
 

 

මගේ අංකය 029/03/17 

ගේවාසික වයාපාරාක කායයාලය 

කාජාංගනය 
2019/02/21 
  

වයාපාරාක කටුවේගස සියම ම ම්ම ම ම්ම ්ේ ගව  
 

2019 ගපාරබකවාරි  මස 21 වන දින ගපාරකකේන රැස්වීම් වාය ාව 
  

කාජාංගනය ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකාකමාමාගේ රධාානම වගයේ  2019 ගපාරබකවාරි 

මස 21 වන දින ගපාර.ව.9.30 ට ගපාරකකේන  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.එම්.ගක්.එස්ව.මුක ීක   පාරරිපාරාලන ග්රාම නිණධාාරි 

04.ඒ.පී අමාගකෝකල    මූලස්වථාන කිෂිකයම උපාරගේශක(වම) 

05.බී.එම්. ජගම සිරි බංඩාක   මූලස්වථාන කිෂිකයම උපාරගේශක 

06.ආය.එ.එම්.ගක්.අ පාරම මා   කිෂිකයම උපාරගේශක 

07.එච්.ඩී.එස්ව. ්මාරුසිං්   කිෂිකයම උපාරගේශක 

08.එස්ව.එස්ව. ළිටගවල    කිෂි කක්ෂක නිණධාාරි 

09.ඊ.ඩබ්ලිස.එම්.පී.ආය. වයකකුණසූරිය  ගගාවිජන සංවයධාන නිලධාාරි 

10.ඩබ්ලිස.එම්.ළියගස්වන    ඉඩම් නිණධාාරි 

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

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

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

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

15.ගක්.ඩී.කලේසූරිය    ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

16.ඩබ්ලිස.බී.එේ.එේ.වැිහිෙ   ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

17.ගක්.ඩී.විගේසූරිය    ඉංජිගේරු ස්කාක -වා.ගෙ 

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

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

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

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

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

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

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

25.ගේ.එම්.එේ.එස්ව.ජයසූරිය   සංවයධාන නිණධාාරි -ගේ.වයා.කණ.කාය 

26.එල්.ඩබ්ලිස.එස්ව. මල්කාේ ක   සංවයධාන නිණධාාරි -වා.ගෙ 

27.ඩී.එම්.එේ.බංඩාක    කිෂිකයම ගෙපාරාය ගම්ේමාව  ාක්ෂක 

ස්ායක    

28.ආය.එම්.ඒ.ටී.ගේමනායක   කිෂිකයම ගෙපාරාය ගම්ේමාව  ාක්ෂක 

ස්ායක 

29.එච්.එම්.ඩී.එේ. ගේකම    කිෂිකයම ගෙපාරාය ගම්ේමාව  ාක්ෂක ස්ායක 

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

31.ඩබිිස.ගක්.සංජීව    ජල පාරාලක 

32.පී.එේ.සූකගස්වන    ජලපාරාලක 

33.එස්ව.එම්.එස්ව.එස්ව.ජය කලක   ජලපාරාලක 

34.ඩබ්ලිස.ඩී.එස්ව. ශාේ  කුමාක   ජලපාරාලක 

35.ආය.ඩී.මමත්රීපාරාල    ජල පාරාලක 



36.ගේ.ඒ.අයි.පී.ජයසිං්    ජල පාරාලක 

37.ඩබ්ලිස.පී.එස්ව.විගේසූරිය   රියදුරු-ගේ.වයා.කණ.කාය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ස්භාගි වූ ගගාවි නිගයෝජි යේ 
 

