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ලයාපාර කෂමනාකරණ කමිටු රැවව්ීම් ලාර්තාල 

ගල්ඔය ලම් ඉවුර ලයාපාරය - අම්පාර 

2019 මැයි මාවය 

 

01. රැව්වීම පැලැත්වු ව්ථානය - නේවසික වයඳි ක කළභනක    කයාලයල රැසවිම් ශලව 

02. පැලැත් වු දිනය                - 2019 .05.09 

03. රැව්විමම් ප්රධාානත්ලය       - නේවසික වයඳි ක කළභ ක  

04. වශභාගිත්ලය 

 

4. 1 රජමේ නිධාාරින්  

අ: අ: නම තනතුර බ ප්රමශය 
01. ඊ.ක්රිස ද නපශරිල භල නේවසික වයඳි ක 

කළභ ක  
ගල්ඔල වම් ඉවු  වයඳ ල 

02. ඒ.ලිලනනේ භල ප්රනපය ල වමාභයාග  
ඉංජිනේ  

අම්ඳ  

03. ජි.නිභේ ක නිශශංක මිල නගොවිජන නසේව ප්රනපය ල 
නිළධමා 

උහන 

04. සජිත් ආමාලනසේන භල කිෂිකයාභ උඳනපශක( 
බිජ හ න ෝඳන) 

අම්ඳ  

05. එච්.එම්.ඩී. පී. සංජිව භල නගොවිජන නසේව ප්රනපය ල 
නිළධමා 

භධයභ කවු  

06. එම්.ඒ.සි.එේ. ත්නලක භල නගොවිජන නසේව ප්රනපය ල 
නිළධමා 

නභල්තලව 

07. නේ.එස.ජි.සිමානසේන භල නගොවිජන නසේව ප්රනපය ල 
නිළධමා 

භලදුේන 

08. නේ.එස.නේ.නහේ ත් මිල සංවයාධන සහක  ගල්ඔල වම් ඉවු  වයඳ ල 

09. එම්.එච්.එෆ.නුෂහ මිල සංවයාධන නිළධමා ගල්ඔල වම් ඉවු  වයඳ ල 

10. ඒ.එල්.අසමිල නේගම් මිල සංවයාධන නිළධමා ගල්ඔල වම් ඉවු  වයඳ ල 
11. වි . ම්මිල මිල සංවයාධන නිළධමා ගල්ඔල වම් ඉවු  වයඳ ල 

12. එේ.ටී.ආයා. ජලවී  භල ඉංජිනේ  සහක  උහන 

13. ආයා.එම්.එස. ත්නලක භල  ඉංජිනේ  සහක  නගොනනගොල්ල ඒකකල 

14. නේ.ඒ.ඩි.එස.නසේන ත්න භල ඉංජිනේ  සහක  අම්ඳ  

15. එම්.එේ.සයත මිල සංවයාධන නිළධමා ගල්ඔල වම් ඉවු  වයඳ ල 

16. ඩේ.එම්.ඒ.බී. විනේසුේද  භල ඉංජිනේ  සහක  වී නගොඩ 
 

4. 2 මගොවි නිමයෝජිතයින් 

අනු 

අංකය 
නම තනතුර මගොවි වංවිධාානය 

01. ඩේලිව්.එස.නේ.ජලවයාධන භල ග  බණ්ඩගමාක එල්.බි.19 

02. වයි.පී.ගු නසේක  භල ග  සබඳ ක එම්. 08 

03. ටී.ජී.නප්රේභ ත්න භල ග  සබඳ ක යු.බි.3,4,5,6 

04. ආයා.එම්. දකිමාඵංඩ භල ග  සබඳ ක යු.බි.01 
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05. නේ.එම්.සු වී  භල ග  සබඳ ක එල්.බි.12 

06. එේ.එම්.ජලනසේක  භල ග  බ ඩගමාක එල්.බි.12 

07. ඊ.එම්.ගු  කලක භල ග  බණ්ඩගමාක එල්.බි.14 

08. බි.එම්.විනේ ත්න භල  ග  සබඳ ක යු.බි.02 

09. එම්.එම්.මුතුඵංඩ භල ග  සබඳ ක එල්.බි.20 
10. බි.ජි. ජලසිංහ භල ග  බණ්ඩගමාක යු.බි.3,4,5,6 

