
 

මගේ අංකය 029/03/17 

ගේවාසික වයාපාරාක කායයාලය 

කාජාංගනය  
2019/04/25 
  

වයාපාරාක කටුවේගස සියම ම ම්ම ම ම්ම ්ේ ගව  
 

2019 අගේල් මස 25 වන දින වයාපාරාක කටුවේ රැස්වීම් වාය ාව 
  

කාජාංගනය ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකාකමාමාගේ රධාානම වගයේ  2019 අගේල් මස 25 

වන දින ගපාර.ව.9.30 ට වයාපාරාක කටුවේ  රැස්වීම කාජාංගනය ගේවාසික වයාපාරාක 

කණමකාකකන කායයාලීය රැස්වීම් ශාලාගස දී පාරවම වන ලදි.පාරැටුක සිටි සියම  ගෙනා 

ගේවාසික වයාපාරි ක කණමකාකාකමාමේගේ ළිගැගැම ම ස් ආගම සිහි කිරීගමේ 

අනමාරුව සභාගස කටයුමා ආකම්භ කකන ලදි. 
 

ස්භාගි වූ නිණධාාරීේ 
 
 

01.එස්ව.ඩී.එම්.කාජපාරක්ෂ    ගේවාසික වයාපාරි ක කණමකාකරු 

කාජාංගනය 

02.ඩබ්ලිස.ගේ.එම්.එල්.ගේමාල්   වාරිමායග ඉංජිගේරු - වා.ගෙ 

03.එස්ව.ඩී.ඩී.සිං්පුක    කිෂිකයම උපාරගේශක -ම්ඉලුප්පාරල්ලම 

04.පී.එේ.සී.කුලගස්වන    ගගාවිජන සංවයධාන නිලධාාරි 

05.ඒ.එේ.බංඩාක    සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

06.එස්ව.එම්.එේ.සුභසිං්    සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

07.ආය.පී.අයි.එස්ව.සිරිවයධාන   සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

08.ගක්.පී.ගක්.එස්ව.පාර කකක   සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

09.ඩබිිස. එම්.ටී.බී. විගේගකෝේ සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

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

11.ඩබ්ලිස.ටී.එම්.ඒ.ග ේනගකෝේ  සංවයධාන නිණධාාරි -ගගා.ගස්ව. 

12.යු.ගක්.ඒ.සී උක්වම     ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

13.ඩබ්ලිස.බී.එේ.එේ.වැිහිඳ   ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

14.ඊ.එම්.එස්ව.ඒ.ඒකනායක   ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

15.එම්.පී.එස්ව.එස්ව.පාර කකක   ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

16.ගේ.ඒ.එස්ව.ඩබ්ලිස.ජයගකාඩි   ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

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

18.එල්.එ.පී.ජයවික්රම    ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

19.ගක්.ඩී.කලේූරිය    ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

20.ඩී.එම්.ආය.චමාකංගි    ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

21.ගේ.එම්.එස්ව.එස්ව. දිල්රුක්ෂි   ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

22..ඊ.පී.ගක්. දිසානායක    ාක්ෂක ස්ායක-වා.ගෙ 

23.එල්.එස්ව.ඩී. ෙ සිල්වා     ාක්ෂක ස්ායක  -වා.ගෙ. 

24.ජී.එම්.ජයකම න    සම ව සංවයධාන නිණධාාරි 

25.ඩබ්ලිස. ක්රිෂාේ  සංජිව   ජලපාරාලක 

26.පී.එේ.ූකගස්වන    ජලපාරාලක 

27.එස්ව.එච්.එස්ව.එස්ව.ජය කලක   ජලපාරාලක 

28.ගේ.ඒ.අයි.පී.ජයසිං්    ජල පාරාලක 
 
 
 