01.නි්ාල් වේනිආකච්ි    ගරු සභාපාර ක රුහුණු  

02.ඒ.ධායමොස     ගරු සභාපාර ක රදිපාරාගලෝක 

03.ී.ජී.සකම ගස්වන    ගරු සභාපාර ක කංගක  

04.පී. කුලකම න    ගරු සභාපාර ක විජය 

05.ඒ.එම්.ඒ.අධිකාරි    ගරු ගල්කම් ශ්රී උොක 

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

07.බී. ආනේෙ ජයසිං්    ගරු සභාපාර ක කේෙ උඩ 

08.ඩී.එම්.ගසගනවිකම න   ගරු ගල්කම් ජයමඟ 

09.ආය.පී.ජයකම න    ගරු ගල්කම් ජයේ කපුක 

10.ටී.බී.කම නායක    සමාජික ජයේ කපුක 

11.ඩබ්ලිස.ඒ. ෙයානේෙ    ගරු සභාපාර ක බී.ඔ.පී. 721 

12.එච්.එම්. සංජය ප්රියංකක   ගරු සභාපාර ක  නවජිවන 

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

14.ඩබ්ලිස.ඒ.එම්.පී. වාසල   ගරු ගල්කම් සඳගල 

15.එල්.බී.ඉේරොස    ගරු සභාපාර ක පාරැකකුම් 

16.බී.එල්.ආය.ඩී.රැේසිස්ව   ගරු සභාපාර ක රග ක 

17.එස්ව.උපුල් ශාේ     ගරු සභාපාර ක  ජය ශ්රී 

18.පී.බී.දිසානායක    ගරු සභාපාර ක බී.ඕ.පී.397 

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

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

21.ටී.ටී.ගාටුණී     උපාර සභාපාර ක සාියගම  

22.එම්.එච්.බී. කපුරුබංඩා   ගරු භාණ්ඩාගාරික ගැමුණු එක්සම  

23.එච්.ඒ.පී.බී.ගුකගස්වකක   ගරු සභාපාර ක බී.ඕ.පී.607 

24.එස්ව.එම්.නවකම න බංඩාක ගරු සභාපාර ක  ස්වවයකභූටු 
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33.ඩී.එම්.ජී.කවිේර කුමාක   ගරු සභාපාර ක සාියගම 
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37.ටී.එම්.බී. ගස්වපාරාල ගරු සභාපාර ක සු්ෙ 

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

39.ආය.ඩී. ජයවයධාන    ගරු සභාපාර ක කනුපුකක 
 
 



අේස්ව ෙැක්ීම - ගේවාසික වයාපාරාක කණමකාකරු - එවම  ගමම කේනගේ කේන මානක් 

සඳ්ා අවශය කටයුමා ආකම්භ කිරිමට සුදුසු ගලස යල් කේනය සඳ්ා අෙ දින ීරකක ගේනා 

ගලස පාරැවසීය. 
 

ශ්රි ලංකා කක්ෂක සංස්වථාව 

ගගාවි ධීවක ජන ාවගේ ආකක්ෂාව උපාරරිම ගලස  ්වුරු කක ගැනිමට සුවිගේෂි වාසි 

සලසන කක්ෂක සැලසුමක් ළිගැබඳව ෙැනුවම  කල අ ක ඉදිරිගේදී ගගාවි සංවිධාන මාලට 

ගගාස්ව  ගම් ළිගැබඳව ෙැනුවම  කණ ්ැකිබව පාරැවසීය. 
 

ආය න සංවයධානය කටයුමා -  එස්ව.එම්.එේ.සුබසිං් මයා 
 

කාකකය රග කය 

ගගාවි සංවිධාාන නිණවකක ම් සභා 

පාරැවැම ීම 

0 

ම් සභා පාරැවැම ීම 14 

මාසික කටුවේ රැස්වවිම පාරැවැම ීම 53 

මුෙල් සාකාංශ ලබාගැනිම 53 

අභයේ ක ගිණුම් පාරරික්ෂාව 53 

බාහික ගිණුම් විගකනය 04 

පුහුණු වැඩසට්ේ 0 

 
 

ග්ාඳම ගගාවි සංවිධාානය ගම රිගම්  කඟගේ ර කලල කටුවේවට ඉදිරිපාරම  කණ අ ක එහි දී 

A  ගේණියේගේ ගගාවි සංවිධාාන 05 ක් ෙ B  ගේණියේගේ ගගාවි සංවිධාාන 12 ක් ෙ C ගේණියේගේ ගගාවි 

සංවිධාාන 07 ක් ෙ Dගේණියේගේ ගගාවි සංවිධාාන 07 ක් ෙ E  ගේණියේගේ ගගාවි සංවිධාාන 03 ක් ෙ බව 

රකාශ කග  ය. 

