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වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු සාමාජික සිර්ලුම 
රජනේ නිලධාරි මහතුේ සිර්ලුම නර්ාවි සංවිධාන 
නිනර්ෝජිත්වරුේ නවත් 
 
 
මී ඔර් වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු රැසවීම් වාත්යාව-2019 මාත්යු 
 
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 

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

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

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

08 T.K.D.N.පුෂවපෘමාලි මිර් සංවධයන නිලධාරි වාරිමාර්ය නෙපෘාත්යනම්ේතුව 

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

10 K.G.D.S.නසනරත් මර්ා ත්ාක්ෂණික සහකාර වාරිමාර්ය නෙපෘාත්යනම්ේතුව 

11 D.P.W.කුමාර මර්ා ත්ාක්ෂණික සහකාර වාරිමාර්ය නෙපෘාත්යනම්ේතුව 

 

සහභාගි වූ නර්ාවි නිනර්ෝජිත්වරුේ 

අනු 
අංක
ර් 

නම ත්නතුර නර්ාවි සංවිධානර් 

01 K.P.ජර්රත්න මර්ා සභාපෘි ර්ැමුණු  නර්ාවි සංවිධානර් 

02 K.B.A.නේමසිරි මර්ා නිනර්ෝජිත් ර්ැමුණු  නර්ාවි සංවිධානර් 

03 H.M.T.මුතුබංඩා මර්ා නල්කම් අභර්  නර්ාවි සංවිධානර් 
04 W.A.විනේරත්න මර්ා නිනර්ෝජිත් අභර්  නර්ාවි සංවිධානර් 

05 N.P.හීේබංඩා මර්ා සභාපෘි ෙකුණු ඉවුර  නර්ාවි සංවිධානර් 

06 K.K.W.ධමයකීත්ය ිමර්ා භාණ්ඩාර්ාරික ෙකුණු ඉවුර  නර්ාවි සංවිධානර් 
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ආර්ම සිහි කිරීනමේ අනතුරු ව මී ඔර් වයාපෘාර කළමණාකාරතුමානේ රධානත්වනර්ේ 2019නපෘබවාරි මස  08 
වන දින නපෘ:ව 9:00ටමී ඔර් නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකරණ කාර්යාලනේදී වයාපෘාර කමිටු රැසවීම 
පෘවත්වන ලදි.පෘැමිණ සිටි සිර්ලු නෙනාට සුභ නව වසරක් රාර්ථනයනා කරමිේ  පිළිර්ැනීනමේ අනතුරුව නයාර් 
පෘත්රර්ට අනුව රැසවීනම් කටයුතු ආරම්භ කරණ ලදි. 
 
 
පෘසුගිර් කමිටු වාත්යාව සමානලෝචනර් හා එකඟත්ා ලබා ර්ැනීම 
 
පෘසුගිර් වාත්යානඅ අපාපෘාපා කිසිවක් නනාවූනර්ේ රැසවීනම් කටයුතු ඉදිරිර්ට කරනර්න ර්ාමට තීරණර් විර්. 
 
01.ආර්ත්න සංවධයන කටයුතු- සංවධයන නිලධාරි 

 පෘසුගිර් මාසනේ රර්ිර් 
 

අනු 
අංකර් 

කාරණර් රර්ිර් 

01 මහ සභා පෘැවැත්ීම 01 

02 කාරක සභා පෘැවැත්ීම 12 

03 මුෙල් සාරාංශ ලබා දීම 16 

 
 

 ඉදිරි මාසනේදී පෘැවැත්ීමට අනේක්ිත් මහ සභා /කාරක සභා 
 
 

කාරණර් ඉලක්කර් වර්කීම 

මහ සභා පෘැවැත්ීම 01 නේ:වයා:කළ/සං:සහ/ සං:නි 

කාරක සභා පෘැවැත්ීම 16 එම 
මුෙල් සාරාංශ ලබා දීම 16 එම 

 
 

