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ව්ය්පාර්ක කටුවේගස යළයම ම ම්ම ම ම්ම ් ව ගව්  
 

2019 යම ක වනය සඳ්් ව්න ව්ග් රැස්ත්රී ක ව්්ය ්ව් 
  

1994 අංක 13 දකණ ව්්රිම්යග පාරනති ව සංග ෝධි  1968 අංක 48 දකණ ව්්රිම්යග ආඥ් 

පාරනගම  විධි විධ්න අනුව් 2019/03/25 ව්න දින ක්ජ්ංගනය ග වව්්යළක ව්ය්පාරිති 

කළමන්කකණ ක්යය්ලීය රැස්ත්රී ක  ්ල්ගස පාරැව්ති ක්ජ්ංගනය ම්් ව්්රිම්යග බල 

ප්රගයග  2019 යල ක වනග  ව්ග් රැස්ත්රී ක ව්්ය ්ව්. 
 

ස්භ්ගි වූ නිළධ්රී ව 
 

01.ග්ටුණි ඉලංගකම න    දිස්ත්රික් ල ගමක ක / කුරුණෑගල 

02.එ ව.එච්.එ ක.චිත්ර්න වද   දිස්ත්රික් ල ගමක ක / පුම  ලම 

03.ජි.ඩී.කියති ගමගේ    අති/ දිස්ත්රික් ල ගමක ක/ අනුක්ධපුක 

04.එ ක.ඩබ්ලිස.ඩී. ද යළමව්්   ව්්රිම්යග අධයක් ලෂ(අනුක්ධපුක)  

05. නුව් ව තිලකකම න    ප්ර්ගයය ය ගමක ක-  ගිරිබ්ව් 

06. සුනිම අගබ්ලගකෝ ව    ප්ර්ගයය ය ගමක ක-  ක්ජ්ංගනය 

07. ජ්නක තුෂ්ක බ්ලසුරිය   ප්ර්ගයය ය ගමක ක-  කරුව්ලගස්ත්රව්ැව් 

08 ගක් ල.ජයන වද    ස්ක්ක ගක්මස්රිස්ත්ර 

09.ආය.එච්.අයි. සංජිව්නි   ස්ක්ක අධයක් ලෂ-කිෂිකයම 

10.ඩී.බී.එච්.අඹ වව්ල    ස්ක්ක අධයක් ලෂ 

11.ඩබ්ලිස.ඒ.ආය.කුලකම න   ස්ක්ක අධයක් ලෂ 

12. එච්.එ ක.එස්ත්ර.ගේකම     ස්ක්ක අධයක් ලෂ 

13. ජී.ජී.්රිස්ත්රච වර    ස්ක්ක අධයක් ලෂ 

14 අජිම  කුම්ක     ස්ක්ක අධයක් ලෂ 

15.එස්ත්ර.ඩී.එ ක.ක්ජපාරක් ලෂ    ග වව්්යළක ව්ය්පාරිති කළමණ්කරු 

ක්ජ්ංගනය 

16.ඩබ්ලිස.ගේ.එ ක.ලයළම  ගේම්ම  ප්ර්ගයයය ව්්රිම්යග ඉංජිග වරු 

17.ඩී.එ ක.එම.එම.දිව්්කක   ණය නිළධ්රි-ලංක් බැංකුව් 

18.එස්ත්ර.බී.ඒ .එ ක.ගක් ල.ච වදිම්ම   ප්ර්ගයයය නිළධ්රි 

19.එස්ත්ර.එස්ත්ර.පිටව්ල    කක් ලෂණ නිළධ්රි(කිෂි.ක.ම) 

20.ඩී.එස්ත්ර.්තුරුයළං්    කිෂිකයම උපාරගය ක -ක්ජ්ංගනය ව්ම  

21.ආය.ඒ.එ ක.ගක් ල.අ පාරම තු   කිෂිකයම උපාරගය ක - ක්ජ්ංගනය 

දකුණ 

22.ඒ.පී.අතුගකෝකල    මූලස්ත්රථ්න කිෂිකයමඋපාරගය ක-ව්ම 

23.බී.එ ක.ගේ.බණ්ඩ්ක    මූලස්ත්රථ්න කිෂිකයමඋපාරගය ක- දකුණ 

24.ආය.එ ක.අනුෂ්ක් ය ගකෝමණී   කි.උපාරගය ක 

25.එච්.එ ක.ඒ.එ ව.බංඩ්ක   සංව්යධන නිළධ්රි -ග ව.ව්ය්.කළ.ක්ය 

26.ආය.පී.අයි.එස්ත්ර.යළරිව්යධන   සංව්යධනනිළධ්රි-ග ව.ව්ය්.කළ.ක් 

27.ගේ.එ ක.එ ව.එස්ත්ර.ජයසූරිය   සංව්යධන නිළධ්රි -ග ව.ව්ය්.කළ.ක්ය 

28.ගක් ල.පී.ගක් ල.එස්ත්ර.පාරතිකණ   සංව්යධන නිළධ්රි -ග ව.ව්ය්.කළ.ක්ය 

29.ඒ.පී.පී.ගක් ල.පී.කරුණ්තිලක   සංව්යධන නිළධ්රි -ග ව.ව්ය්.කළ.ක්ය 

30.ඩබ්ලිවි.එ ක.ටී.බී.විගේගකෝ ව  සංව්යධන නිළධ්රි -ග ව.ව්ය්.කළ.ක්ය 

31.ඊ.එ ක.කී වර එකන්යක   විෂය නිළධ්රි (දි.ගම.ක්) 

32.බී.ආය.එ ව.ජයසු වදක   සංව්යධන නිළධ්රි(ප්ර්.ගම) 