11. ආයා.එම්. ම්ඵංඩ භල ග  නල්කම් එම්.5/4 

12. ඒ.වී. ගු  ත්න භල ග  සබඳ ක එල්.බි.40,41.42 

13. එම්.එම්.භහිේදඳල භල ග  සබඳ ක එල්.බි.21/22 

14. නේ.නේ.නේ.භණිනේ මිල ග  බණ්ඩගමාක එම්.16/18 

15. පි.එම්.රිලේත භල ග  බණ්ඩගමාක ජි.9/12 

16. ඩබිලිවි.ජි. ක  දස භල ග  බණ්ඩගමාක ජි.6 

17. ඩේලිව්.එම්.චේද්රඳල භල ග  නල්කම් යු.බි 01 

18. ඒ.සිමානසේන භල ග  සබඳ ක එම්.01 

19. එච්.එම්.නප්රේභ ත්න භල ග  සබඳ ක එල්.බි.2,3 

20. එම්.ඒ.සභේ චේද්රසිමා භල ග  බණ්ඩගමාක එම්.01 

21. එච්.ආයා.වික්රභ කලක භල ග  බණ්ඩගමාක යු.බි.17 

22. යු.ආයා.දලනේද භල ග  සබඳ ක යු.බි.17 

23. පී.එම්.ජලවයාධන භල ග  බණ්ඩගමාක එල්.බී.08 

24. එච්.එම්.  දකිමාඵංඩ භල ග  නල්කම් යූ.බී.09 

25. ආයා.ක   ත්න භල ග  සබඳ ක යූ.බී.09 

26. ඒ.එම්.ජලසිංහ භල ග  බණ්ඩගමාක එම්.5.2 

27. ඩබිලිවි.ඒ.ප්රසේන කුභ  භල ග  සබඳ ක ජී.13.14.16 

28. එ.පී.ජලවංශ භල ග  නල්කම් යූ.බී.07 

29. ඩේලිව්.නසෝභ ත්න භල ග  බණ්ඩගමාක එම්.2,3,4 

30. එල්.ජි.ලේෂභේ භල ග  බණ්ඩගමාක එම්.10/12 

31. ජි.එල්. හිේනි අප්පුහමි භල ග  බණ්ඩගමාක එම්.9/11 

32. ඩි.පී. කලේ සවයා  කුභ  භල ග  බණ්ඩගමාක යු.බි.13,14,15 

33. ජි. අනුෂ නසෝභවි  මිල ග  නල්කම් එල්.බි.01ඒ ඵ:දු: 

34. එල්.එේ.එස.රූඳසිංහ භල ග  සබඳ ක යූ.බී.13,14,15 

35. ඩේලිව්.ගමිණි කුභ සිමා භල ග  සබඳ ක එල්.බී.16 

36..  ංජිත් විනජතුංග භල ග  සබඳ ක යූ.බී.07 

37. එේ.ජි.අභ  ත්න භල ග  සබඳ ක එල්.බී.29,30,31,32 ජී. 01 

38. උඳලි ඵංඩ  භල ග  බණ්ඩගමාක එල්.බි.7 ඳහළ 

39. ශේත  ංනදනිල භල ග  බණ්ඩගමාක ලල 04 

40. එම්.ජි.උපුල් නසේන ත්න භල ග  සබඳ ක එම්. 5 ඒ 

41. නේ.නේ.ලල් හමාචේද්ර භල ග  බණ්ඩගමාක එල්.බි.27 ජි 02 
42. එච්.ඒ.පිලදස භල ග  සබඳ ක එල්.බි.27 ජි 02 