 
 

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

ජල ධාාරි ාවය 

කාජාංගනය ජලාශය  අඩි - 35 

අංගමුව ජලාශය අඩි             -  20.7 
 

කේනය අවසේ වුවම  ජල මට්ටම උසස්ව මට්ටමකට පාරව කන බව රකාශ කණ අ ක 

ගෙපාරාය ගම්ේමාගවේ සිදු කකන වැඩ කටයුම  ක් ගලස 2019/03/15 දින ළිරිම  ගේශනයක් 

වැගස පාරැවැම ීමට නියටු  බවම  ඒ සේා ගගාවි සංවිධාාන මගිේ ස්ගයෝගය අවශය බවම  

රකාශ කග  ය. 
 

 ව ෙ උස්වගල සියඹලේගමුව වැගස ගගාඩ ගැසී ඇ ක පාරස්ව ගස්වදීම සේා ිඛි ව අවසකය 

ඉල්ලා ඇ ක බවම  ඒ සේා වයාපාරාක කටුවේගස අවසකඑ  කගබ්ල ෙැයි විමසී ය.ඒ සේා කටුවේගස 

එකග ාවක් ගනාීය 
 
 

කිෂිකයම කටයුමා - වම් ඉවුක මූලස්වථාන කිෂිකයම උපාරගේශක - ඒ.පී අමාගකෝකල ටුය 
 

සායථක මාස්ව කේනයකිේ පාරසුව යල් කවේනය ආකම්භ කිරිමට අවස්වථාව සැලසී ඇ ක බවම  

ඒ සඳ්ා සුදුසුම කාලය ගලස 12 වන දික වන විට වපුකා අවසේ කිරිම සුදුදු බව රකාශ 

කණාය. විගේෂගයේම බක් ම් අකුණු සමඟ වසඅින වැසි පාරැල වලට වඩාම  හි කක බව 

රකාශ කලාය. 
 
 

කිෂිකයම කටයුමා - ෙකුක ඉවුක මූලස්වථාන කිෂිකයම උපාරගේශක - බී.එම්. ජගම සිරි බංඩාක 

මයා 
 

යල් කේනය ආකම්භකක අගේල් 12 වනවිට වපුකා අවසේ කිරිම සුදුසු බව රකාශ කගල්ය. 

 වෙ ජයල කණමකාකකනය කකටුේ අ කමැදි කේනයෙ සායථකව සිදුකණ ් ැකිබව රකාශ 



ක ගල්ය. අම ක ආොයමක් ලබා ගැනිමටම  පාරරිසකගේ ීරවුක ාවය වැඩිකක ගැනිමටම  

අ කමැදි කේනය නියගේශ කකන බවම  ජුනි මස අ ක මැදිකේනය සිදුකිරිම සඳ්ා අගේල් 

12 දින වනවිට වපුකා අවසේ කිරිම සුදුසු බව රකාශ කගල්ය. 
 

හිටපු මූලස්වථාන කිෂිකයම උපාරගේශක - එම්.ගක්.විේසේ ගපාරගයකා මයා 
 

වසක 12ක පාරමක අම ෙැකිම් සමඟ ඔහු රකාශ කගල් යල ්ා ම් කේනය ඒ පාරරිදි සිදුකකන 

ගලසම  අගේල් 01 දිනට ජලය නිකුම  කිරිම සුදුසු බවම ය.  
 
 

ගගාවි සංවිධාාන ගැටම  ඉදිරිපාරම  කිරීම 
 

ඉදිරිපාරම  කල අය කාකකය ීරකකය මගගපාරේීම 
 

ඒකාබේධා  

ගගාවිසංවිධාාන ගරු 

සභාපාර ක නි්ාල් 

වේනිආකච්ි 

ම් ා 
 

කේන මානම වගාකක ගගාවියාට 

අ කගයක ආොයමක් ලබා ගැනිමට 

අවස්වථාව සලසාදිය යුමා බව රකාශ 

කගලය. 