33.ඩබ්ලිස.බී.එ ව.එ ව.ව්ැිහිද   ඉංජිග වරු ස්ක්ක  

34.ගක් ල.ඩී.විගේසූරිය    ඉංජිග වරු ස්ක්ක 

35.එ ක.පී.එස්ත්ර.එස්ත්ර.පාරතිකණ   ඉං . ්ක් ලෂණ ස්්යක  

36.ඊ.එ ක.එස්ත්ර.ඒ.ඒකන්යක   ඉංජිග වරු ස්ක්ක 

37.යූ.ගක් ල.ඒ.සී.උක් ලව්ම     ඉංජිග වරු ස්ක්ක 

38.සී.බී.මුද වන්යක    ඉංජිග වරු ස්ක්ක 

39.ආය.ඒ.ඩී.ඩබ්ලිස.එම.කණයළං්  ඉංජිග වරු ස්ක්ක 

40.එම.ඒ.පී. ජයවික්රම    ඉංජිග වරු ස්ක්ක 

41.ගේ.ඒ.එස්ත්ර.ඩබ්ලිස ජයගක්ඩි   ඉංජිග වරු ස්ක්ක 



42.එම.එස්ත්ර.ඩී ද යළමව්්     ්ක් ලෂණ ස්ක්ක 

43.ඩබ්ලිස.පී.ගක් ල දිස්න්යක    ්ක් ලෂණ ස්ක්ක 

44.ගක් ල.ඒ.ඩී.ඩී.එස්ත්ර.ක වන වගක    ්ක් ලෂණ ස්්යක 

45.එස්ත්ර.පී.ගක් ල.මැයගදගග්ඩ    ්ක් ලෂණ.ස්ක්ක 

46.ආය.එ ක ඩබ්ලිස.ඒ.ටී.ගේමන්යක   ්ක් ලෂණ.ස්ක්ක 

47.ඩබ්ලිස.එ ක.දුලීපාර ච්මක    ්ක් ලෂණ.ස්ක්ක 

48.එච්.එ ක.ඩී.එ ව.ගේකම                                  ්ක් ලෂණ ස්්යක - කි.ව්ය්ප්ත   නිළධ්රි 
 
 
 

49.එස්ත්ර.එ ව.ගුණගස්ත්රන    කි.පාර.නි.ස  

50.එ ක සුගම  කුම්ක    කි.පාර.නි.ස 

51.එ ක.එ ක.දමය වති    කි.පාර.නි.ස 

52.ජී.බී.ඒ.ලක් ලම්ි කි.පාර.නි.ස 

53. යු.ජී.ටී.ගම ජ් විගේකම න ක.නකි.පාර.නි.ස 

54.ආය.යූ.යූ.ගේ.ක්ජපාරක් ලෂ කි.පාර.නි.ස 

55.එච්.පී.සකම  කි.පාර.නි.ස 

56.ආය.එ ක.ජයතිස්ත්රස                          කි.පාර.නි.ස 

57.ජී.ජී.එස්ත්ර.ඒ.ග කපාරලගේ   කි.පාර.නි.ස 

58.ටී.ජී.එස්ත්ර.ආය.ගම වඩිස්ත්ර   කි.පාර.නි.ස 

59.ඩබ්ලිස.ටී.එ ක.ගේමකම න   කි.පාර.නි.ස 

60.ආය.එ ක.යළ.එ ක.වික්රමයළං්   කි.පාර.නි.ස 

61.ඩබ්ලිස.ජී.එ ව.ගේමතිලක   කි.පාර.නි.ස 

62.ගක් ල.ඩී.එස්ත්ර.අඹග්විල   කි.පාර.නි.ස 

63.ඩබ්ලිස.ඩී.එස්ත්ර. ් ව  කුම්ක   ජලපාර්ලක 

64.ටී.එ ක. සුකගස්ත්රන    ජලපාර්ලක 

65.එස්ත්ර.එච්.එස්ත්ර.එස්ත්ර ජයතිලක   ජලපාර්ලක 

66.ආය.ඩී.මමිපාර්ල    ජලපාර්ලක 

67.ගේ.ඒ.අයි.පී. ජයයළං්   ජලපාර්ලක 
 
 

ස්භ්ගි වූ ගග්වි නිගයෝජි ය ව 
 

01.නි්්ම ව් වනිආකච්චි   ගරු සභ්පාරති රුහුණු 

02.අයි.ගක් ල.ධයමතිලකකම න   ගරු සභ්පාරති ඩී.එස්ත්ර.ගස්ත්රන්න්යක 

03.්ැරිස ව ග්ට්ටිආකච්චි   ගරු සභ්පාරති ජයමග 

04.ඒ ධයමද්ස     ගරු සභ්පාරති ප්රදීපපාර්ගලෝක 

05.ඩී.එ ක.ගසගනවිකම න   ගරු ගමක ක ජයමඟ 

06.ටී.ගටකස්ත්ර ග්ටුණි    උපාර සභ්පාරති ස්ියගම 

07.අයි.පී.සකණපාර්ල    උපාර සභ්පාරති තිස්ත්රසපුක 

08.ඩබ්ලිස.පී.කරුණ්තිලක   උපාර සභ්පාරති තිස්ත්රසපුක 

09.ීජී.සකම ගස්ත්රන    ගරු සභ්පාරති කංගක (ද.ඉ) 