43. නේ.එල්.ඩි.ජල කසස භල ග  බණ්ඩගමාක එල්.බි.04 

44. ආයා.ආයා.එම්.ස ත් භල ග  නල්කම් එල්.බි.04 

45. ජි.ආයා. විනජ ත්න භල ග  සබඳ ක එම්. 10/12 

46. නේ.ඩේලිව්. සිත ජලලත් මිල ග  නල්කම් එල්.බි.7 ඳහළ 

47. බි.ඒ.මුතුඵංඩ භල ග  නල්කම් ජි.10 

48. ඩි.නේ.එම්.ගු නසේක  භල ග  සබඳ ක එල්.බී.15 

49. නේ.එම්.නිභල් ගු නසේක  භල ග  සබඳ ක එල්.බී.8 

50. සි.එච්.කුභ  භල ග  සබඳ ක යු.බි.12 



3 
 

51. නසන ත් ධයාභ ත්න භල ග  සබඳ ක එල්.බී.07 ඳහල 

52. එම්.පී.දල ත්න භල ග  බණ්ඩගමාක යූ.බී.07 
 

  නයල ඳරල  අනුව ආගභ සිහි කිමානභේ අනතු ව වයඳ  නගොවි සංවිධනන  

ග  සබඳ ක සී.එච්. කුභ  භහත විසිේ ඳමි  සි ද  ජන  නිළධමාේ හ නගොවි නිනලෝජිත 

භහත්භ භහත්මීේ සද නලේ  පිළිගනීනභේ අනතු ව,  සවිනම් ක යුතු ආ ම්බ කිරීභ 

සහ  මුලසනල ගල්ඔල වම් ඉවු  නේවසික වයඳි ක කළභ ක  ඊ. ක්රිස ද නපශරිල 

භහත  බ  නදන ලදි. 

ආයතන වංලර්ධාන කටයුතු 

මන්ලාසික ලයාපි ක කෂමණකා  - ඊ. ක්රිව් ද මශරිය මශතා 

ඳසුගිල අනප්රේල් භස වයඳ  කළභනක   කමිටු රැසවිභ ආ ේෂක නහේතුේ භත 

ඳවත්වේන  නනොහකි වු ඵවත්, එභ නිස භයි භස වයඳ  කළභනක   කමිටු රැසවීභ 

කලිේභ ඳවත්වීභ  තී  ල කල ඵවත් ඳවසීල. 

මගොවි වංවිධාාන ගිණුම් විගණනය - නම් වන වි  නගොවි සංවිධන 64 ේ 34 ක 2018 වයාෂල  අදල 

ගිණුම් විග නල ක  අවසේ ඵවත්, තවත් නගොවි සංවිධන කිහිඳලක ගිණුම් නඳොත් විග නල 

සහ බ  දී ඇ ක ඵවත්, ඳහත සහේ නගොවි සංවිධන නභනතේ විග නල සහ නඳොත් බ  දී 

නනොභ ක ඵවත් හකි ඉේභණිේ විග නල සහ නඳොත් බ නදන නලසත් ඉල්යල.  

එල් බී 10 එල් බී 12 එම් 17/20 ජී 05 
එල් බී 11 එල් බී 14 බුපධංගල එල්.බී.34/35/36 
එල් බී 11 ඒ බී  එම් 6/7 ජී 4/7 එල්.බී.37/38/39 
කුමුදුගභ    

 

ලාරිමාර්ග කටයුතු  

ප්රාමශය ය ලාරිමාර්ග ඉංජිමන්  - අම්පාර 

නම් වන වි  නසේනනලක සමුද්රන   ජල ධමාතවල අේක  අඩි 186000 ේ ඵවත්,එල උසිේ 

අඩි 66.5  ේ ඵවත්, වයාෂව ඵලනඳොන ොත්තුනවේ 2019 ලල කේනල ආ ම්බ කළත්, වයාෂව 

නනොලබීභ නිස දඩි විලලි කළගු ලේ ඳව කන ඵවත්, භයි භසන  ද  නනගනහි  ඳලත  

වයාෂව නනොලනඵන ඵව  කලගු  විදය නදඳයාතනම්ේතුව අනවකි ඳල ක   කනඵන 

ඵවත් ඳවසීල. 