- 

 

 

වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

 

ෙකුණු ඉවුක  එක්සම  

ගැමුණු  ගගාවි 

සංවිධාානගේ  ගරු 

සභාපාර ක ඩී.එල් 

ගසෝමපාරාල ම් ා  
     
 

අගේල් 20 පාරසු ජලය නිකුම  කිරිම 

සුදුදු බවම  මාස 3,31/2 ,ී වගාව 

සුදුසු බවම  ඒ සමඟ අ කගයක 

කේනකට යාමට ්ැකියාව ඇ ක 

බවම  රකාශ කගල්ය. 
 
 

-  

 

 

 

ෙකුණු ඉවුක කංගක  

ගගාවි සංවිධාානගේ  

ගරු සභාපාර ක ී.ජී. 

සකම ගස්වන ම් ා  
     
 

අගේල් පාරලමු දින ජලය නිකුම  කකන 

ගලස ඉල්ලා සිටිගේය. පාරනේකානි 

ඇගල් ගංවමාක ්සුව නැව වගාකල 

කුඹුරු අක්කක 50 ක් පාරමක පාරව කන 

බවම  රකාශ කගල්ය. 

-  

වා.මා.ගෙ 

 

 
 
 
 
 

 

සාියගම 

ගගාවිසංවිධාාන උපාර 

සභාපාර ක             ටී.ටී 

ගාටුණියේ ම් ා 
 

අගේල්10 පාරමන වනවිට වපුකා අවසේ 

කිරිම සුදුසු බවම  ගේශිය ී වගාවම 

සිදුකක විශාල ආොයමක් 

ලබාගැනිමට සුදුසු බවම  ගේශිය 

වගාව මාල  කගකාණ රේනයක් 

ගනාවන බවම  ග ල් ගපාරාග්ාකෙ 

රේනයක් ගනාවන බවම  ගේශිය ී 

වගාව මාිේ සාියගම ගගාවි 

සංවිධාානය විශාල ආොයමක් ලබන 

බවම  රකාශ කගල්ය.  

- 

 

 

වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

 

 
 

සඳගල ගගාවිසංවිධාාන ගරුගල්කම් ඩබ්ලිස.ඒ.එම්.පී. වාසල ම් ා 
 

ීකපුක, සඳගල, යන ගගාවි සංවිධාාන වලට ජලය ලබා ගැනිගම්දි අපාර්සු ාවයට පාරම වන 

බවම  නමුම  ජලය අකළිරිමැස්වගමේ භාවි ා කකන ගලස රකාශ කගල්ය.  
 
 



 

2019 යල් කේනගේ ගපාරක වගා රැස්වීම් ීරකක-කාජාංගනය ම්ා වාරිමායග වයාපාරාකය 
 

ගපාරකකේන රැසිීගම්දි ගනුලැබු පාර්  සේේ  වගා  කකකයේ සුදුසු බවට සඳගල ගගාවි 

සංවිධාානගේ ගරු. ගල්කම් ඩබ්ලිස.ඒ.එම්.පී. වාසල ම් ා  ගයෝජනා කණ අ ක  කේෙ උඩ 

උස්වසාන ගගාවි සංවිධාානගේ ගරු සභාපාර ක  බී.ආනේෙ ජයසිං් ම් ා විසිේ එම ගයෝජනාව 

ස්වික කකන ලදි. 
 
 

වගා කිරීමට අගේක්ෂි  බිම් රමාකය   - ගුරුම ව ග්ක්. 7900(ගුරුම   / උස්වසාන) 

 වගා කකන ගබෝග වයග                       - මාස 3, 3 1/3 ී ස් අ කගයක ගබෝග 

 

          දින වකවානු  

 

 

 

වගා ගකාේගේසී 

01.ගබදුම් ඇල ශුේධා ගනාකිරීගම් ෙඩය බඹයකට - රු.200 

02.ගකම  ඇල ශුේධා ගනාකිරීගම් ෙඩය බඹයකට - රු.50.00 

03.කේනයකට ගෙවකක් ගකම  ඇල ් ා ඩී ඇල ගගාවි සංවිධාාන ශ්රමොනගයේ ශුේධා කණ යුමාය.