10.එච්.එ ක. සංජය ප්රියංකක   ගරු සභ්පාරති ජය වතිපුක නව්ජිව්න 

11.ඩී.එම.ගසෝමපාර්ල    ගරු සභ්පාරති එක් ලසම  ගැමුණු 

12.එච්.ධයමකම න    ගරු භ්ණ්ඩ්ග්රික කංගක  

13.එම.බී.ඉ වරද්ස    ගරු සභ්පාරති පාරැකකු ක 

14.යු.පී.ඩී.ප්රියදය නි    ගරු භ්ණ්ඩ්ග්රික ශ්රි ස්ියක්ජ 

15.එච්.ඒ.ජයයළං්    ගරු සභ්පාරති  බී.ඕ.පී.711/1 

16.ඩී.එ ක පාරම මකුම්ක    ගරු සභ්පාරති  ම්ගස ව 

17.පී.ඒ. ගුනකම න    ගරු සභ්පාරති  ගැමුණු 

18.බී.ආන වද ජයයළං්    ගරු සභ්පාරති බී.ඕ.පී.711/2 

19.ටී.ජී.ගසගනවිකම න    ගරු සභ්පාරති පුකසඳ 

20.එච්.එ ක.රුව් ව උදයංග   ගරු සභ්පාරති ගකම යළරි 

21.ගේකම බංඩ්     සම්ජික ම්ගස ව 

22.ආය.එච්.අග ෝක අමකයළං්   ගරු ගමක ක ගැමුණු එක් ලසම  

23.එ ක.පී.ගසෝමකම න    ගරු සභ්පාරති ශ්රී විජය 

24. ඩබිිස.බී.ප්රිය ව     ගරු භ්ණ්ඩ්ග්රික ශ්රී විජය 

25.ගක් ල.ඒ.රුව් ව නි ් ව    ගරු සභ්පාරති  රුණගග්වි 

26.එච්.එ ක.එස්ත්ර. ගසෝමතිලක   ගරු සභ්පාරති ීකපුක 



27.අයඩි වද යළමව්්    ගරු සභ්පාරති එකමුතු 

28.ටී.එ ක.බ වදුල ශ්රි ගස්ත්රපාර්ල   ගරු සභ්පාරති සු්ඳ 

29.ඩබ්ලිස.පී. නිමම විගේයළං්   උපාර සභ්පාරති විජය 

30.ඩබ්ලිස.එ ක.විගේකම න   ගරු සභ්පාරති ස්ළියව්ැව් 

31.එච්.එ ක.පුංච්බංඩ්    ගරු සභ්පාරති ස්කගක  

32.අයි.පී.පියතිස්ත්රස    ගරු සභ්පාරති නගව්ෝදය 

33.ඩබ්ලිස.ඒ.යළරිගස්ත්රන    ගරු ගමක ක ප්රගති 

34.එ ක.එ ක. ය්මලී කරුණ්කම න  ගරු ගමක ක නගව්ෝදය 
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38.පී.බී.දිස්න්යක    ගරු සභ්පාරති දිමුතු 

39.ඒ.ඒ.යළයළක කුම්ක    උපාර ගමක ක  රුණගග්වි 
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47. එස්ත්ර.එ ව.එ ක.ජයගස්ත්රන   ගරු සභ්පාරති ක වගක (ව්.ඉ) 

48.ඩබි.ිස.එ ක.ඒ.පී.ව්්සල   ගරු ගමක ක සදගල 
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පිළිගැනීම ්් මුලසුන පිළිගැ වීම- ග වව්්යළක ව්ය්පාර්ක කළමණ්කරු - 

එස්ත්ර.ඩී.එ ක.ක්ජපාරක් ලෂ මය් 

ක්ජ්ංගනය ව්ය්පාර්කග  ග වව්්යළක ව්ය්පාර්ක කළමණ්කරු එස්ත්ර.ඩී.එ ක.ක්ජපාරක් ලෂ 

ම් ් වියළ ව කුරුණෑගල දිස්ත්රික් ල ගමක කතුම ව ්් අනුක්ධපුක අතිගයක දිස්ත්රික් ල 

ගමකටුතුම ව  පුම  ලම දිස්ත්රික් ල ගමක කතුම ව  ඇතුම  පාරැටුණ යළින යළයම ම ක්ජය 

නිළධ්රී වගග ව ්් ගග්වි සංවිධ්න නිගයෝජි යි ව පිළිගැනීගම ව අනතුරුව්  

කුරුණෑගල  දිස්ත්රික් ල තුම්ට මුලසුන ග්බීම සද්් ආක්ධන් කකනු  ලැබීය. 
 

අකමුණ පාරැ්ැදිි කිරීම - දිස්ත්රික් ල ගමක කතුම් - කුරුණෑගල 
 

ගපාරක ක වන රැස්ත්රීගම ව ගනු ලැබූ තීකණ සද්් ය ක සංග ෝධන ඇම න ක ්් අම ති ව 

එක් ල කිරීමට කරුණු ඇම න ක ස්කච්ඡ් කක නී යිනුල ල කක ග වන් ගලසම  ඉමල් 

යළිග  ය. 
  

එහි දීප  ප්රථමගය ව  ජල  ම ව්ය පාරැව්සීමට ව්්රිම්යග ඉංජිග වරුතුම්ට ආක්ධන් කගේ 

ය. 

 

ව්්රිම්යග කටයුතු -ව්්රිම්යග ඉංජිග වරු - ඩබ්ලිස.ගේ.එ ක.ලයළම  ගේම්ම 
 

ජල ධ්රි ්ව්ය 
 

ක්ජ්ංගනය ජල් ය අක් ලකක අඩි                                        - 34.3 

අංගමුව් ජල් ය අක් ලකක අඩි                                        - 20.6 

සඵල ජල ධ්රි ්ව්ය ක්ජ්ංගනය ජල් ය අක් ලකක අඩි - 78865 

සඵල ජල ධ්රි ්ව්ය අංගමුව් ජල් ය අක් ලකක අඩි  - 13035 
 

යම ක වනග  ව්ග් කටයුතු සද්් උපාරරිම ජල ධ්රි ්ව්ක් ල පාරව්ම න බව්ම  ම්ස්ත්ර 

ක වනග  දීප අක් ලකක 01 ක් ල සද්් අක් ලකක අඩි 5 -6 අ ක ව්ග්ව් ව සද්් ජලය භ්වි ් ී 

ඇති බව්ම  ගමව්ක ද ස කූයණ ව්පාරසරියම ව්ග් කළ ්ැකි බව්ම  ජලය අකපිරිමැස්ත්රගම ව 

භ්වි ් කළ යුතු බව්ම  පාරැව්සීය. 