 එනසේභ කේනල ආ ම්බන දි අේක  අඩි 27000 ක අවභ ජල ඳමාභවේ  වව  

ලනේ ලයි ඵලනඳොන ොත්තුනවේ කේනල ආ ම්බ කළද, නභනතේ ජලල අේක  අඩි 

එකේවත්  නනොලබුන ඵවත්, නම් තත්වල භත ඉදිමාන දී ජල ග ළුවක  මුහුන දිල හකි 

ඵවත්, එභ නිස  ජලල අඳනත් නනොලව ප්රනව්සමිේ ජලල ඳමාහ නල ක න නලසත් ඉල්යල. 

 තවද ඳසු ගිල දිනක වටුනු වයාෂව ඇල වස ඵවත්, ඒ  නහේතුනවේ ජල   මු  

ක්රභල අක්රභවත් වු ඵවත්, ආ ේෂක නහේතුේ භත ඳසුගිල භස වයඳ  කළභනක   කමිටු 

රැසවීභ ඳවත්වීභ  නනොහකි වීභ නිස නගොවි සංවිධන දණුවත් කිරීභ  භයාගලේ නනොව 
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ඵවිේ  අක්රභවත් ව ජල මු  ක්රභල නවත සකස ක  ගත නනොහකි ව ඵවත් ඳවසීල. ඒ අනුව 

අද දින සකච්ජ ක  ජල මු  කල ස හනේ සකස ගත යුතු ඵවත් වඩිදු  ත් ඳවසීල.  

 එනසේභ නභභ දිනවල ඇළවල්වල නභනහයුම් නඩත්තු වඩ සිදු නකන න ඵවත් 

ජනධිඳ කතුභනේ ‟ එේව නගි දමු″ වඩස හන ල නත් උහන ප්රනපශන  වඩ නකො ස 

කිහිඳලේ සිදු ක න ඵව ද ඳවසීල. 

ඉංජිමන්  වශකාර - එන්. ද. ආර්. ජයවිර මශතා -උශන/අන්නමමල් 
  භයි 07  දින වන වි ත් වී වපු න අල සි ද ඵවත්, එවනි නගොවි භහතුේ පිළිඵදව 

හ අගවත වග නනොකළ යුතුලයි නිලභ කළ නකො ස වල වග කළ අල සමිඵේධනලේද 

වගකීභේ නනොභ ක ඵව ඳවසීල. 

  නභව  මු  ක්රභල සලසුම් කිමානම්දි එක ලලක  දින 05 ේ ජලල ලඵ දිභ ත් 

දින 07 ේ වස තබීභ ත්  ක  ල කළ ඵව ඳවසීල. නභභ දවස 05 ඇතුලත එභ ලන  

සිලලුභ නගොවි භහතුේ වතු  නඵද ගනීභ කළ යුතු ඵවත්, නභව  ප්රධන ඇල වසීභේ සිදු 

නනොක න අත  නඵදුම් ඇලවල ඳභ ේ ජලල මු  ක්රභල   ලඵ නදන ඵව ඳවසීල.  

ග  භාණ්ඩාගාරික - එල්.බි. 07 පශෂ මබදුම් ඇ මගොවි වංවිධාානය 

නකො නවනහ  ලන  භසලේ  ඳභ  වලස ක නගොලම් ඇ ක ඵවත්, නම් වන වි  ඇල වස 

ඇ ක ඵවත්, ඉේභණිේ ජල  මු ල අවශය ඵවත් ඳවසීල. 

 

ඉංජිමන්  වශකාර - එන්. ද. ආර්. ජයවිර මශතා -උශන/අන්නමමල් 
අම්ඳ  ඒකකන   ඉංජිනේ  සහක   භහත සභග සකච්ජ ක  වතු  ලඵ ගේන නලස 

ඳවසීල. 

 

ග  වභාප ක - යු.බි. 3.4.5.6 මබදුම් ඇ මගොවි වංවිධාානය 

භයි 10 වන දින වතු  ලඵ නදන නලස ඉල්ලිල. 

 

ඉංජිමන්  වශකාර - එන්. ද. ආර්. ජයවිර මශතා -උශන/අන්නමමල් 
ඳසුගිල වයාෂවත් සභග ජලශනලේ නිකුත් ක න  ජලල අඩු  ක  ලම් ජල ප්රභ ලේ  ඉ කමා 

ක  ගත් ඵව ඳවසීල. 