ස්භාගි වූ ගගාවි නිගයෝජි යේ 
 

01.ී.ජී.සකම ගස්වන    ගරු සභාපාර ක කංගක  

02.්ැරිසේ ග්ට්ටටිආකච්ි   ගරු සභාපාර ක ජයමග 

03.අයි.පී.සකකපාරාල    උපාර සභාපාර ක  කස්වසපුක 

04.බී. ආනේෙ ජයසිං්    ගරු සභාපාර ක කේෙ උඩ 



05.ඩී.පී.සමකසිං්    ගරු සභාපාර ක පාරැකකුම්  

06.ආය.එම්.සී.නවකම න ගරු සභාපාර ක සමගි 

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

08.ආය.ඩී. ජයවයධාන    ගරු සභාපාර ක කනුපුකක 
 
 
 
 
 

09.අයි.ගක්.ධායම කලකකම න   ගරු සභාපාර ක ඩී.එස්ව.ගස්වනානායක 

10.එස්ව.සුනිල් ගේමකම න   ගරු භාණ්ඩාගාරික ජයේ කපුක 

11.එල්.බී.ඉේරොස    ගරු සභාපාර ක පාරැකකුම් 

12.ඩී.එම්.සකම  විගේපාරාල   ගරු සභාපාර ක අරුකම   

13.එච්.එම්.රුවේ උෙයංග   ගරු සභාපාර ක ගකම සිරි 

14.ආය.ඩී.ජයසිං්    ගරු සභාපාර ක පුබුදු 

15.ගුක කලක කාජපාරක්ෂ    ගරු සභාපාර ක බී.ඔ.පී.  560 උොක 

16.වයි.ඒ.අනුක කමල්සිරි   ගරු ගල්කම් ශ්රි සාියකාජ 

17.ටී.ජි.ගසගනවිකම න    ගරු සභාපාර ක පුකසඳ 

18.ගක්.ගක්.ආරියවංශ    ගරු භාණ්ඩාගාරික සාියගම 

19.එම්.එම්.එේ ගසෝම කලක   ගරු සභාපාර ක  ීකපුක 

20.එම්.පී.ගසෝමකම න    ගරු සභාපාර ක ශ්රි විජය 

21.ඩබ්ලිස.බී.ප්රියේ     ගරු භාණ්ඩාගාරික ශ්රී විජය 

22.ටී.එම්.බී. ගස්වපාරාල ගරු සභාපාර ක සු්ෙ 

23.එච්.ඩී.එේ.විගේසුරිය   ගරු භාණ්ඩාගාරික රදීපාරාගලෝක 

24.ඩි.ඩී.එස්ව. කාජපාරක්ෂ    ගරු සභාපාර ක  බී.ඔ.පී. 711/2 

25.ඩී.අයඩිේෙ සිල්වා    ගරු සභාපාර ක එකමුමා 

26.එච්.එම්.පුංච්බංඩා    ගරු සභාපාර ක සාකගක  

27.ඩබ්ලිස.ජී.වසේ ලාල් ගේමසිරි  ගරු සභාපාර ක අරුකම (උස්වසාන) 

28.ඩී.එම්. පාරේම කුමාක    ගරු සභාපාර ක ම්ගසේ 

29.එස්ව.උපුල් ශාේ     ගරු සභාපාර ක  ජය ශ්රී 

30.එච්.ඒ.පී.එස්ව. ගුකගස්වකක   ගරු සභාපාර ක  ලක්බිම(උස්වසාන) 

31.ගක්.ඒ. රුවේ නිශාේ    ගරු සභාපාර ක  රුකගගාවි 

32.අයි.ඩී.ගස්වනාකම න    ගරු සභාපාර ක සඳගල 

33.පී.ඩී.සකකපාරාල    ගරු ගල්කම් කංගක  (ව.ඉ) 
 
 
 