 

ආය.එච්.අයි.සංජීව්නී ටුය - කිෂිකයම ගදපාර්ය ග ක වතුව් - ස්ක්ක කිෂිකයම 

අධයක් ලෂ - අනුක්ධපුකය 
 

ගපාරක ක වන රැස්ත්රීග ක දීප අද්ළ තීකණ ගැනීග ක  දීප දින 21 ක් ල බි ක සැකසීම සද්් ගය්ද් 

ගැනීම සුදුසු බව්ම  ම්ස 3,3 1/2 ී ව්ග්ව් සුදුසු බව්ම  පාරව්ස් යළිය් ය.බිම  ක ී ම් 

ඉලුප්ත පාරමලගම ව ලබ් ග  ්ැකි බව්ම  ක්ල සට්නට අනුව් ව්ග්ව් යළදු කක අගගෝස්ත්රතු 

10 ට ගපාරක අව්ස ව කළ ග්්ම  අතිගයක ක වනයකට ය්මට ්ැකි බව් ප්රක්  කළ් 

ය.එහි දීප මුං ගව්ග්ව් සුදුසු බව් ද ප්රක්  කළ අ ක  ද හිරු ක්ටුයට රගක්ම තු දීපම 

සද්් පාරැරිෂුට්ට  ැි මගි ව ව්ග්ව් යළදු කිරීම සුදුසු බව්ම  පාරත්රව්යණ දය කය භ්වි ් කක 

නියගය යට අනුව් ගපාර්ග්්ක භ්වි ් කිරීගම ව ව්ැඩි අස්ත්රව්ැ වනක් ල ලබ් ග  ් ැකි බව්ම  

ප්රක්  කළ් ය. 
 
 

ගේ.ගක් ල.දය්න වද ම් ් - ගග්විජන ගස්ත්රව්් ගදපාර්ය ග ක වතුව්-- ගග්විජන ගස්ත්රව්් 

ස්ක්ක ගක්මස්රිස්ත්ර 
 

ගග්ී වට අව් ය ගපාර්ග්්ක ,බිම  ක ී ලබ් දීපමට කටයුතු කකන බව්ම  දිස්ත්රික් ල 

ගපාර්ග්්ක කටුවේව් පාරව්ම ව්් ගපාර්ග්්ක ගග වව්් ඇති බව්ම  ක්ජ්ංගනය ව් ක ඉවුක 

ගප්රය යට 30%ක් ල ගපාර්ග්්ක ලබ් දීප ඇති බව්ම  ම්ස 3, 3 ½ බිම  ක ී අව් ය 

ප්රම්ණගය ව ප්ර්ගයයය සංව්ධන නිළධ්රි තුම ව මගි ව ඉමලී ක ගක්ට ලබ් ග  ්ැකි 

බව්ම  ප්රක්  කගේ ය.කිෂි කක් ලෂණ මණ්ඩලය මගි ව රු.200 ක් ල ගගව්් අම ක 

කක් ලෂණ්ව්කණයක් ල ලබ් ග  ්ැකි බව් ද ප්රක්  කක යළිග  ය.ආයික අති ව 

දුෂ්කක ් ඇති ගග්වි ම්තු වට ගග්විජන ගස්ත්රව්් මධයස්ත්රථ්නය මගි ව රු.50000.00 ක 

ණය මුදලක් ල ලබ් ග  ්ැකි බව් ද ප්රක්  කගේ ය. 
 

කිෂි කක් ලෂණ මණ්ඩලය - ස්ක්ක අධයක් ලෂ - කුරුණෑගල -ඩබ්ලිස.ඒ.ආය.කුලකම න  

මය් 
 

2018/19 ම්ස්ත්ර ක වනග  ව්ග් ්්නි ව්්ය ් ගන්වූ බව්ම  ගග්ී ව 13 ගදගනකුට පාරමණක් ල 

ගස්ත්රන් දළඹු ්්නිය ඇති ීම නිස් ව් වදි ලබ් දීපමට කටයුතු යළදු කකන බව්ම  ප්රක්  

කගේ ය.ප්රධ්න ්්නියට අම කව් අතිගයක කක් ලෂණ්ව්කණයක් ල ලබ් ග වන් ගලසද 

ඉමල් යළිග  එහිදි කිටු ්්නි සද්් ගග්වි වට කක් ලෂණ්ව්කණයක් ල ලැගබන බව් ද 

පාරැව්යළය. 
 
 

ගපාර්ග්්ක ගමකටු ක්යය්ලය -ස්ක්ක අධයක් ලෂ/අනුක්ධපුකය - ජී.ජී.්රිස්ත්රච වර 

ම් ් 
 

ගිය ක වනග  ගස්ත්රම ගමම ක වනග  ගපාර්ග්්ක ලබ් දීපග ක කටයුතු කකන බව්ම  

ගපාර්ග්්ක අව් ය ් ගමනනග  කිරීග ක අක් ලකක 05 ක් ල ීම විග්ෂගය ව සලක් බලන 

බව්ම  ප්රක්  කගේ ය.විග්ෂ කරුණක් ල ගලස ගමව්ක MOP සුදු ව්යණගය ව යුතු ව්න  

බව්ම  ගුණ්ම මක  ්ව්ගය ව ව්ැඩි බව්ම  ප්රක්  කළ එතුම් ගපාර්ග්්ක භ්වි ය අව්ම 

කක ව්ග්ව්ට ගය්ද් ගැනීගම ව ස්යථක අස්ත්රව්ැ වනක් ල ලබ් ග  ්ැකි බව් ප්රක්  කගේ 

ය. 
 

ණය නිළධ්රි - ලංක් බැංකුව් -ක්ජ්ංගනය-ඩී.එ ක.සී.එම.දිව්්කක මය් 
 

ව්ග් ණය ස් මූලයමය අව් ය ් සද්් එ වටය ප්රයිසස්ත්ර ්ශ්ර ලංක් මගි ව කිෂි උපාරකකණ 

සද්් සුවිග්ෂී ණය ව්ැඩපිළිගව්ලක් ල ගගන යන බව්ම   ම අව් ය ්ව්ලට අනුව් එම 

ණය මුදම ලබ් ග  ්ැකි බව්ම  ප්රක්  කගේ ය.ව්ැඩි දුක ග ්කතුරු අව් ය අගයකුට 

 ම ආය නය ගව්  පාරැටුණ ග ්කතුරු ලබ් ග වන් ගලස ඉමල් යළින ලදි 
.  

