල් 
පෘසු වතුනරේ වර්ා කිරීමට සූොනමිේ නර්ාීේ පෘසු වන බවත් එනසව කුඹුරු වැඩ සිදු කළනහාත්   
සඳහා නීිර් ක්රිර්ාත්මක කළ යුතු බවත් එම නර්ාීේනේ ලිපින ලබා දිර් හැකි බවෙ පෘවසන ලදි. 
 
- පෘාුකඩවල නෙවන පිර්වනය නර්ාවි සංවිධාන පිළිබඳ අෙහසව ෙක්වමිේ ර්ාර් 05 නර්ාවි සංවිධානනේ 
ර්රු සභාපෘිතුමේ පෘවසන ලීනී නම් වන විට නබත්ම නල්ඛණ සකසව කර අවසේ බවත් ර්ාර් 05,06 
සඳහා වර්ා කිරීමට නිර්මිත්ව ිබූ කුඹුරු බිම් ප්රමාණ අඩු ීම සිදු වන බවත් මාත්යු 00 පෘමණ වන විට 
ජලර් ලබා දීපම සිදු කල යුතු බවත්ර්. 
ත්වෙ රන ෝට්ටුකුලම සුු වාරි නර්ාීේ අක්කර 15ක් වර්ා කිරීනම් සූොනමක් පෘවින බවත්   සඳහා 
එම නර්ාීේට රන ෝට්ටුකුලම ර්ානර්ේ කුඹුරු ලබා නනාදීප නවනත් සුදුසු සවථානර්කිේ කුඹුරු ලබා දීප 
අිනයක නබෝර් වර්ාව සිදු කරණ නලස ෙේවා ජලර් ලබා දීපමට නර්ාවි සංවිධානවල විරුීධත්වර්ක් 
නනාමැි බව පෘවසන ලදි. 
එහිදීප රන ෝට්ටුකුලම ර්ටනත් එම නර්ාීේට වර්ා කිරීමට කුඹුරු අවශය නම් නවනත් සවථානර්කිේ 
කුඹුරු ලබා දීපම සුදුසු බවත් අපෘනේ නසානරාේව ඉබි ර්තුරු ෙමා වැීසම සුදුසු බවත් ර්ැටුම් ති නනාී 
කටයුතු කිරීම සුදුසු බවත් වාරිමාර්ය ඉංජිනේරුතුමේ පෘවසන ලදි. 

 
 
02. නර්ාවිජන නසවවා නෙපෘාත්යනම්ේතුනේ අෙහසව ෙැක්ීම - ප්රා නීය ර් සංවධයන නිලධාරී  
 

 ප්රානීය ර් සංවධයන නිලධාරිතුමේ අෙහසව ෙක්වමිේ රන ෝට්ටුකුලම නකාටස මහා වාරි ර්ටත්ට ර්ත් 
හැකි ෙැයි සාකච්ඡා කල යුතු බවත් එම නර්ාීේ සඳහා වර්ා කිරීනම් අයිිර් ලබා දිර් යුතු ර්ැයිෙ 
පෘවසන ලදි. 

 
 
00.කතෂිකමය නෙපෘාත්යනම්ේතුනේ අෙහසව ෙැක්ීම - සහකාර කතෂිකමය අධයක්ෂ 
 
      

 ර්ල් කේනනේ වර්ාව සඳහා ී වර්ාවට වඩා අිනයක නබෝර් වර්ාව සිදු කිරීම සුදුසු බව පෘවසන ලදි. 
 රට කජු,නසෝර්ා වර්ාවේ සඳහා 50බ ොර්කත්වර් ර්ටනත් බීජ ලබා දීපනම් හැකිර්ාවෙ පෘවින බවත් 

පෘවසන ලදි. 
 
නර්ාවි සංවිධානවල අෙහසව නර්ෝජනා හා තීරණ 
 

ඉදිරිපෘත් කළ අර් ර්ැටුව/අෙහස විසඳුම 

ර්රු සභාපෘි ර්ාර් 05 
නර්ාවි සංවිධානර් 
පී.එම්.ලීලානේෙ ීරසිංහ 
මහත්ා   

ර්ාර් 05 නර්ාවි සංවිධානර් ර්ල් කේනනේ 
අිනයක නබෝර් වර්ාව සිදු කරණ බවත් 
ත්ම ර්ම්මානර් ත්ාක්ෂණික ර්ම්මානර්ක් 
බවත් පෘැවසූ අත්ර නිකවැරටිර් බීජ 
මධයසවථානර් මඟිේ මිලදීප ර්ැනීමට 
නපෘානරාේදු වූ බවත් පෘවසන ලදි. 

-එම ආකාරනර්ේ සිදු කිරීම සුදුසු 
බව පෘවසන ලදි. 

ර්රු සභාපෘි මහනසේ 
නර්ාවි සංවිධානර් 
අයි.එම්.ජර්නසවන මහත්ා   

බිත්ත්ර ී ලබා ර්ත් හැකිෙැයි විමසන ලදි.  නිකවැරටිර් බීජ 
මධයසවථානනර්ේ බීජ ලබා ර්ත් 
හැකි බව පෘවසන ලදි. 
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අෙ දින පෘවත්වන ලෙ විනශවෂ වයාපෘාර කමිටු රැසවීම සාථයකව පෘැවැත්ීම සෙහා සහනර්ෝර්ර් ලබා දුේ සිර්ලු 
නෙනාටම සවතුිවේත් නවමිේ පෘ:ව 4.30ට පෘමණ වයාපෘාර කමිටුව අවසේ කළ අත්ර මීලර් වයාපෘාර කමිටු 
රැසවීම 2019 අනේල් මස 25 වන දින නපෘ:ව 9.00ට නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකරණ කාර්යාලනේදීප 
පෘැවැත්නවන බවටෙ සභාව ෙැනුවත් කරමිේ නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකාරතුමේ විසිේ රැසවීනම් කටයුතු 
අවසේ කරණ ලදි. 

 
 

 
 
නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකරු 
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