
.,aTh ol=Kq bjqr ouk jHdmdrh 

2019 uehs udih 

1 /iajsu meje;a jq ia:dkh - fkajdisl jHdmD;s l<ukdlrKld¾hd,h ouk 

2 /iajsu meje;ajq oskh yd fjs,dj  - 2019' 05' 16 fm(j(9 30 

3 /iajsfus m%Odk;ajh  - fkajdisl jHdmD;s l<uKdlre -දමන 

4 iyNd.s;ajh (- 

4' 1 rcfha ks<Odrs uy;=ka 

w w ku ;k;=r ia:dkh 

01 එස්.එල්.ඒ.අන්සාර් මහතා නන්වාසික වයාපෘති ක කණමකාක  දමන 

02 ටි.එම්.අයි.එම්.බණ්ඩාර මහතා ඉංජිනන්  සහකාර දමන 

03  ඩි.ජි.සුජිත් විජයවික්රම මහතා න ාවිජන සංවර්ධන නිණධාරි දමන 

04 එස්.එම්.අයි. නාායන මහතා ව ා කණමකාක  හිගුරාක 

05  නේ.ටී. නස්රසිංහ මහතා  හිගුරාක 

06 ජි.ඩි.අයි.රමයලතතා ිය සංවර්ධන සහකාර දමන 

07 ඒ.කාබුදීන් මහතා සංවර්ධන නිණධාරි දමන 

08 නේ.එම්. අයාස් මහතා සංවර්ධන නිණධාර දමන 

 

4. න ාවි නිනයෝජිත මහතුන්' 

 

අ.අ. නම තනතුර න ාවි සංවිධානය 
01 ඩි.එම්. කලතකරත්න මයා සභාපෘත ක  කස්ස න ාවි සංවිධානය 
02 කරැකාරත්න  නන්න දර මයා නල්කම්  කස්ස න ාවි සංවිධානය 
03 ආර්.වයි.එම්. හීන්බණ්ඩා මයා නල්කම්  ැමුණු න ාවි සංවිධානය 
04 ජිනදාස ලියනාරචිචි මයා සභාපෘත ක නාරං හපෘතල්ලතම න ාවි සංවිධානය 
05 යු.එල්.සුනලතයිමා නලතබ්නබ් මයා සභාපෘත ක නපෘතරැවලිකණ්ඩම් න ාවි සංවිධානය 
06 යු. ගුකදාස මයා සභාපෘත ක මහනසන් න ාවි සංවිධානය 
07 ඩි.එි.අනෙිගුකවර්ධන මයා සභාපෘත ක කරලතෑව න ාවි සංවිධානය 
08 යු.පි.නේ. නන්දනී නස්නාධීර ිය නල්කම් කීකවත්ත න ාවි සංවිධානය 
09 එම්.ජි. ජයනස්න මයා සභාපෘත ක නස්නානායක න ාවි සංවිධානය 
10 එච්.එි. සිරිවර්ධන මයා සභාපෘත ක ලතේිණි න ාවි සංවිධානය 
11 පි.ජි.කුලතතුං  මැණිනේ ිය නල්කම් පෘතේිණි න ාවි සංවිධානය 
12 එචි.නේවාවිතාරක මයා සභාපෘත ක  ල්මඩුව න ාවි සංවිධානය 
13 ඒ.එි.එස් ඉබ්රාහිි මයා සභාපෘත ක එර ම න ාවි සංවිධානය 
14 යු.එල්.එම්.අසිස් මයා සභාපෘත ක නපෘතරැවලිකණ්ඩම් න ාවි සංවිධානය 
15 එි.එන්.එචි.එම්. නසිර් මයා සභාපෘත ක එර ම න ාවි සංවිධානය 

16 නේ.ජි.එස්. නකාඩිතුවේකු මයා නල්කම් කරලතෑව න ාවි සංවිධානය 

 

පිලි  ැනිම හා අරමුක පෘතැහැදිලි කිරිම- tia.එල්.ඒ. අන්සාර් මහතා නන්වාසික වයාපෘති ක 

කණමනාක   දමන 



fuu j¾Ifha මැයි a udih ioyd mj;ajkq ,nk jHdmdr lusgq /iajsu id¾:l lr .eksu ioyd 

wmf.a wdrdOkh ms,s.ksuska fuys meusKs ish,qu ks<Odrs uy;au uy;auska iy f.djs ixjsOdk 

j, ks<Odrs uy;au$uy;auska ish,qu fokd f.!rjfhka hq;=j ms,s .kakd w;r jsfYaIfhka wo 

osk idlpscd lsrsug we;af;a ජලත කාලත සටහන් පිලිබදවත් නපෘතානහාර ලතබා දිනම් ප්රමාදයන් 

සිබන්ධනයනුත් ේනේත්රනේ  පෘතව කන නවනත් සාකචිජාවට බුනන් විය යුතු කාරකාත් 

නේ.  