ගපාරක ක වන රැස්ත්රීග ක තීකණ ඉදිරිපාරම  කිරීම -ග වව්්යළක ව්ය්පාර්ක කළමණ්කරු-

එස්ත්ර.ඩී.එ ක.ක්ජපාරක් ලෂ මය් 
 

1994 අංක 13 දකණ ව්්රිම්යග සංග ෝධන ආඥ්පාරනගම  අංක 05 ව්ග වතිය අනුව් 2019-

03-21 දින ක්ජ්ංගනය ග වව්්යළක ව්ය්පාර්ක කළමන්කකණ ක්යය්ලග දීප පාරැව්ති විග්ෂ 



ව්ය්පාර්ක කළමන්කකණ කටුවේව් ්් ගපාරක ව්ග් රැස්ත්රීග කදීප  2019 යල ක වනය  සද්් 

ග වන් ලද තීකණ ක්රුණිකව් ඉදිරිපාරම  කකටු. 

 

 ව්ග් කිරීමට අගප්ත ක් ලෂි  බි ක ප්රම්ණය   - ගුරුම ව් ග්ක් ල. 7900(ගුරුම ව් / උස්ත්රස්න) 

 ව්ග් කකන ගබෝග ව්යග                       - ම්ස 3, 3 1/3 ී ස් අතිගයක ගබෝග 

 

          දින ව්කව්්නු  

 

 

ව්ග් ගක් වගයසී 

01.ගබදු ක ඇල ශුයධ ගන්කිරීග ක දඩය බඹයකට - රු.200 

02.ගකම  ඇල ශුයධ ගන්කිරීග ක දඩය බඹයකට - රු.50.00 

03.ක වනයකට ගදව්කක් ල ගකම  ඇල ්් ඩී ඇල ගග්වි සංවිධ්න ්මද්නගය ව ශුයධ 

කළ යුතුය.  

04.ව්්රිම්යග නියටු ය වට ්්නි කළ විටදීප එයට අද්ළ ගග්වි සංවිධ්නය වියළ ව 

අද්ළ පුයගලය ව ගස්ය් දීප නීතිමය  කටයුතු කළ යුතු අ ක එගස්ත්ර ගන්මැති න ක එකී 

ව්්රිම්යග නියටු ය වට ්්නි යළදු කිරීමට අද්ළ ඇගම යළයම ම ගග්ී ව ව්ගකිව් යුතුය. 

ඒ අ ක එම නියටු ය නැව්  සකස්ත්ර කළ යුතුය .එගස්ත්ර ගන්මැති වු විට එකී ඇල 

ගක් වීට්ට කක ව්ස්  බනු ලැගබ්ල. 

05.සංව්යධන මුදම අය කිරීම අක් ලකකයකටය ී බුසම ½ක් ල  ග්ෝ රු300.00 ග්ෝ ඊට ව්ැඩි 

06.පිදුරු ගිනි  ැබීග ක දඩය අක් ලකකයකට (එළන ලද)රු3000.00කි 

07.ජල් ගය ව ගපාරෝෂණය ව් වන්වු ව්ග් බි කව්ලට  ්් ගග්ී වට අගතියක් ල ව්න 

අක්කගය ව ප්රධ්න ජල් ය ව්න ක්ජ්ංගනය ජල් ග   ව්ැස  ්වුමල ව්ග් කිරීම,ඒ 

සද්් ජල් ග  ජලය ප්රගයෝජනයට ගැනීම (ගපාර් කපාර කිරීම) සපුක්  ්න ක. 

 
 
 
 
 
 

ගග්වි සංවිධ්න අද්ස්ත්ර ්් ගයෝජන් 
 

ගරු ගමක ක ගැමුණු එක් ලසම  ගග්වි සංවිධ්නය 
 

 ගමම අව්ස්ත්රථ්ගස දීප ජලය නිකුම  කිරීම අස්යථක බව්ම  අ කමැදි ක වනග  දීප මුං ව්ග්ව් 

යළදු කළද එයට ටුළක් ල ගන්මැති බව්ම   ව් දින කිහිපාරයක් ල පාරසු ගක්ට ජලය ලබ් දීපම සුදුසු 

බව්ම  ප්රක්  කගේ ය. 
 

ගරු සභ්පාරති -නි්්ම ව් වනි ආකච්ච් මය් -ඒක්බයධ ගග්වි සංවිධ්නය 

 

ගපාරක ක වනයට තී වදු ගනු ලැබුගස ගිය ක වනග  යළට බව්ම  අව්ධ්න ක ක වන ගදකක් ල 

පාරසු ගක්ට ව්ග් ස්යථක වූ ව්ය්පාර්කයක් ල බව්ම  ජලගය ව උපාරරිම ප්රගයෝජන ගගන 

අනු 

අංකය 

ක්කණය දිනය 

01 ඇලගසි ශුයධකිරීම 2019.03.20 - ගපාරක 

02 ජල් ගය ව ජලය නිකුම කිරීම 2019.03.25 

03 ය්යට ජලය නිකුම  කිරීම 2019.03.25 

04 බීජ ව්පුක් ග්ෝ යළවේව්් අව්ස ව කලයුතු 

දිනය 

2019.04.20. 

05 මුක ජලය නිකුම  කිරීම ව්ය්පාර්ක කටුවේගසදීප 
06 අව්ස ව ජල මුකය නිකුම  කිරීම 2019.07.20 

07 අස්ත්රව්නු ගනලීම ආක කභ කිරීම 2019.08.05 

08 අස්ත්රව්නු ගනල් අව්ස ව කිරීම 2019.08.20 

09 ව්ග් කක් ලෂණ කටයුතු අව්ස ව කිරීම 2019.04.20 

10 ව්ග් ්්නි දැනු කදිය යුතු දිනය 2019.08.20 

11 අව්ස ව ජල මුකගය ව පාරසු දින 10 ව්කක් ල උස්ත්රස්න සඳ්් දින 03 ක ජල 

මුකයක් ල ගදනු ලැගබ්ල 



තු වව්න ක වනයට ද  සූද්න ක ී ම සද්් ගපාරක ක වන තීකණ ගනු ලැබූ බව්ම  එම තීකණ 

ගව්නස්ත්ර කිරීමට අව් ය ගන්ව්න බව්ම  ප්රක්  කගේ ය. 