ආය න සංවයධාන කටයුමා - එස්ව.එම්.එේ.සුභසිං් මයා 
 

කාකකය රග කය 

ගගා. සං.නිණවකක ම් සභා 

පාරැවැම ීම 

01 

ම් සභා පාරැවැම ීම 09 

මාසික කම්වේ රැස්වීම් පාරැවැම ීම 45 

මුෙල් සාකාංශ ලබා ගැම ම 49 

අභයේ ක ගිණුම් පාරරීක්ෂාව 49 

බාහික ගිණුම් විගකනය 06 

 
 

අේස්ව ෙැක්ීම - ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකරු - එස්ව.ඩී.එම්.කාජපාරක්ෂ මයා 
 

ගම් වන විට කාජාංගනය වයාපාරාකගස සියම  ගගාවි සංවිධාානවල කාජය විගකන කටයුමා 

ආකම්භ කක  කබිය  යුමා බවම  2018 වයෂයට අොල විගකන කටයුමා ගම් වන විටම  අවසේ 

කක ගනාමැ ක ගගාවි සංවිධාන ඒ සඳ්ා කඩිනටුේ ගපාරාම පාරම  සකස්වකක ගේනා ගලසම  

පාරැවසු එමාමා ම්ා වාරිමායග වයාපාරාක වල සියම  ගගාවි සංවිධාානවල නිණවකක කටයුමා 

ජුනි,ජුි මාසවල සිදුකලයුමා බැවිේ ගමම වයෂයට නිණවකක පාරැවැම ීමට නියටු  ගගාවි 

සංවිධාාන ඒ සඳ්ා සුොනම් වියයුමා බවම  පාරවසා සිටින ලදි. 



 

වාරිමායග කටයුමා -වාරිමායග ඉංජිගේරු - ඩබ්ලිස.ගේ.එම්.එල්.ගේමාල් මයා                         
 

ජල ධාාරි ාවය 

කාජාංගනය ජලාශය  අඩි     - 31.02 

කාජාංගනය ජලාශය  අක්කක අඩි    -67510 

අංගමුව ජලාශය අඩි                 - 16.05 

අංගමුව ජලාශය අක්කක අඩි           -8700 
 

යාය 13-18 ජල හිඟ ාවයක් පාරැවමාන බවම  ගමම කේනයට ග්ෝ එම ගරේශ වලට ජල 

පාරාලක ම්ග කු පාරම  කකගේනා ගලසම   මේ ඉල්ලා සිටි බවම  එගමේම ගගාවි 

සංවිධාානය මාල නිණධාාරි ම්මාේ ඉ ා ස්ගයෝගගයේ කටයුමා කක කේනය සායථක 

කකග  යුමා බවම  පාරවසා සිටින ලදි. 
 
 
 
 
 
 

ගගාවි සංවිධාාන ගැටම  ඉදිරිපාරම  කිරීම 
 

ඉදිරිපාරම  කල අය කාකකය තීකකය වගකිම 
 

ෙකුණු ඉවුක ශ්රිවිජය  

ගගාවිසංවිධාාන ගරු 

සභාපාර ක 

එම්.පී.ගසෝමකම න 

ම් ා 
 
 
 
 
 

අගේල් 20 වන දින  ම 

ගරේශයට ජලය ලබා 

දුේනෙ දින 03ේ ජලය 

වසා ෙැටුම නිසා 

ගගාීේ 

අසකක ාවයට පාරම ව 

ඇ ක බව. 

 

 

එම ගරේශයට 

විගේෂම වයක් ගකාට 

ජලය ලබාදිමට 

කටයුමා කකන බවම  

ඉ්ල ගගාවි සංවිධාාන 

විේ ඒ සඳ්ා 

ස්ගයෝගය ලබාගෙන 

ගලසම  ගගාවි 

සංවිධාානයමාල ජල 

කණමකාකකනය 

කලයුමා බවම  පාරවසා 

සිටින ලදි. 