 

ග  වභාප ක - යු.බි 13,14,15 මබදුම් ඇ මගොවි වංවිධාානය 

ඇලවල් අමාන, වහන නව්ලවල් පිළිඵව ඳත්රික  දකේ සකස ක  ප්රදයාශ ල කිමාභ  ක යුතු 

ක න නලස ඳවසීල. 

 

ග  වභාප ක - යු.බි. 09 මබදුම් ඇ මගොවි වංවිධාානය 
කේන  ක   අනුව නගොඩ  වපිමාභ නිස වල් ගහනල වඩි ව  ඵවත්, නම් වන වි  වල් 

භයාධනල ක  ගනිභ  අඳහසු තත්වලේ ඳව කන ඵවත්, කේනල ඳභ ව අල ද වතුමාේ 

ග ළුවේ වී න ක ඵවද ඳවසීල. 
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ඉංජිමන්  වශකාර - එන්. ද. ආර්. ජයවිර මශතා -උශන/අන්නමමල් 
කේන  ක   වල  එකග නනොවි වඩ කල නගොවි භහත්භ භහත්මිේ  ඳසුකයනව අලහඳත් 

ප්ර කපල ලනේවි ලයි ඳවසු අත ,  අේක  30000 ේ නදස ඵල අනනේ ප්ර නපශවල  කනඵන 

අේක  90000 ේ  නදස නනොඵල ක යුතු කිමාභ  වමාභයාග නදඳයාතනම්ේතුනව් නිළධමාේ  

කළ නනොහකි ඵව ඳවසීල. 

 

ග  භාණ්ඩාගාරික - යාය 04 මබදුම් ඇ මගොවි වංවිධාානය 

නකොම්බුසේදි ලල  හ නේරවිල් ලල  වතු  වදි නනොභ ක ඵවත්,   දලයා ලන  වතු  

ඳහළ  ලන නදො  ද ඇ  නනොභ ක ඵවත් ඳවසීල. 

 

ඉංජිමන්  වශකාර - මේ.ඒ.ඩි.එව් මවේනාරත්න - අම්පාර ඒකකය  

වතු  ප්රභ වත් ඵව  තභේ නවත ඳණිවිඩලේ ලබුණු ඵවිේ ඇල වස දමු ඵවත්, ජලල 

අවශයනම් විවිත ක  දිල  හකි ඵවත් ඳවසීල. 

 

ග  වභාප ක - එල්.බි. 20 මබදුම් ඇ මගොවි වංවිධාානය 

එල්.බි. 20 ඇනල් න ොේභඩ  ඉවත් ක  ගනීභ  භෂිේ එකේ ලඵ නදන නලස ඉල්යල. 

 

ඉංජිමන්  වශකාර - ආර්.එම්.එව්. රත්නායක මශතා - මගොනාමගොල් 
එල් බී 20 ඇල ප්ර කසංසක  ල සහ නම් වන වි ත්  මුදල් ලබි ඇ ක ඵවිේ, 

ප්ර කසංසක  ල අවසානව් ඇනල් න ොේ භඩ ඉවත් ක න ඵව  ඳවසීල. 

 

ග  වභාප ක - යු.බි. 07 මබදුම් ඇ මගොවි වංවිධාානය 

යු.බි. 07 ඇනල් ඳ ක ඵම්භේ කඩි ඇ ක ඵවත් සකස ක  නදන නලසත් ඉල්ලිල. 

 

ප්රාමශය ය ලාරිමාර්ග ඉංජිමන්  - අම්පාර 

ඊලග වයාෂන දී සකස කිමාභ  නලෝජනවේ ඉදිමාඳත් ක මුයි ඳවසීල. 

 

අනතු ව ඉංජිනේ  සහක  භහතුේ ඒ ඒ ඒකක සහ සකස ක න ලද ජල කළස හේ  

උශන  ඒකකල බ  ඉංජිනේ  සහක  භහත විසිේ සබව  ඉදිමාඳත් කනළේල. 

ඉංජිමන්  වශකාර - එන්. ද. ආර්. ජයවිර මශතා -උශන/අන්නමමල් 
මු  ක්රභල ල නත් ඒ ඒ ඒකක වල  වතු  ලඵ නදන ආක ල ඳහත සදහේ ඳමාදි වන ඵව 

ඳවසීල. 