 

දිස්ත්රික් ල ගමක කතුම් -කුරුණෑගල 
 

පාරව්තින දැඩි උෂ්ණම ව්ය නිස් සීගෙය ව ජලය ව්්ෂ්පාර ව්න බව්ම  ස්මූහික තීකණයක් ල 

ගැනීම සුදුසු බව්ම  ප්රක්  කගේ ය. 
 

ඒ අනුව් පාර්  සඳ් ව දින ව්කව්්නු අනුව් ක වනය ආක කභ කිරිම සුදුසු බව් සඳගල 

ගග්වි සංවිධ්නග  ගරු ගමක ක  ඩබ්ලිස.එ ක.ඒ.පී. ව්්සල ම් ් ගයෝජන් කල අ ක 

රුහුණු ගග්වි සංවිධ්නග  ගරු සභ්පාරති නි්්ම ව් වනි ආකච්චි ම් ් ස්ත්රික කකන 

ලදි. 
 

ව්ග් කිරීමට අගප්ත ක් ලෂි  බි ක ප්රම්ණය   - ගුරුම ව් ග්ක් ල. 7900(ගුරුම ව්/ උස්ත්රස්න) 

ව්ග් කකන ගබෝග ව්යග                       - ම්ස 3, 3 1/3 ී ස් අතිගයක ගබෝග 

 

          දින ව්කව්්නු  

 

 

 

ව්ග් ගක් වගයසී 

01.ගබදු ක ඇල ශුයධ ගන්කිරීග ක දඩය බඹයකට - රු.200 

02.ගකම  ඇල ශුයධ ගන්කිරීග ක දඩය බඹයකට - රු.50.00 

03.ක වනයකට ගදව්කක් ල ගකම  ඇල ්් ඩී ඇල ගග්වි සංවිධ්න ්මද්නගය ව ශුයධ 

කළ යුතුය.  

04.ව්්රිම්යග නියටු ය වට ්්නි කළ විටදීප එයට අද්ළ ගග්වි සංවිධ්නය වියළ ව 

අද්ළ පුයගලය ව ගස්ය් දීප නීතිමය  කටයුතු කළ යුතු අ ක එගස්ත්ර ගන්මැති න ක එකී 

ව්්රිම්යග නියටු ය වට ් ්නි යළදු කිරීමට අද්ළ ඇගම යළයම ම ගග්ී ව ව්ගකිව් යුතුය.ඒ 

අ ක එම නියටු ය නැව්  සකස්ත්ර කළ යුතුය .එගස්ත්ර ගන්මැති වු විට එකී ඇල ගක් වීට්ට 

කක ව්ස්  බනු ලැගබ්ල. 

05.සංව්යධන මුදම අය කිරීම අක් ලකකයකටය ී බුසම ½ක් ල  ග්ෝ රු300.00 ග්ෝ ඊට ව්ැඩි 

06.පිදුරු ගිනි  ැබීග ක දඩය අක් ලකකයකට (එළන ලද)රු3000.00කි 

07.ජල් ගය ව ගපාරෝෂණය ව් වන්වු ව්ග් බි කව්ලට  ්් ගග්ී වට අගතියක් ල ව්න 

අක්කගය ව ප්රධ්න ජල් ය ව්න ක්ජ්ංගනය ජල් ග   ව්ැස  ්වුමල ව්ග් කිරීම,ඒ 

සද්් ජල් ග  ජලය ප්රගයෝජනයට ගැනීම (ගපාර් කපාර කිරීම) සපුක්  ්න ක. 

 
 
 

 

 

 

ගරු සභ්පාරති -නි්්ම ව් වනි ආකච්ච් මය් -ඒක්බයධ ගග්වි සංවිධ්නය 

අනු 

අංකය 

ක්කණය දිනය 

01 ඇලගසි ශුයධකිරීම 2019.03.20 - ගපාරක 

02 ජල් ගය ව ජලය නිකුම කිරීම 2019.03.25 

03 ය්යට ජලය නිකුම  කිරීම 2019.03.25 

04 බීජ ව්පුක් ග්ෝ යළවේව්් අව්ස ව කලයුතු 

දිනය 

2019.04.20. 

05 මුක ජලය නිකුම  කිරීම ව්ය්පාර්ක කටුවේගසදීප 
06 අව්ස ව ජල මුකය නිකුම  කිරීම 2019.07.20 

07 අස්ත්රව්නු ගනලීම ආක කභ කිරීම 2019.08.05 

08 අස්ත්රව්නු ගනල් අව්ස ව කිරීම 2019.08.20 

09 ව්ග් කක් ලෂණ කටයුතු අව්ස ව කිරීම 2019.04.20 

10 ව්ග් ්්නි දැනු කදිය යුතු දිනය 2019.08.20 

11 අව්ස ව ජල මුකගය ව පාරසු දින 10 ව්කක් ල උස්ත්රස්න සඳ්් දින 03 ක ජල 

මුකයක් ල ගදනු ලැගබ්ල 



  

ගපාර්ග්්ක ලබ් දීපග ක දීප ගග්වි සංවිධ්න ගග්වි සංවිධ්නය වියළ වම බිම කඩ් ගපාර්ග්්ක 

ලබ් දීපම සුදුසු ගන්ව්න බව්ද ගපාර්ග්්ක ලබ් දීපග ක දීප නියම ක්රමගසදය කුමක් ල දැයි විමස් 

යළිග  ය. 

 

දිස්ත්රික් ල ගමක ක -කුරුණෑගල 

 

ගපාරක පාරැව්ති ආක්කයටම ගපාර්ග්්ක ලබ් දීපම සුදුසු බව්ම  ඒ සද්් අව් ය ආය නව්ල 

නිළධ්රී ව දැනුව්ම  කිරීමට කටයුතු කකන බව්ම  ගපාරක පාරැව්ති ආක්කයටම ගපාර්ග්්ක 

ලබ් දීපම යළදු කකන ගලස පාරව්ස් යළිග  ය. 