05 ආයතන සංවර්ධන කටයුතු - එස්.එල්.ඒ. අන්සාර් මහතා නන්වාසික වයාපෘති ක 

කණමනාක   දමන 

නමම වර්ෂය සදහා පෘතැවැත්විය යුතු නිණවරක රැස්විි  කන 16 යි.එයින් නම් වන විට 04 ේ 

අවසන්.  ඉ කරි න ාවි සංවිධාන ඒ සදහා සුුනසු දින නවන් කර මා නවත දැනුි නදන නලතසත්, 

මුදල් වාර්තා විඝකනය සදහා ඉදිරිපෘතත් කිරිමට න ාවි සංවිධාන 02 කින් නම් වන නතේ 

න තාරතු  නනාලතැෙි ඇ ක බවත් දැන්විය.ේනේත්ර ාාරිකාවේ ඉල්ලතා ඇ ක අතර රන  පෘතව කන 

තත්වයත් සම  යි ප්රමාදයේ ඇ ක විය හැකි බව ද දැන්විය. 

06. වාරිමාර්  කටයුතු -අයි.එි.ටි.අි බණ්ඩාර මහතා වාරිමාර්  ඉංජිනන්   සහකාර 

දමන 

අද වන විට නස්නානායක සමුනෙේ  ජලත ධාරිතාවය අේකර අඩි 165320 ේ වන අතර එය උසින් 

64.10 ේ නේ. අේකරපෘතත්තුව නප්රද්ශයටයට  ලතබා ුනන් ජලත මුරය අදින් අවසන්. ජලතය නබදා හැරිනම් 

කාලත සටහන් කිහිපෘත නදනනකු විසින් දැන  ැනිම සදහා ඉල්ලතා සිටි අතර ඒ පිලිබදව සාකචිජා 

කර නවනස්කි ඇනතාත් සංනටෝධනය කර ලතබා දිමට එක  විය. 

07.  ල්ඔය වැවිලි සමා ම- ඉන්දික නාරායන මහතා වැවිලි කණමනාක  

2019 වර්ෂනේ  අස්වැන්න නම.නටාන් 195000 ේ බලතානපෘතානරාත්තුනවන් අස්වනු  නනලිම ඇරඹු 

අතර නහේටයාර් 4000 ේ ව ා කර අවසන්.  නහාදම අස්වැන්නේ ලතැෙිමට හැකි වු බවත්,කය 

සහන යටනත් කිෂි උපෘතකරක කටිටටලත 4000 ේ න ාවින් නවත ලතබා දිමට න නවිත්  කනබ්. 

ජලතය ලතබා දීම සිබන්දනයන් යි යි  ැටලු ඇ ක අතර  සාර්ථක ජලත කණමනාකරකයත් ඇ ක 

නහයින් සියලු ව ාවන් විනාට නනාවි ආරේෂා කර  ැනිමට හැකි විය. 

08. න ාවිජනනස්වා කටයුතු - සුජිත් විජයවික්රම මහතා න ාවිජන සංවර්ධන නිණධාරි 

දමන 

ජලත ප්රශ්නනය නිසා අවධානි කන්නයේ  වුවත් අපෘත එය සාර්ථකව ජය  ැනිමට කටයුතු 

කලත යුතුයි .නමas වන විට නපෘතානහාර නබදාහැරිනම් කටයුතු නබානහෝ ුනරට අවසන්.  නමුත් 

සමහර න ාවින් තව ුනරටත් නපෘතානහාර ලතබා  ැනිම සදහා මුදල් න විි කටයුතු සිුන 

කරන බැවින් සිකුරාදා  දිනනන් පෘතසුව මුදල් භාර  ැනිනම් කටයුතු සිුන නනාකරන බව ද 

දැනුි නදි. 



bosrsm;a l, wh .eg,qj විioqu j.lsu ld,

h 

එචි. 

නේවාවාවිතාරක 

මහතා  ල්මඩුව 

න ාවි සංවිධානනේ  

   සභාපෘත ක 

ආර්.ෙි 12 ඇනල් 

පෘතාලතනය වි සහ උේ 

න ාවින් අතනර් 

ජලතය නබදිමේ  

සමා ම කාලතයේ 

නනාමැ කව අවු ද්ශයද 

පුරාම ව ා කටයුතු 

සිුන කරනවා. ජලතය 

නබදා  ැනිනම් 

 ැටලු ඇ ක වන්නන් 

නම් නිසයි. ක කා 

කර ජුලි මාසයට 

පෘතසුව ව ාව 

පිහිටුවිනමන් 

වලතකින්න. නමය 

අක්රමවත් 

ක නාකර ජලත 

පෘතාලතන කටයුතු 

න ාවි සංවිධානයට 

භාර නදන්න. 