අ:අ: ලාරිමාර්ග ඒකකය මබදුම් ඇලල් ලට 
ජය නිකුත් කරන 

දිනය 

මබදුම් ඇ ලවන 
දිනය 

01. අම්ඳ  භයි 18 භයි 11 
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02. උහන භයි 12 භයි 17 
03. වී නගොඩ භයි 18 භයි 11 
04. නගොනනගොල්ල භයි 18 භයි 11 
05. අේනභනල් භයි 12 වස ඇත 
 

ඒ අනුව ජල මු  අත  තු  මුළු ප්රනපශලභ  ආව නල වන ඳමාදි ප්රභ වත් වයාෂවේ ලද නහොත්  

නසේනනලක සමුද්රනලේ ප්රධන ඇල වසන අත  නවත මු  ක්රභල ආ ම්බ වන දිනල   

වමාභයාග ඒකක කයාලල වලිේ විභස දන ගේන නලස නගොවි නිනලෝජිත ව ේනගේ 

ඉල්ල සි දන ල. 

කිෂිකර්ම කටයුතු 

කිෂිකයාභ නදඳයාතනම්ේතුනව් ේනෂේර නිළධරීේනේ වි කල සමි ක ක්රිලභයාගලේ නහේතුනවේ 

කිසිවකු රැසවීභ  ඳමි  නත. 

මගොවිජන මවේලා කටයුතු  

ග  වභාප ක - එල්.බි. 20 මබදුම් ඇ මගොවි වංවිධාානය 

වලගම්පු    නඳොනහො  දිභ  මුදල් ලබි නනොභ ක ඵව ඳවසීල. 

 

ග  වභාප ක - යු.බි. 9 මබදුම් ඇ මගොවි වංවිධාානය 

ඳසුගිල කේනන  වග හනි නවනුනවේ  ේෂ  වේදි නනොලබුන ඵවත්, වයඳ  

කළභ ක න කමිටු රැසවීම් කිහිඳලක නම් සම්ඵේදනලන කත කළද එභ ග ළුව 

වයාතගත  නනොවු ඵවත්, අද ත් ඒ සදහ විසදුභේ ලබි නනොභ ක ඵවත් ඳවසීල. නභව  

කේනන  වු ජල හිගල නහේතුනවේ අඩු දින ග නකිේ වපු  අවසේ කිමාභ  කේන 

රැසවීනම්දී  ක   ගනිභ  සිදු වු ඵවිේ අම්ඳ  ගල්ඔල වයඳ න   නගොවිේ   අවු දුත් 

නනොභ ක වු ඵව ඳවසීල. 

 

මන්ලාසික ලයාපි ක කෂමණාක  - ඊ ක්රිව් ද මශරිය මශතා 

යු.බි. 9 නඵදුම් ඇල නගොවි සංවිධනන  ග  සබඳ කතුභනේ  ේෂ  වේදි ලඵ ගනිභ  

ඉදිමාඳත් කල අලදුම්ඳනත් සිදු වී  කබ ව දේ නහේතුනවේ එල මුලදී ප්ර කේනශේඳ වී ඳසුව එල 

නිව දි ක  ඉදිමාඳත්  ක  ඇ ක ඵවත්, ඉදිමාන දී වේදි ලබිල හකි ඵව  කිෂි  ේෂ  

නිළධරීේ ඳවස ඵව දේවීල. 