07 K.K.W.උපෘාලි නසනවිරත්න 
මර්ා 

නිනර්ෝජිත් ෙකුණු ඉවුර  නර්ාවි සංවිධානර් 

08 W.M.වික්රමසිංහ මර්ා නල්කම් ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 

09 D.ත්ාහිදු  මර්ා භාණ්ඩාර්ාරික ධාතුනසවන  නර්ාවි සංවිධානර් 
10 I.M.ජර්නසවන මර්ා සභාපෘි මහනසේ  නර්ාවි සංවිධානර් 

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

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

13 J.A.සිර්ාතුහාමි මර්ා සභාපෘි වළර්ම්බා  නර්ාවි සංවිධානර් 

14 W.M.කුමාරපෘාල මර්ා නල්කම් වළර්ම්බා  නර්ාවි සංවිධානර් 

15 H.M.උක්කුබංඩා මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 01නර්ාවි සංවිධානර් 
16 W.M.ජර්සූරිර් මර්ා නල්කම් ර්ාර් 01නර්ාවි සංවිධානර් 

17 A.ඇේසලේ අල්විසව මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 02නර්ාවි සංවිධානර් 

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

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

20 H.H.කරුණාරත්න  මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 04  නර්ාවි සංවිධානර් 

21 W.ආරිර්රත්න මර්ා සභාපෘි ර්ාර් 06  නර්ාවි සංවිධානර් 

22 W.M.A.K.B. විනේනකෝේ  
මර්ා 

සභාපෘි පුරාණර්ම  නර්ාවි සංවිධානර් 

23 W.M.නිමල් විනේරත්න මර්ා නල්කම් පුරාණර්ම  නර්ාවි සංවිධානර් 

24 H.M.කවුරාල මර්ා භාණ්ඩාර්ාරික පුරාණර්ම  නර්ාවි සංවිධානර් 
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 ගිණුම් ර්ර්ථනාවත් නනාකළ නර්ාවි සංවිධාන ගිණුම් ර්ර්ථනාවත් කිරීම සිදු කළ යුතු බව පෘවසන ලදි. 
 

 
නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකරු 
 

 නර්ාවි සංවිධානවල සංවධයන මුෙල් එකතු කල පෘසු එම මුෙල් නර්ාවි සංවිධාන ගිණුමට බැර 
කර අවශය වූ විට මුෙල් නිෙහසව කර ර්ැනීම සිදු කල යුතු බව පෘවසන ලදි. 

 නර්ාවි සංවිධාන මුෙල් පෘරිහරණර් කිරීම සහ මුෙල්වල වර්කීම භාණ්ඩාර්ාරික මහත්ා සතු 
බවත් එර් නර්ාවි සංවිධාන සභාපෘි,නල්කම් ත්නතුරු විසිේ සිදු නනාකළ යුතු බවත් පෘවසන 
ලදි. 

 ඉදිරි 18 වන දින කේන රැසවීම පෘැවැත්ීම සඳහා දිසවි ක් නල්කම්තුමේ  විසිේ දින ලබා දී 
ඇි බැවිේ නපෘර කේන රැසවීනම්දී ර්නු ලැබූ තීරණ පිළිබඳ නැවත් සාකච්ඡා කළ යුතු බවත් 
පෘැවසූ නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකාරතුමේ ප පිළිබඳ ව අෙහසව ෙැක්ීම සඳහා වාරිමාර්ය 
ඉංජිනේරුතුමේට අවසවර්ථනාව ලබා නෙන ලදි. 

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

ජලාශර් ජල මට්ටම 
(අඩි) 

අක්:අඩි 

අබනකාළවැව 12.11 4398 

අත්රර්ල්ල 10.10 1875 
පෘාළුකඩවල 21.9 5154 

 
 නමහිදී වාරිමාර්ය ඉංජිනේරුතුමේ වයාපෘාර කමිටු සාමාජික මහතුේනේ එකඟත්වර් මත් නපෘර කේන 

රැසවීනම්දී ර්නු ලැබූ තීේදු තීරණ ප ආකාරනර්ේම ක්රිර්ාත්මක කිරීම සුදුසු බවටත් කේන රැසවීම 
පෘැවැත්නවන දිනර් මාත්යු 18 බැවිේ ජලර් නිකුත් කිරීනම් දිනර්ෙ මාත්ය ු 18 බවට නවනසව විර් යුතු 
බවටත් ප අනුව වපුරා බීජ සිටුවා අවසේ කල යුතු දිනර් අනේල් 10 විර් යුතු බවටත් පෘවසන ලදි. 