  

04.වාරිමායග නියටු යේට ්ානි කණ විටදී එයට අොණ ගගාවි සංවිධාානය විසිේ 

අොණ පුේගලයේ ගසායා දී ම  කමය  කටයුමා කණ යුමා අ ක එගස්ව ගනාමැ ක නම් එකී වාරිමායග 

නියටු යේට ්ානි සිදු කිරීමට අොණ ඇගල් සියම ම ගගාීේ  

වගකිව යුමාය.ඒ අ ක එම නියටු ය නැව  සකස්ව කණ යුමාය .එගස්ව ගනාමැ ක වු විට එකී ඇල 

ගකාේීට් කක වසා  බනු ලැගබ්ල. 

05.සංවයධාන මුෙල් අය කිරීම අක්කකයකටය ී බුසල් ½ක්  ග්ෝ රු300.00 ග්ෝ ඊට වැඩි 

06.ළිදුරු ගිනි  ැබීගම් ෙඩය අක්කකයකට (එණන ලෙ)රු3000.00කි 

07.ජලාශගයේ ගපාරෝෂකය වේනාවු වගා බිම්වලට  ්ා ගගාීේට අග කයක් වන අකාකගයේ 

රධාාන ජලාශය වන කාජාංගනය ජලාශගේ  වැස  ාවුල්ල වගා කිරීම,ඒ සේා ජලාශගේ ජලය 

රගයෝජනයට ගැම ම (ගපාරාම්පාර කිරීම) සපුකා  ්නම්. 

 

 

අේස්ව ෙැක්ීම - ගගාවිජනගස්වවා කටයුමා, ෙකුකඉවුක ගගාවිජනසංවයධාන රාගේයය 

නිණධාාරි  

- ඊ.ඩබ්ලිස.එම්.පී.රුවේ ක වයකකුණසූරිය ටුය 
 

ගස්වනා ෙණඹු ්ානිය මාස්ව කේනේේ දී වායථා වූ නමුම  බඩ ඉරිගු වගාවට පාරමකක් වේදි 

පූයකයට ෙැනුම් දී ඇ ක බවම  රකාශ කග  ය. වෙ ගපාරාග්ාක සේා ගම් වන විටම  

චගෙල්කයක් එවා ඇ ක බව රකාශ කණාය. 
 

 කාකකය දිනය 

01 ඇලගසි ශුේධාකිරීම 2019.03.20 - ගපාරක 

02 ජලාශගයේ ජලය නිකුම කිරීම 2019.03.25 

03 යායට ජලය නිකුම  කිරීම 2019.03.25 

04 බීජ වපුකා ග්ෝ සිවේවා අවසේ කලයුමා 

දිනය 

2019.04.20. 

05 මුක ජලය නිකුම  කිරීම වයාපාරාක කටුවේගසදී 
06 අවසේ ජල මුකය නිකුම  කිරීම 2019.07.20 

07 අස්වවනු ගනලීම ආකම්භ කිරීම 2019.08.05 

08 අස්වවනු ගනලා අවසේ කිරීම 2019.08.20 

09 වගා කක්ෂක කටයුමා අවසේ කිරීම 2019.04.20 

10 වගා ්ානි ෙැනුම්දිය යුමා දිනය 2019.08.20 

11 අවසේ ජල මුකගයේ පාරසු දින 10 වකක් උස්වසාන සඳ්ා දින 03 ක ජල 

මුකයක් ගෙනු ලැගබ්ල 



 

ගගාවි සංවිධාාන ගැටම  ඉදිරිපාරම  කිරීම 
 

ඉදිරිපාරම  කල අය කාකකය ීරකකය මගගපාරේීම 
   

ගරු සභාපාර ක 

එකමුමා  

ගගාවිසංවිධාාන 

ඩී.අයඩීේෙ සිල්වා 

ම් ා 
 
 
 

පාරසු ගිය කේනය මාණ ඇණ 

ගසගැ ශුදුධා ගනාකකන කක්ෂි  

වගා කකන ගගාීේ සේා ෙ 

ගපාරාග්ාක ලබා දී ඇ ක බවම  ඒ 

ළිගැබෙව ගගාවි ජන සංවයධාන 

නිණධාාරිමාටුයගගේ ළිගැමාරු 

විමසීය.. 