 

දිස්ත්රික් ල ව්්රිම්යග අධයක් ලෂ - අනුක්ධපුකය 

 

ගමම ක වනය ව්යෂ්පාර නය අඩු ක වනයක් ල බව්ම  ගිය ක වනග  දීප අක් ලකක එකක් ල 

සද්් අක් ලකක අඩි 5.81 පාරමණ ව්ැය ී තිබූ බව්ම  ගමම ක වනග  දීප ජලය 

අකපිරිමැස්ත්රගම ව භ්වි ් කක ක වනය යළදු කකන ගලසම  ඉමල් යළිග  ය. 

 

ගරු සභ්පාරති -නි්්ම ව් වනි ආකච්ච් මය් -ඒක්බයධ ගග්වි සංවිධ්නය  

 

පාර්නී ජල ව්ය්පාරිතිය පිළිබද ව් ග ක ව්න විට පාරව්තින  ම ව්ය කුමක් ලදැයි විමසී ය.අව් ය 

පාරරිදි ව්ග්ව් ව සද්් ජලය ලබ් ගදනව්්න ක එම ව්ය්පාරිතියට එකග බව් ද ප්රක්  කගේ 

ය. 

 

උපාර සභ්පාරති - ස්ියගම ගග්වි සංවිධ්නය-ටී.ටී.ග්ටුණී  

 

ජල ව්ය්පාරිතිග  කටයුතු ග ක ව්න විටම   ඹුම ගම ගම යළදු කකගගන යව් බව්ම  ගමම  

ජල ව්ය්පාරිතිග  ව්ය ම්න  ම ව්ය ගකබදුදැයි විමස් යළින ලදි. 

 

ගරු භ්ණ්ඩ්ග්රික -අමකසූරිය දිස්න්යක -ඩී.එස්ත්ර .ගස්ත්රන්න්යක ගග්වි සංවිධ්නය 

 

උස්ත්රස්න ගග්ී ව පාරැය 24 තුළම විදුි ගමෝටය ක්රිය්ම මක කක ජලය ලබ් ග වන්ක 

බව්ම  විවිධ ව්ය්පාරිති ්ක්් මුදම , ප්රතිපාර්දන ප්ර්ගයයය ගමක ක ක්යය්ලයට ලැගබන 

බව්ම  ඒව්් උස්ත්රස්න ඇළ පාරයධතිගය ව සැකසීමට ගය්ද් ග වන් ගලසම  ඉමල් යළිග  

ය. 

 

දිස්ත්රික් ල ගමක ක -කුරුණෑගල 

 

ගටුගපාරකිය ව්ය්පාරිතිය යටගම  උස්ත්රස්න ව්ය්පාරිතිය සද්් මුදම ප්රතිපාර්දන ලබ් දීප ඇති 

බව්ම  ඉදිරිග  දීප ඒ සද්්  කටයුතු කළ ්ැකි බව්ම  ප්රක්  කකන ලදි. 

 

ගරු සභ්පාරති -බී.ඕ.පී.711/2 ක වද උඩ සභ්පාරති 

 

යළතිය ක ග  ගන්වූ බි ක ගක්ටස්ත්ර උස්ත්රස්න පාරයධතිග  පාරව්තින බව්ම  ඒ පිළිබද ගස්ය් 

බල් තීකණයක් ල ග වන් ගලස ප්ර්ගයයය ගමක කතුම්ගග ව ඉමල් යළිග  ය. 

 

 

ගරු සභ්පාරති - එකමුතු ගග්වි සංවිධ්නය 

 

ව්්රිපාරයධතිග   FC 5/8/10 වි ්ල ගලස ්්නි ී ඇති බව්ම  FC 08 ව්ග් කළ ගන්්ැකි 

 ම ව්ග  පාරව්තින බව්ම  FC 08 ස්ද් නිම කකන ග ක් ල ය්යට ජලය නිකුම  ගන්කකන 

ගලස ඉමල් යළිග  ය. 

 

ගරු සභ්පාරති -  රුණගග්වි ගග්වි සංවිධ්නය 

 

අතු ඇළ අංක තුග ව ්ගම  ඇගේ යළට ඉදිරියට රක් ලෂිජ ව ්් ්යිඩ්රිමල් ගස්ත්ර ව්ැී ඇති 

බව්ම  එම නිස් අග්ව් ට ජලය ගන්ලැගබන බව්ම  ප්රක්  කගේ ය.එම නිස් ඒව්් ඉව්ම  

කක ගදන ගලස ව්්රිම්යග ගදපාර්ය ග ක වතුගව් ව ඉමල් යළිග  ය. 

 

 

ගරු ගමක ක - සදගල ගග්වි සංවිධ්නය -ඩබ්ලිස.එ ක.ඒ.පී.ව්්සල මය් 

 



ව්්රි ටුතුරු ව්ය්පාරිතිග  දීප D8  FC 44  , FC 50 සකස් ගන්මැති බව්ම  දියව්ක නෑගයෝ ව්ැඩ 

සට්ග ව දීප එය යළදු ගන්ව්න බව්ද ප්රක්  කගේ ය.අස්ත්රව්නු ගනළන අව්ස්ත්රථ්ව්ට රු.50000 

ක මුදලක් ල බැංකු මගි ව ණය මුදලක් ල ගස්ත්ර ලබ්දීපමට ්ැකි න ක ගග්ී ව අඩු ටුළට ී 

විකිණීමට ගපාරලගඹ වග ව නැති බව්ම  ප්රක්  කගේ ය. 