 මීට අමත්රව වාරිමාර්ය නෙපෘාත්යනම්ේතුව විසිේ ජාික මට්ටමිේ සංවිධානර්කරනු ලබන පිරිත් 
පිංකම් වැඩසටහන මී ඔර් වයාපෘාරර්ට අර්ත් ජලාශ තුන ආරිත්ව මාත්යු 15 වන දින පෘැවැත්ීමට 
කටයුතු සංවිධානර් කරමිේ පෘවින බවත් පෘවසා ප සඳහා එක් එක් නර්ාවි සංවිධාන නවත් පෘැවරී ඇි 
කාර්යර්ේ නවන නවේ වශනර්ේ සඳහේ කරණ ලදි. 
 
 

නර්ාවි සංවිධානවල අෙහසව නර්ෝජනා හා තීරණ 
 

ඉදිරිපෘත් කළ 
අර් 

ර්ැටලුව වර්කීම විසදුම 

ර්රු සභාපෘි 
පුරාණර්ම   
නර්ාවි 
සංවිධානර් 
ඩේ.එම්.ප.නක්.
බී.විනේනකෝේ 
මහත්ා   

පෘාළුකඩවල වැනවහි පෘසුගිර් 
දිනවල සිදුවූවාර්ැයි පෘැවනසන වැලි 
ජාවාරම සඳහා මී ඔර් වයාපෘාර 
කමිටුනඅ සාමාජිකයිේෙ සම්බේධ 
බවට ෙැනුවත් බවත් එහි සත්ය 
අසත්යභාවර් කුමක්ෙ ර්ේන 
පිළිබඳවත් විමසන ලදි. 

වාරි:ඉංජි/ඉංජි:ස
හ: 

-පෘාළුකඩවල වැව 
ඉසවමත්නත් වැලි 
ජාවාරමක් සිදුවන බවට 
ත්මේෙ ෙැනුවත් වූ 
බවත් ප පිළිබඳව 
නිරීක්ෂණර් කර එර් 
නවත්ා ෙමා රානේශීර් 
නල්කම්තුමිර්ෙ ෙැනුවත් 
කර නපෘාලීසිනේ 
පෘැමිණිල්ලක්ෙ ෙැමූ 
බවත්  
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ර්රු සභාපෘි 
මහනසේ නර්ාවි 
සංවිධානර් 
අයි.එම්.ජර්නසව
න මහත්ා   

-මහනසේ නර්ාවි සංවිධානනේ මහ 
ඇළ නර්ාඩ ී ඇි බවත් එර් 
ර්ැඹුර කර ර්ැනීම සඳහා JCB 
ර්ේත්රර්ක් ලබා දිර් හැකි ෙැයි 
විමසන ලදි.  

වාරි:ඉංජි/ඉංජි:ස
හ: 

නම් වන විර් මුෙල් 
රිපෘාෙන හිඟර්ක් 
පෘවින බැවිේ JCB 
ර්ේත්රර්ක් ලබා දිර් 
හැකි වුවත් නර්ාවි 
සංවිධානර් විසිේ 
ඉේධන සපෘර්ා ර්ත් යුතු 
බවට වාරිමාර්ය 
ඉංජිනේරුතුමේ විසිේ 
පෘවසන ලදි.. 
 

 
 
මාත්යු මස  ෙහ අටවන දින වන දින ර්ල්ර්මුව රානේශීර් නල්කම් කාර්යාලනේදී පෘැවැත්ීමට නිර්මිත් කේන 
රැසවීම සඳහා සිර්ලු නර්ාවි සංවිධානවල සහනර්ෝර්ර් සහ සහභාගිත්වර්  ත්මේ අනේක්ෂා බවට  පෘවසමිේ අෙ 
දින වයාපෘාර කමිටුව සාර්ථනයකව පෘැවැත්ීම සෙහා සහනර්ෝර්ර් දුේ සිර්ලු නෙනාටම සවතුිවේත් නවමිේ පෘ:ව 
12.30ට පෘමණ වයාපෘාර කමිටුව අවසේ කළ අත්ර මීලර් වයාපෘාර කමිටු රැසවීම2019අනේල් මස 25 වන දින 
නපෘ:ව 9.00ට නේවාසික කරණ බව වයාපෘාර කළමනාකරණ කාර්යාලනේදී පෘැවැත්නවන බවටෙ සභාව 
ෙැනුවත් කරමිේ නේවාසික වයාපෘාර කළමණාකාරතුමේ විසිේ රැසවීනම් කටයුතු අවසේ කරණ ලදි. 
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