ගපාරාග්ාක ලබා දීම 

ජා කක වැඩ 

සට්නක් නිසා 

කක්ෂි ය වගා කක 

ගනාමැ ක නම් 

ගපාරාග්ාක ලබා 

දීමට බැදී සිටින 

බමව රකාශ කණා 

ය. 

ගගාවිජන 

සංවයධාන 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

 

එච්.අනුක ජීවානේෙ 

නැමැම  ා ගකගසල් අක්කක 

ගෙකක් වගා කක ඇ ක බවම  ඒ 

සේාම  ගපාරාග්ාක ලබා දී ඇ ක 

බවම  පාරන්රකාශ කග  ය. 

ඒ ළිගැබෙව ගසායා 

බලා කටයුමා සිදු 

කකන බව රකාශ 

කග  ය. ව ෙ 

ගපාරාග්ාක 

ස්නාධාාකය දුේ 

නාම ගල්ඛනය 

ඊලග කේනගේ දි 

ලබා දීමට කටයුමා 

සිදු කණ ්ැකි බව 

රකාශ කණා ය. 

 

ගගාවිජන 

සංවයධාන 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

 

ඒකාබේධා  

ගගාවිසංවිධාාන 

ගරු සභාපාර ක 

නි්ාල් 

වේනිආකච්ි 

ම් ා 
 

ගගාවිජන සංවයධාන 

ගෙපාරාය ගම්ේමාගම්ේමාගවේ 

ගපාරාග්ාක ලබා දීගම් දී ගගාවි 

සංවිධාාන කටයුමා සේා 

ස්නයි ර කපාරම  කයක් 

ගනාලැගබේගේ නම් ගගාවි 

සංවිධාාන නිණධාාරීේ 

ගපාරාග්ාක ලබා දීගම් 

ක්රියාවිගයේ ඉවම  වන බව 

පාරැවසීය. 

 

  

 

 

 

ගරු සභාපාර ක ශ්රී 

විජය  

ගගාවිසංවිධාාන 

එම්.පී.ගසෝමකම න 

ම් ා 
 

යාය 18 බල ගරේශගේ D 2 

ඇණම  FC 10 ඇණම  අ ක 

අනවසකගයේ ගපාරාල් වගා කක 

ඇ ක අ ක බේට්එක කපාරා එම 

වගාවේ සිදු කක ඇ ක බවම  

ගමම වගාව ඉවම  

ගනාකගණාම  විශාල 

රේනයකට මුහුක දීමට සිදු 

වන බවම  රකාශ කග ය. ව 

දුකටම  කජගයේ කක්ෂි  ඉවම  

ම  කමය කටයුමා 

ඉදිරිගේ දී ගසායා 

බලා සිදුුු කකන බව 

වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

පාරැවසීය. 

වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 



කක ගෙන ගලසම  ඉල්ලා 

සිටිගේ ය. 

ගරු සභාපාර ක 

 රුකගගාවි  

ගගාවිසංවිධාාන 

ගරු ගක්.ඒ. රුවේ 

නිශාේ  ම් ා 
 

ගකගසල් වගා කකන ගගාීේ 

සංවයයධාන මුෙල් ගගීම් 

කටයුමා ්ා ගගාවි 

සංවිධාානගේ කටයුමා සේා 

කිසිදු ස්ගයෝගයක් ලබා 

ගනාගෙන බවම  එම නිසි 

ඔවුේගේ සාමාජිකම වය 

අග්ෝසි කකන බවම  රකාශ 

කක සිටිගේ ය. 

වයවස්වථාගස 

කරුණු වලට අනුව 

ඔවුේට 

අොණලපාරවය 

කටයුමා කණ ්ැකි 

බව ගේවාසික 

වයාපාරාක 

කණමකාකරු 

රකාශ කග  ය. 