 

 

 

 

අතිගයක දිස්ත්රික් ල ගමක ක -අනුක්ධපුකය 

 

ගග්වි ම්තු ව  ම ගග්වි ැනි ව  ල්බ ගන්ලබන බව්ම  වියදම ආද්යම අ ක  

පාරක කය ඉ ් ව්ැඩි බව්ම  ඊට සරිලන ආද්යම අඩු බව්ම   ප්රක්  කළ එතුම් සීම්ව් 

ඉක් ලමව්් වියද ක පාර්ය ව්ය ඉ්ළ ගග්ස්ත්ර ඇති බව්ම  ගග්වි ම්තු වගේ ව්කදි ව ගමම 

ල්බය අහිටු ී ඇති බව්ම  ප්රක්  කගේ ය.ජලය කළමණ්කකනය නියළ පාරරිදි යළදු කක 

ගගන කටයුතු කිරීම අව් ය බව් ප්රක්  කළ එතුම් කිෂිකයම් ව ය ල්බද්යි ගලස 

යළදුකකග  ්ැක් ලගක් ල ගග්ී වටම බව් ප්රක්  කගේ ය.  

  

දිස්ත්රික් ල ගමක ක -පුම  ලම 

 

ස්මූහිකව් ව්ග් කටයුතු යළදුකළ ග්්ම  ස්යථක ව්ග් ක වනයක් ල යළදු කළ ්ැකි බව් 

ප්රක්  කගේ ය.ව්්. ගද ජල කළමණ්කකනය අව් ය බව් ප්රක්  කළ අ ක දින 15 ක් ල 

පාරමණ ී ගග්ී ව ලග තිබුගණ්ම  ී ග්්ද ටුළකට ලබ් දිය ්ැකි බව්ම   ප්රක්  කගේ 

ය. ව් දුකටම  පිදුරු ගිනි ගන් බන ගලසටම  ඉමල් යළිග  ය. 

 

දිස්ත්රික් ල ගමක ක -කුරුණෑගල 

 

ක වන රැස්ත්රීග ක තීකණව්ලට අනුව් ව්ග් කටයුතු යළදු කකන ගලසම  එමගි ව ස්යථක 

ව්ග් ක වනයක් ල බල්ගපාර්ගක්ම තු විය ්ැකි බව්ම  ප්රක්  කගේය. 

 

ස්ත්රතුති කථ්ව්-ගරු සභ්පාරති.ඒක්බයධ ගග්වි සංවිධ්නය 

ක වන රැස්ත්රීමට ස්භ්ගි වූ කුරුණෑගල/ අනුක්ධපුකය/පුම  ලම/ දිස්ත්රික් ල 

ගමක කතුම වල් ඇතුම  යළයම ම ක්ජය නිළධ්රී වට ්් ගග්වි සංවිධ්න නිළධ්රී ව ්ට 

ස්ත්රතුති කකටු ව 2019  යම ක වනය  සද්් ව්න ක වන රැස්ත්රීම නිම්ව්ට පාරම  කකන ලදි. 

 

 

ග්ටුණි ඉලංගකම න 

දිස්ත්රික් ල ගමක ක / දිස්පාරති 

කුරුණෑගල 

 

පිටපාරම  - 

01.ගමකටු- ව්්රිම්යග ්් ජල  කළමන්කකණ අම් ය්ං ය        :- 

ක්.දැ.ස 

02.ගමක ක- කිෂිකයම සංව්යධන ්් ගග්විජනගස්ත්රව්් අම් ය්ං ය       :- 

ක්.දැ.ස  

03.ප්රධ්න ගමක ක- උතුරු මැද පාරළ්            :-  

ක්.දැ.ස                                                            

04.අදයක් ලෂ ව්්රි කළමන්කකණ අං ය             :- 

ක්.දැ.ස                                                           

05. දිස්ත්රික් ල ගමක ක - අනුක්ධපුකය/ කුරුනැගල           :- 

ක්.දැ.ස                                               

06. ප්ර්ගද්යය ය ගමක ක - ක්ජ්ංගනය.ගිරිබ්ව්.කරුව්ලගස්ත්රව්ැව්        :- 

ක්.දැ.ස                             

07.කළමණ්කරු- ලංක් බැංකුව්.ම්ජන බැංකුව්  :-  ක්.දැ.ස                                               



08.නිගයෝජය ඉඩ ක ගක්මස්රිස්ත්ර .අනුක්දපුක  :- ක්.දැ.ස                                                       

09.කල්පාර ව්්රිම්යග අධයක් ලෂ.අනුක්ධපුක  :- ක්.දැ.ස                                                        

10.ව්්රිම්යග ඉංජිග වරු.ක්ජ්ංගනය   :- ක්.දැ.ස  

11.ගග්විජනගස්ත්රව්් ගක්මස්රිස්ත්ර අනුක්ධපුක.කුරුණෑගල.පුම  ලම 

 :- ක්.දැ.ස                                                                                

12.දිස්ත්රික් ල අධයක් ලෂ කිෂිකක් ලෂණ මණ්ඩලය .අනුක්ධපුක.කුරුණෑගල  

 :-ක්.දැ.ස                                                                                                                                       

13.ව්ය්පාර්ක කළමණ්කරු .ක්ජ්ංගනය        :-  ක්.දැ.ස                                                                                                                             

14.ව්ය්පාරිති අධයක් ලෂ ගසළි ආකක් ලෂණ ව්ය්පාරිතිය   :- ක්.දැ.ස                                                                                                             

15.ස්ක්ක කිෂිකයම අධයක් ලෂ අ ව ය පාරළ්ම  .අනුක්ධපුක     :-  ක්.දැ.ස                                                                                            

16.ක්ජ්ංගනය දකුන ඉවුක ව් ක ඉවුක ජනපාරද නිළධ්රි                                 :-  

ක්.දැ.ස                                                                  

17.ගග්විජන සංව්යධන නිළධ්රි ක්ජ්ංගනය දකුන ඉවුක /ව් ක ඉවුක/ස්ියව්ැව්

 :-  ක්.දැ.ස                                                                 

18.කිෂි උපාරගය ක  ක්ජ්ංගනය දකුන ඉවුක /ව් ක ඉවුක  :- ක්.දැ.ස                                                                                                         

19.ප්ර්ගයය ය කලමණ්කරු ලංක් ගපාර්ග්්ක සංස්ත්රථ්ව්  :-ක්.දැ.ස                                                               

20.ගග්ස සංසධ්න නිළධ්රි ව   :- ක්.දැ.ස                                                                                                                                         

21.ගග්නුව්ට                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