 

 

වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

 

 

 

 

 

ෙකුණු ඉවුක 

රදිපාරාගලෝක 

ගගාවිසංවිධාාන ගරු 

භාණ්ඩාගාරික 

එච්.ඩී.එේ.විගේසුරිය 

ම් ා 
 

යාය 12 ගගාවි 

සංවිධාානගස 

ගගාවිම්මාේ ්ටෙ 

 වදුකටම  ජල 

අවශය ාවය ඇ ක 

බැවිේ ජලය ලබාගෙන 

ගලස ඉල්ලීම 

 මා ක්ගේත්රය 

පාරරික්ෂා කිරිම  සේා 

කිහිපාරවිටක් එම 

ගරේශයට ගියෙ 

ගගාවිේ කුඹුරු වලට 

බැස ගනා කබීම 

කනගාවේවට කරුකක් 

බවම  එම 

සංවිධාානයට ග්ාඳිේ 

ජලය ලැබුන බවම  

ජලය නාස්ව ක කිරීම 

ගනාකණ යුමා බවම  

එම්.පී.එස්ව.එස්ව පාර කකක 

ම් ා ගපාරේවා ගෙන 

ලදි. 

වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

 



  . .  වම් ඉවුක 

ීකපුක 

ගගාවිසංවිධාාන ගරු 

සභාපාර ක.එම්.එම්.එේ 

ගසෝම කලක 
 

 ම ගගාවි සංවිධාාන 

බලගරේශගස FC 

ඇණවල් කිහිපාරයකටම 

ජල හිඟ ාවයක්  

පාරව කන බවම   ගම්වන 

විට 60%ක් වපුකා 

අවසේ බවම   ව දින 

03ක් ජලය ලබා 

ගෙේගේනම් 90%ක් 

අවසේ කල ්ැකි බවම  

පාරැවූ එමාමා පාරැල 

ගගායමට දින 07ක් වසා 

දින 03ක් ජලය 

ලබාගෙන ගලසම  

ඉල්ලීම 

කේන තීකකය කිරිම 

සඳ්ා රැස්වවම් පාරවම වා 

ක්රමගසෙයකට අනුව 

කේනය සැලසුම් කක 

ගගාීේ ෙැනුවම කක 

ඇ ක බැවිේ  පාරසුව  එම 

තීකක ගවනස්ව 

කකේගේනම් සියම  ගේ 

ඵල කහි  වන බව 

යු.ගක්.ඒ.සී.උක්වම   

ම් ා ගපාරේවාගෙන 

ලදී. 

වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

 

ෙකුණු ඉවුක 

ගකම සිරි 

ගගාවිසංවිධාාන ගරු 

සභාපාර ක 

එච්.එම්.රුවේ 

උෙයංග 
 

ජල මුකය ක්රියාම මක 

කිරිගම්දි කැපාරීගමේ 

කලට ගසලාවට කටයුමා 

කල ගගාවිම්මාේට 

සාධාාකකයක් විය යුමා 

බැවිේ සම්පුයකගයේ 

ජලය ලබාදිය යුමා බව 

රකාශකක සිටින ලදි.  

- වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

 

ෙකුණු ඉවුක කංගක  

ගගාවිසංවිධාාන ගරු 

සභාපාර ක 

ී.ජී.සකම ගස්වන 

ම් ා 
 

දින ්ගම  ජලමුකය  

ක්රියාම මක කිරිගම්දි 

වපුකන ගගාීේට ්ා 

වපුකා අවසේ කුඹුරු 

සඳ්ා ගැටම වක් වන 

බැවිේ යාය 18 ජලය 

ලබාදීගවම්දී  ම 

සංවිධාානගස එක් 

ගොකවේවක් ග්ෝ ීවි  

කිරිමට අවසක ගෙන ගලස 

ඉල්ලීය. 

 වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

 

ෙකුණු ඉවුක පාරැකකුම් 

ගගාවිසංවිධාාන ගරු 

සභාපාර ක 

ඩී.පී.සමකසිං් 

ම් ා  

   

 ම ගරේශගස ගම්වන 

විට 90% වපුකා අවසේ 

බවම  ඉ කරි 10% සඳ්ා 

දින 4 වසා දින 03ක් 

ජලය ලබාගෙන ගලස 

ඉල්ලා සිටින 

ලදී.එගමේම කසණ 

බැකල් ඉවම  කිරිම 

සඳ්ා යම් ක්රමගසෙයක් 

සකසාගෙන ගලස 

ඉල්ලීම 

 වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

ගේ.වය.කාය 

 
 
 



ෙකුණු ඉවුක 

 කස්වසපුක 

ගගාවිසංවිධාාන 

ගරු සභාපාර ක 

අයි.පී.සකකපාරාල 

ම් ා 
 

ඊ ලඟ කේනගස ජල 

ගැටම වම  සමඟ 

කාජාංගනය වයාපාරාකයටෙ 

කැකුණේ වැනි ක්රමයක් 

සුදුසු බවම  ඒ විට ජලය 

අපාරගම  යාම වලක්වාග  

්ැකි බවම  පාරැවසීය. 

 වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

වම් ඉවුක පාරැකකුම් 

ගගාවිසංවිධාාන 

ගරු සභාපාර ක එල් 

.බී.ඉේරපාරාල 

ම් ා  
 

 ම ගරේශගසෙ 90% වපුකා 

අවසේ බවම  එම 

ගරේශගස ගගාවි සංවිධාාන 

03 අ ක ඇ කී ඇ ක 

ගැටම ව විසඳා ගැනිමට යම් 

ක්රමගසෙයක් සකසා ගෙන 

ගලස ඉල්ලීම. ගපාරාග්ාක 

වැඩසට්න සායථකව 

සිදුකිරිම සම්බේධාව 

ගරේ ය නිණධාාරිමාමාටෙ 

ස්වමා කය පාරලකක සිටින ලදි, 

එක ඩී. ඇලකිේ ගගාවි 

සංවිධාගන 03ට ජලය 

ලබාදිගම් ගැටම ව 

ගේමා ගවේ ඒකාබේධා 

ජලපාරාලක ගකගනකු 

ගමම ස්වථානයට 

ගයෙීම සුදුසු බවම  

ගනාඑගස්වනම් ගමම 

ගැටම ව දි ගිේ දිගටම 

පාරැව කය ්ැකි බවම  

සී.බී. මුෙේනායක 

ම් ා ගපාරේවාගෙන 

ලදි. 

 

ෙකුණු ඉවුක 

එකමුමා 

ගගාවිසංවිධාාන 

ගරු සභාපාර ක 

ඩී.අයඩිේෙ සිල්වා 

ම් ා 
 

යාය 18 ගරේශයට ජලය 

ලබාගෙන විට  ම 

ගරේශයටෙ යම් පාරමකකිේ 

ග්ෝ ජලය ලබාගෙන 

ගලසම  FC08 ගකම  

ඇලර කසංස්වකකකය 

කකගෙන ගලසම  ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

  

ෙකුණු ඉවුක 

ජයමඟ 

ගගාවිසංවිධාාන 

ගරු සභාපාර ක 

්ැරිසේ 

ග්ට්ටටිආකච්ි 
 

යාය18 ශ්රිවිජය ගගාවි 

සංවිධාානය ගේශපාරාලන 

අකමුණු ම  ළිහිට වු බවම  

එම නිසා ඉදිරි ජල හිඟ 

කේන වලදී ගමහි 50% 

අ කගයක ගබෝග වගා කිරිම 

සුදුසු බවම   පුකාශ කකන 

ලදි. 

Fc13 ඇල සඳ්ා වාරි 

ජලය ලබාදුේ බවම  

ඉේ පාර්ල ගකාටස 

සුම  වාරි යට ට අයම  

වන බවම  ශ්රි විජය 

ගගාවි සංවිධාානගස 

ගරු සභාපාර ක 

ගසෝමකම න ම් ා 

බවසා සිටින ලදි. 