ගේවාසික 

වයාපාරාක 

කණමකාකකන 

කායයාලය 

ගරු සභාපාර ක 

පාරැකකුම්  

ගගාවිසංවිධාාන 

ගරු එල් 

බී.ඉේරපාරාල  

ම් ා 
 

වා.ගෙ.නඩම මා කටයුමා මායමා 

25 වන දිනට අවසේ ී ඇම  ෙ 

නැ කනම් ගැටම  ඇ ක විය ්ැකි 

බවම  රකාශ කග  ය. 

නඩම මා කටයුමා 

සිදු ගනාී ඇ ක බව 

රකාශ කග  ය. 

වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව 

ගරු සභාපාර ක 

එක්සම  ගැමුණු 

ගගාවිසංවිධාාන 

ගරු ඩී.එල් 

.ගසෝමපාරාල  ම් ා 
 

FC 10 ඇණ ඉ ා ග්ාදිේ නිම 

කක ඇ ක බවම  වාරිමායග 

ගෙපාරාය ගම්ේමාව ලබා දුේ 

ස්ගයෝගයට ගගාවි 

සංවිධාානගේ ස්වමා කය රකාශ 

කකන බවම  පාරැවසීය 

  

 
 

ෙකුණු ඉවුගය ී ගබඩාව ගම් වන විට විවි  ී ඇ ක බවම  එහි දී රටු කය 100%  කබිය යුමා  

බවම  රකාශ කග  ය. ගපාරාග්ාක ලබා දුේ ගල්ඛනයට අනුව එයට අොණ වගා කක ඇ ක  

රමාකයට  ගගාවියාට ී ලබා දිය ්ැකි බව රකාශ කග  ය.ගේයය ගේ අගය කණ යුමා බවම  

්ාල් ළිටි විනි ගරයා ා්ජන ගනිමුයැයි රකාශ කග  ය. 
 

කිරි ඉ කරීගම් මංගලයය මායමා මස 13 වන දින සිදු කකන බවම  ගගාවි සංවිධාාන විේ ඒ 

සේා ස්ගයෝගය ලබා ගෙන ගලසම  රකාශ කග  ය. 
 

කිෂි කක්ෂක නිණධාාරි - එස්ව.එස්ව.ළිටගවල ම් ා 
 

2019 යල් කේනය ක්රියාම මක වන විට වයාපාරාක කටුවේගස දී ගනු ලබන ීරකක අනුව 

කක්ෂකාවකක ලබා දීමට කටයුමා කකන බව රකාශ කග ය.නියගය,වන අි,ගංවමාක 

සේා වේදි  පූයකය කකන බවම  අක්කකයකට ගනාටුග  රු.40000.00 ක කක්ෂකාවකකයක් 

ලබා ගෙන බවම  රකාශ කග  ය. 
 

ගගාවි සංවිධාාන ගැටම  ඉදිරිපාරම  කිරීම 
 

ඉදිරිපාරම  කල අය කාකකය ීරකකය මගගපාරේීම 



   

ගරු සභාපාර ක 

බී.ඕ.පී.507  

ගගාවිසංවිධාාන 

ගුක කලක 

කම නායක ම් ා 
 
 
 

උස්වසානවල රාග ේයය ගල්කම් 

සමා ඉඩම් පාරව කන බවම  

කක්ෂි  ගකාටස්ව ගල් ෙමා ඉවම  

කක  කබුක ෙ එක් එක් 

පුේගලයිේ විසිේ එම වාරිමායග 

කක්ෂි  ගකාටස්ව අම පාරම  

කකගගන ඇ ක බවම  රකාශ 

කණ අ ක ගම් ළිගැබෙව ගසායා 

බලා ඉක්මනිේ ක්රියාමායග 

ගේගේ යැයි ගයෝජනා කග  ය. 

  

ගරු සභාපාර ක 

බී.ඕ.පී.607  

ගගාවිසංවිධාාන 

එච්.ඒ.පී.බී. 