 ජලත ප්රශ්නනයේ 

 කෙියදි වුවත් 

ආර්.බී.12/13 

ඇලතවල් සදහා දිය 

හැකි උපෘතරිම ජලත 

ප්රමාකය ලතබා නදන 

බවත්,  එය 

කණමකාකරකය

කින් නබදා  ැනිම  

න ාවීන් විසින් කලත 

යුතුයි.ඒ සදහා 

සමා නමන් සහ 

න ාවි 

සංවිධානනයන් ජලත 

පෘතාලතකව න් 

නදනදනනේ 

නයදවිමට තීරකය 

කර ඇත.  
 

ආර්.ෙි.12/13 

ඇලතවල් 

සතුවඅේකර 2000 

ේ පෘතමක ඇ ක අතර 

එයින් 85%-90% ේ 

ව ා කර අවසන්. ඒ 

නිසා පෘතැණ ව ාවට 

ජලතය අවටයයි. 

වාරි මාර්  

නදපෘතාර්තනමන්

තුව 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ල්ඔය වැවිලි 

සමා ම 

 

වාරිමාර්  

ඉංජිනන්  සහකාර 

අයි.එම්.ටි.එම්.බණ්ඩ

 ාර මහතා 

ි ණ  ජලත මුරය මැයි 

20 දින ලතබා නදන 

බව දැන්විය.  ැටලු 

ඇත්නි දැනුම් 

නදන්න. 

 20 වන දින ජලතය 

ලතැෙිම ප්රමානවත් 

බැවින් කිටුනේ 

සියලු නදනානේ 

එක තාවය ඒ 

සදහා ලතැබුනි. 

  

එච්.එම්. සිරිවර්ධන 

මහතා ලතේිණි 

න ාවි සංවිධානනේ  

   සභාපෘත ක 

ආර්.ෙි.11 ඇනල් 

නේල්ලත උසින් අඩුවිම 

නිසා ජලතය පිටාර 

 ැලිම 

පෘතරිේෂා කිරිමට 

එක  විය. 

වාරි. 

නදපෘතාර්තනම්න්

තුව 

 

 ාිණි ගුකසිංහ 

මහතා 

වරිපෘතතන්නච්න 

න ාවි සංවිධානනේ  

   සභාපෘත ක 

4 ෙිනලතාේ එක 

අසලතට පෘතාලතමේ 

ලතබා නනාදීම. 

නකාම්නපෘතෝස්ටි 

යායට ඇ ක ඇලත 

නම් සිබන්ධව 

නැවත වාරිමාර්  

ඉංජිනන් තුමන් 

දැනුවත් කරන 

නලතස දැන්වීය. 

වාරි. 

නදපෘතාර්තනම්න්

තුව 

 



න ාඩ දමා  ැනිමට 

බැනකෝ යන්ත්රයේ 

ලතබා නදන නලතස කලත 

ඉල්ලිම. 

 

මැෂින් එකේ  ලතබා 

දිය හැකි බව 

දැන්වීය. 

එන්.එි.එචි.එි.න

සිර් මහතා සභාපෘත ක 

ආර්.ෙි.21 ඇනල් වැඩි 

ඉඩි ප්රමාකයක 

අලු කන් කලත උේ 

ව ාව ඇ ක නිසා 

වැඩිපුර ජලතය 

අවටයයයි. නිතර 

එම ඇලත ඇරිනම් සහ 

වැහිනම් කටයුත්ත 

සිුන කරන නිසා ජලත 

 ැටලුවේ පෘතව ක. 

ජලත පෘතාලතක 

වරනයකු නයදවිමට 

 කරකය කලතා. 

 ැටලුව 

නිරාකරකය නේවි. 

වාරි. 

නදපෘතාර්තනම්න්

තුව 

 

යු. ගුකදාස මහතා 

මහනසන් න ාවි 

සංවිධානනේ     

සභාපෘත ක 

කලතක සිට පෘතව කන 

කිෂිපෘතානර්  ැටලුව 

නිරාකරකය කර 

නදන නලතස කලත 

ඉල්ීම, 

ආර්.ෙි.7 ඒ ඇනල් 

ඇ ක  ලත ඉවත් කර 

 ැනිම. 

එන අ හ වාදා 

දිනනේ  ේනේත්රයට 

පෘතැිනකන බව 

දැන්විය. 