 

වම් ඉවුක සු්ඳ 

ගගාවිසංවිධාාන 

ගරු සභාපාර ක 

ටී.එම්.බී. ගස්වපාරාල 
 

 මේගේ සංවිධාානයට 

අයම  අක්කක 631 පාරමක 

පාරව කන බවම   එයිේ 

අක්කක 360 පාරමක වපුකා 

අවසම  බවම  රකාශ කල 

එමාමා එහි ටුරිස්ව අක්කක 

23ක් එණවලු අක්කක 20 

පාරමකෙ ගකගසල් අක්කක 

02ක් පාරමක ඇ ක බවම   

  



 මාගේ ්ාන ලෙ අක්කක 

06 ට  අඟල් 6ක පාරමක 

බටයකිේ ජලය ගනායන 

බවම   පාරැවසු එමාමා 

ගගාවිේටෙ යම් යම් ගැටම  

ඇ ක ග්සේ යම් 

සාධාාකකයක් කකනගලස 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙකුක ඉවුක ගැමුණු 

එක්සම ගගාවිසංවිධාාන 

ගස ගරු සභාපාර ක 

ඩී.එල් ගසෝමපාරාල 

ම් ා 
 

FC10 ඇල අම ම  වැඩියා 

කිරිම නිසා කුඹුරු අක්කක 

20ක් පාරමක කකෙකයකිේ 

ග ාකව ජලය ලබාගම  

බවම  ඒ සඳ්ා ස්වමා ක 

වේ  වන බවම  පාරැවසු 

ඒමාමා  ම සංවිධාානගස 

වසා ෙැටුමට ගනා්ැකි  

ගොකවල් කිහිපාරක් පාරව කන 

බවම  ඒවා ළිිබඳව 

සැලකිිමම  වන ගලසම  

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 වා.මා.ගෙ 

 
 

අේස්ව ෙැක්ීම- ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකරු -එස්ව.ඩී.එම් කාජපාරක්ෂ ම් ා 
 

වසක 19ක් පාරමක කාජාංගනය ෙකුක ඉවුක ගරේශයට ම් ස ගස්වවාවක් කණ සම ව 

සංවයධාන උපාරගේශක ජයකම න ම් ා උසස්වීමක් ලබා අනුකාධාපුකයට මාරුීමක් ලබා  

ඇ ක බවම  ගමග ක් කල ගමග්යට ස්වමා ක වේ වන අ කම එමාමාට සුභාසිංසනය 

ළිරිනමන ලදි. අනමාරුව එමාමාට වචන කිහිපාරයක් රකාශ කිරිමට සලසාගෙන ලදි.  
 

 රාගේ ය වාරිමායග ඉංජිගේරු කායයාලගස ඉංජිගේරු ස්කාක  චේෙන ම් ා ්ා 

එක්සම  ගැමුණු ගගාවි සංවිධාානගස ගරු සභාපාර ක ඩී.එල් ගසෝමපාරාල ම් ා සම ව 

සංවයධාන උපාරගේශක ම් ා කල ගස්වවාව ළිගැබඳව  ස්වමා කය ඵලකල්. 
 

අේස්ව ෙැක්ීම ෙකුක ඉවුක සම ව සංවයධාන උපාරගේශක - ජී.එම්.ජයකම න ම් ා 
  

නව පාරම විමක් ලබා වසක 19 ගපාරක  මා කාජාංගනය වයාපාරාකයට පාරැටු ආ ආකාකයම  එහිදි 

සම ව පාරාලන සිදු කකන ගගාවි ම්මාේ ්ා සම්බේධා ී  මේ කුමන අයුකකිේ කටයුමා 



කගල්ෙ යේන පාරැවසු එමාමා මුික අවධිගසදී  මේගේ උපාරගේශයේගගේ  ම ක්ගේත්රය 

මාල සිදුවු වයධානය ළිගැබඳවම   වදුකටම  පුකාශ කකන ලදි. 
 