ගුකගස්වකක ම් ා 
 

 ම උස්වසානගේ අක්කක 600 ක් 

පාරමක භූටුයක් පාරව කන බවම  

ඉේ ගම් වන විට වගා කකනු 

ලබේගේ අක්කක 20 ක් පාරමක 

බවම  රකාශ කග  ය.ගගාවි 

සංවිධාානය මාණ ගව පාරාලනය 

විශාල වශගයේ සිදු වන බවම  

වගා කටයුමා කිරීමට එය 

බලපාරෑම් කකන බවම  රකාශ 

කග ය 

එය සම ව පාරාලන 

නිණධාාරි ජයකම න 

ම් ාට ගව 

පාරාලනය කකන අය 

සේා එය 

ක්රියාම මක කිරීමට 

සුදුසු ආකාකයට 

උපාරගෙස්ව ලබා දීමට 

ගයාමු කකන ලදි. 

 

ගරු සභාපාර ක 

බී.ඕ.පී.711/2  

කේෙඋඩ 

ගගාවිසංවිධාාන 

බී.ආනේෙ ජයසිං් 

ම් ා 
 

උස්වසාන ඉඩමට ජලය ලබා 

ගැම මට අවශය ළියවක ලබා දිම 

ළිගැබෙව රාග ේයය 

ඉංජිගේරුමාමා ඇමාම  

නිණධාාරීේ ්ට ස්වමා කය පාරණ 

කග  ය. වෙ උස්වසාන ඉඩම් වල 

ක.ක්ෂි  ්මායිම් ලකුණු කිරීම 

පාරාගැබෙව දිසාපාරම මාමා ෙැනුවම  

කකන ගලස ෙ ඉල්ලා සිටිගේ ය. 

ගම් වසක වන විට 

දීමනා පාරත්ර 500 පාරක් 

පාරමක සැකසීමට 

බලාගපාරාගකාම මා 

වන බව රකාශ කල 

අ ක ගම් වසක 

වනවිට සියම  

ගෙනා්ට බලපාරත්ර 

ලබාගෙන බව    

ඉඩම් නිණධාාරිමාමා 

රකාශ කගල්ය 

 

උපාර සභාපාර ක 

සාියගම 

ගගාවිසංවිධාාන 

ටී.ටී.ගාටුණියේ ම් ා 
 

ගගාවි සංවිධාාන අ රිේ 

විශාලම සංවිධාානය පාරාලනය 

ගම් වනවිට පාරව කේගේ ගගාවි 

සංවිධාාන වලට බවම  කටට 

පාරමකක් ගනාව ගලාවටම 

ශක් කමම  සංවිධාානයක් ගලස 

ගමම සංවිධාානය ශක් කමම  

කලයුමා බවම  රකාශ කල අ ක 

කිෂිකායටුක සංස්වකි කයක් 

ඇ ක කලයුමා බවම  එහිදි 

ආකල්පාරමය ගවනසක් 

ජන ාවමාල ඇ ක කලයුමා 

බවම  රකාකලාය. 

 වෙ උස්වසාන බල ගරේශගේ 

නි යානුලවලව ගවේකක ගෙන 

ගලස ඉල්ලා සිටිගේය. 

එය ඉඩම් 

නිණධාාරිේමාමාට 

ගයාමුකකන ලදි. 

 

 
 

කිෂිකයම ගෙපාරාය ගම්ේමාව- ාක්ෂක නිණධාාරි -  එච්.එම්.ඩී.එේ. ගේකම  මයා  
 

ඇණ ගකාටස්ව කැඩී ගගාස්ව ඇ ක බවම  එම ඇණ ගකාටස්ව යථා ම වයට ග  ්ැකි නම් උස්වසාන 

සායකථකව ක්රියාම මක කණ ්ැකි බව රකාශ කග  ය. 
 
 

ස්වමා ක කථාව 
 



ඒකාබේධා ගගාවි සංවිධාානගේ ගරු සභපාර ක නි්ාල් වේනිආකච්ි 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.රාගේශිය 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 ඉවුක                                  ෙැ.ගැ.ළි. 

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

12. ගගානුවට 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