 

ලයපාර මගොවි වංවිධාානමේ ග  වභාප ක - සී.එච්.කුමාර මශතා 
වනව්  කනඵන වතු   ප්රභ නලේ වග කළ හේනේ අේක  60000 ේ ඵව වමාභයාග 

නදඳයාතනම්ේතුව ඳවසු ඵවත්, ඉේඳසු වග නනොක න නගොවිේ  නභොනවද නදේනේ ලන 

ප්රශ ල නගු නමුත් කිෂිකයාභ නදඳයාතනම්ේතුව  නහෝ දිසඳ කතුභ   නම් සදහ 

උත්ත ලේ නනොභ ක ව ඵවත්, වමාභයාග නදඳයාතනම්ේතුව  නම් සදහ උත්ත  දිල 

නනොහකි ඵව ද ඳවසීල. 
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 ඳසුව  කනඵන වතු  ප්රභ ල නිකුත් ක ේනනම්  කනඵන ජලනලේ වග කළ හකි භූමි 

ප්රභ ල ඳභ ේ වග ක මුයි වමාභයාග නදඳයාතනම්ේතුව නලෝජන කළ නමුත්, ඳව ක හ 

ඳව කන තත්වලේ භත තී  ලේ ගත්තද, ඳව කන දඩි නිලඟල නිස අද වන වි  මුහු  දි ඇ ක 

තත්වල අනුව නගොවි භහතුේ එකතු වි ක යුතු නනොකළ නහොත් මි  වඩ අවධනභක  මුහු  

දිභ  සිදු වන ඵව ඳවසීල. 

මන්ලාසික ලයාපි ක කෂමණාක  - අද දින Oxfam ආලතනල විසිේ වමා කයාභේතල තුල 

නතො තු  සංනිනව්දන තේෂ ල,  නිලඟල  ඔන ොත්තු නදන කිෂි වයවසල නගොඩ නීමභ, 

කළගු  දත්ත භත ඳදනම් ව  ේෂ  ක්රභල පිළිඵ නගොවි නිනලෝජිතයිේේ දණුවත් කිරීභ   

අවසාවේ ලඵ නදන නලස තභනගේ ඉල්ලු ඵවත්, ඒ සදහ අවසාව අද දින වයඳ  

කළභ ක න කමිටු  සවීනම්දි ලඵ නදන  ඵවත් ඳවසමිේ Oxfam ආලතනල  ඔවුේනේ 

වඩස හන ක  නගන ලභ  අවසාව ලඵ නදන ලදි. 

කෂමණාක  - වණව රක්ණ වමාගම 

  නභභ වඩස හන ේනෂේරල  අලුත් වඩස හනේ ඵවත්, ත්රිකු භලල, භහඔල 

වනි ප්රනපශවල නභභ වඩස හන ක්රිලත්භක කළ ඵවත් සභනය නලේ  වග  ේෂ ලකදී 

මුදලේ ලඵ නගන  ේෂ ලේ ක්රිලත්භක වන නමුත්, නභභ  ේෂ  ක්රභන දි අඩු වයාෂව 

හ වඩි වයාෂව ඳදනම් ක  නගන ක්රිලත්භක වන වන  ේෂ ලේ ඵවත් ඳවස අත  දීයාග 

ඳහදිලි කීරීභේ කනළේල. ඒ අනුව නභභ  ේෂ  ක්රභල ක්රිලත්භක කිමාභ  කභ ක නගොවි 

සංවිධන සි ද නම් ඳහත දු කාන අංකල  අභත විසත  ලඵ ගත හකි ඵව ඳවසීල. 

දු කාන අංකල 077-2294131  

 

ව්තු ක කතාල - ලයපාර මගොවි වංවිධාානමේ ග  මල්කම් 

අද දින රැසවිනම් සකච්ජ කළ ක ණු සයාාක ක  ගනීභ  ක යුතු ක මුයි ඳවසමිේ 

රැසවිභ  ඳමිණි  ජන  නිළධමාේ ත්, oxfam  ආලතනන  සිලලුභ නිළධමාේ ත්, ස ස 

 ේෂ  සභගනම් කළභ ක  භහත ත්, ඳමිණි නගොවි නිනලෝජිත භහත්භ භහත්මීේ ත් 

සතු කල පුද ක මිේ ඳ.ව. 1.45   ඳභ  රැසවිනම් ක යුතු අවසේ ක න ලදි.  

 

සකස කනළේ:-  

නේ.එස.නේ. නහේ ත්    ඊ. ක්රිස ද නපශරිල 

සංවයාධන සහක     නේවසික වයඳි ක කළභ ක  

ගල්ඔල වම් ඉවු  වයඳ ල   ගල්ඔල වම් ඉවු  වයඳ ල 