වාරි. 

නදපෘතාර්තනින්

තුව 

 

නේ.  නන්න දර 

මහතා  කස්ස න ාවි 

සංවිධානනේ     

නල්කි 

ජලත කාලත සටහනේ  

ලතබා නනාදීම, 

ඉදිරිනේ  දි ජලත මුරය 

ලතබා නදන වකවානු 

පිලිබදව න ාවීන්  

දැනුවත් කිරිම 

සකස් කර ඇ ක 

කාලත සටහනකට 

අනුවයි ජලතය ලතබා 

දිම සිුන කනල්. ින් 

ඉදිරියට ජලතය ලතබා 

නදන දින පිලිබදව 

දැනුවත් කිරිමට 

එක  වු අතර, 

ිණ  ජලත මුරය 

මැයි 20 ආරිභ නේ.  

  

ඩි.එි.  කලතකරත්න 

මහතා  කස්ස න ාවි 

සංවිධාන සභාපෘත ක 

මුල් ජලත මුරය ලතබා දි 

දින 13 ේ යන නතේ 

ආර්.ෙි. 5 ඇලතට ජලතය 

නනාලතැෙිනමන් 

තකනකාණ 

මර්ධනයට අපෘතහසු  

.විම. 

යි ප්රමාදයේ සිුන වුවානි සමාව 

ඉල්ලතා සිටින අතර, නමවැනි 

අවස්ථාවන් ඇ ක නනාවීමට ව  බලතා 

 න්න. ුනරකථනනයන් නහෝ දැනුි 

දිමට න ාවින් යුහුසුලු වන්න.20 දින 

සිට දින ආර්.ෙි.5 ඇලතට ජලතය දින  03 ේ 

ලතබා නදන අතර එය  මුලින් 1.5 ේ හා 

අගින් 1.5 ේ නලතස අවටය ආකාරයට 

ලතබා දිමට  කරකය විය. 

 

කිර කරත්න මහතා 

ි හපෘතල්ලතම න ාවි 

ජලත නබ්සම සකස් 

නනාකිරිම,ි හක

නමම ජලත මුරය 

අවසන් වු පෘතසු සිුන 

වාරි. 

නදපෘතාර්තනම්න්

තුව 

 



සංවිධානනේ     

නල්කම් 

ුනර ලතෑලි දැමු 

ස්ථානනේ  ඇේසලතය 

උස්සා නනාදීම 

කර දීමට එක  

විය. 

න ාවිජනනස්වා 

කටයුතු 

    

නේ.  නන්න දර 

මහතා  කස්ස න ාවි 

සංවිධානනේ     

නල්කි 

නම් වන විට ව ාවට 

දින 30-35 වි ඇ ක 

නිසා එම්.ඕ.පී. දින 

2-3 ඇතුලතත ලතබා 

නදන්න. 

සියලු නපෘතාහාර 

වර්  නබදිි නම්  

වන විට නබානහෝ 

ුනරට අවසන්. 

,හි ඇ ක ස්ථාන 

මා නවත දැනුි 

නදන්න. කඩිනින් 

ලතබා දිමට කටයුතු 

කරන්නි. 

න ාවිජන නස්වා 

නද. 

 

 ාිණි ගුකසිංහ 

මහතා 

වරිපෘතතන්නච්න 

න ාවි සංවිධානනේ  

   සභාපෘත ක 

කාබණික ව ාවේ 

සිුන කලත 

වරිපෘතතන්නච්න 

නකාටසට                              

රසායනික  

නපෘතානහාර ලතබා 

දිමට කටයුතු කිරිම 

සිබන්ධව ස්ූ කයි.  

 න ාවිජනනස්වා 

නද. 

 

සුනලතයිමා නලතෙිනබ් 

මහතා සභාපෘත ක 

නපෘත වලිකන්ඩම් 

න ාවි සංවිධානය 

කලතට නේලතාවට 

නපෘතානහාර ලතබා දිම 

සිබන්ධව සූ කයි. 

 න ාවිජනනස්වා 

නද. 

 

 

 

 

සාකචිජා කිරිමට  නවනත් කාරකා නනාවුනයන් පෘතැිණි සියලු නදනාට නන්වාසික වයාපෘති ක 

කලතමකාකාර තුමා ස්ූ ක කිරිනමන් අනතු ව පෘත.ව. 1.00ට පෘතමක සභානේ කටයුතු අවසන් 

කරන ලතදී. 
 

 

 

 

එස්.එල්.ඒ.අන්සාර්" 

නන්වාසික වයාපෘති ක කණමකාක " දමන' 

 

 

 

 