අේස්ව ෙැක්ීම -  ක්ගේත්ර ගබෝග නිලධාාරි - ම්ඉම ප්පාරල්ලම - එස්ව.ඩී.ඩී.සිං්පුක ම් ා 
 

අ කගයක ආ්ාක ගබෝග එලවම  ගබෝග ී වැනි ගබෝග ම් ඉම ප්පාරල්ලගම් සිදුකකන බවම  

ගසෝයා,  ල, උදු, වැනි බීජ  ම ආයනය විසිේ ටුලදි ගේනා බවම  ගමවැනි වැඩසට්නකට 

ගගාවි ම්මාේ  සම්බේධා ීමට කැම කනම්  ම ආය නය සමඟ එක්වන ගලසම   ඉල්ලා 

සිටින ලදි. එගමේම නිසි ජල කණමකාකකනය සඳ්ා අඩු කාල පාරරිච්ගේෙයක්ේ අස්වවැේන 

ලබාග  ්ැකි වි රගදෙ ීපපාරයක් ෙ ්දුේවාදුේ අ ක එලවම  බීජ නිේපාරාෙනය 

ගගාවිම්මාේට එක්වන ගලසම  රකාශ කකන ලදි. 
 

අේස්ව ෙැක්ීම - ගගාවිජනගස්වවා කටයුමා- ෙකුකඉවුක ගගාවිජනසංවයධාන රාගේයය 

නිණධාාරි - පී.එේ.සී.කුලගස්වන ම්ම ටුය 
 

ගපාරාග්ාක වැඩසට්න සම්බේධාව ගගාවි ම්මාේ පාරැසසුමට ලක්කල යුමා බව පාරැවසු 

එමාටුය මුෙල් එකමාකක ගනාමැ ක ගගාවි සංවිධාාන  වදුකටම  බලන ගලස ඉල්ලීය. කය 

වයාපාරි කය සිදුකකටුේ  පාරව කන බවම   අයදුම් පාරත්ර අගේල් 30ට කිේ ලබාදිය යුමා බවම  

ගපාරේවාගෙන ලදි. ගැටම  ඇම නම් ගපාරෞේගික දුකකථන අංකයට ෙැනුම් ගෙන ගලසම   ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 
 
 

ස්වමා ක කථාව 
 

ගැමුණු එක්සම   ගගාවි සංවිධාානගස ගරු සභාපාර ක ඩී.එල්.ගසෝමපාරාල ම් ා විසිේ වයාපාරාක 

කටුවේ රැස්වීමට ස්භාගි ී ස්ගයෝගය ලබාදුේ කාජය නිණධාාරිේ ඇමාම  සියම  ගගාවි 

සංවිධාාන නිලධාාරිේට මා ක පුෙ කකන ලදී 
 
 

 
 
 

එස්ව.ඩි.එම්. කාජක්ෂ 

ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකරු 

ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකකන කායයාලය 

කාජාංගනය 

 
 

ළිටපාරම  - 

01.අධායක්ෂ වාරිමායග කණමනාකකක අංශය     ෙැ.ගැ.ළි. 

02.දිස්වික ගල්කම් 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 ගකාමසාරිස්ව     ෙැ.ගැ.ළි. 

06.රාගේ ය ගල්කම් කාජාංගනය .ගිරිබාව. පුම  ලම                                          ෙැ.ගැ.ළි. 

07.අධායක්ෂ වම කම් කණමනාකකකය වා/ගෙ     ෙැ.ගැ.ළි. 

08. වාරිමායග ඉංජිගේරු කාජාංගනය      ෙැ.ගැ.ළි. 

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

10. මුලස්වථාන කිෂිකයම උපාරගේශක වම් ඉවුක ෙකුක ඉවු    ෙැ.ගැ.ළි. 

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

12. ගගානුවට 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


