
 

මගේ අංකය : 16/03/02 

ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කායයාලය 

මහකකදකාව වයාපාරාකය 

කඹෑව. 

2019/12/17 

වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේගස සියම ම මාමාක ක මහම ම මහම ්ේ ගව , 

 

                                             විගේෂ  වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේ රැස්වීම් වාය ාව 

2019  ගදමැම්බය මාමය - මහකකදකාව වයාපාරාකය 

 

දිකය   -2019/12/05 

ගසලාව   -ගපාර.ව. 9.30 

ස්වථාකය  - මහකකදකාව ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කායයාය ය රැස්වීම් ලාලාව 

 

මහභාගි වූ කජගේ නිලධාරිේ 

 

අනු

අං

ක 

කම  කතුක ආය කය 

01 අයි.ඩී.එේ.අයි.පාරතිකක ටුය ගේවාසික 

වයාපාරාකකනමකාක  

මහකකදකාව වයාපාරාකය 

02 බී.ටි මහආකච්චි මයා ඉංක ගේ  මහකාක ප්රාගීයය වාරිමායග ඉංක ගේ  

කායයාලය අනුකාධපුක 

03 ගේ.එම්.ගේ.එච්ච.එේ.කැට්මටු

ේගම ටුය 

ඉංක ගේ  මහකාක ප්රාගීයයවාරිමායග ඉංක ගේ  

කායයාලය අනුකාධපුක 

04 පී.ඩබ්.ඩී.ආය.ජයතිලක ටුය මංවයධක නිලධාරි මහකකදකාව වයාපාරාකය 

05 ගේ.පී.එස්ව.කුමාරි ටුය මංවයධක නිලධාරි මහකකදකාව වයාපාරාකය 

06 ඩී. පී සුටුම  හල්ලල මයා අභයාමලා උ ාපාරාධාධාී මහකකදකාව වයාපාරාකය 

07 ඒ.ජී.එස්ව සුභාෂිණී ටුය මූලස්වථාක කෘෂිකයම 

ාපාරගීල  

කෘෂිකයම ාපාරගීලක 

කායයාලය -කඹෑව 

08 ජී.ඒ.එස්ව ගපාරගයකා ටුය ගගාවිජක මංවයධක  

ප්රාගීයය නිලධාී 

ගගාවිජක ගස්වවා මධයස්වථාකය- 

කඹෑව 

09 එස්ව.එේ බී.එම්. සී.පී. 

ගස්වකාකායක මයා 

මම ව මංවයධක ාපාරගීලක පාරශු වවදය කායයාලය- කඹෑව 

10 එස්ව.එස්ව සී ඩී කුමාී ටුය මම ව මංවයධක ාපාරගීලක පාරශු වවදය කායයාලය- කඹෑව 

11 නිකංජේ සිල්වා මයා මම ව මංවයධක ාපාරගීලක පාරශු වවදය කායයාලය -

ටුහිේ ලය 

12 සී.එම් කේමැණිගේ ටුය ජකපාරද නිලධාී ප්රාගීයය ගල්කම් කායයාලය 

ටුහිේ ලය 

13 ගේ.ජී.ආය ගේ. වි ාකගේ 

ටුය 

ජකපාරද නිලධාී ප්රාගීයය ගල්කම් කායයාලය  -

කඹෑව 

14 එස්ව.බී.ඩබ්.අයුක ලලි  

කුමාක මයා 

 ාේෂක මහායක   වාරිමායග ඉංක ගේ  කායයාලය 

අනුකාධපුක 

15  සී.එම්.ඩී.එස්ව ීකසිංහ මයා  ාේෂක මහායක   වාරිමායග ඉංක ගේ  කායයාලය 

අනුකාධපුක 

මහභාගී වු ගගාවි නිගයෝක  යිේ 

අනු 

අංක 
කම  කතුක ගගාවි මංවිධාකය 

01 ආය. එම්. ආය. කාජපාරේෂ මයා ග  මභාපාරති  ව.ඉ සුහද ගගාවි මංවිධාකය  

02 ඩී.ජී. සිරිල් ගමගේ මයා ග  ගල්කම් ව.ඉ එකමුතු ගගාවිමංවිධාකය 

03 ගේ.එම්.පී චේදක මයා ග  මභාපාරති ද.ඉ.පාරැකකුම්යාය 02  ගගාවි 

මංවිධාකය 

04 එම් කුමාකසිංහ මයා  ග  මභාපාරති ද.ඉ කකමයුක ගගාවිමංවිධාකය 



 

ආගම සිහි කිරිගමේ අකතු ව ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාකතුටුය විසිේ පාරැටුක සිටි සියලු ගදකා 

පිළිගම  අ ක රැස්වීගම් කයාය පාරරය මභාග  කකක ලී. 

 

1.පාරසුගිය රැස්වීම් වාය ාව මමාගලෝචකය හා එකඟ ාවය ලබා ගැනීම. 

  පාරසුගිය  වාය ාගස   අඩුපාරාඩු කිසිවේ ගකාවූ බැවිේ ද.ඉ කකමයුක ගගාවිමංවිධාකගේ ග  

මභාපාරති මහ ාගේ හා ව.ඉ    එේසිම  ගගාවිමංවිධාකගේ ග  ගල්කම් මහ ාගේ  ගයෝජකා  

ස්විකම වගයේ එම වාය ාව මභා මම්ම  විය.  

 

2.ලිපි ඉදිරිපාරම  කිරිම. 

 

අනු 

අංක

ය 

ඉදිරිපාරම  කන අය/ 

ආය කය 
කාකකය ගවකම  

2.1  

ප්රාගීයය ගල්කම් 

කඹෑව 

අගේේෂි  ගමෝමම් වයෂාව 

ගේතුගවේ ආපාරදාවට ලේවක 

පිරිම ගවනුගවේ ආපාරදා 

මහකගස්වවා මඳහා සූදාකම් 

කකීම පිළිබඳව දැනුම් ීම.  

ලිපිය මභාවට ඉදිරිපාරම  කකක 

ලී. 

 

03. ආය ක මංවයධක කටයුතු :- ඉදිරිපාරම  කිීම මංවයධක නිලධාරි -පී.ඩබ්.ඩී.ආය.ජයතිලක ටුය 

  

2019 ගකාවැම්බය මම ප්රගතිය 

අනු 

අංකය 
කාකකය 

ප්රග

තිය 
ගවකම  

05 එස්ව.එම් ඩංගිරිබංඩා මයා ග  භාණ්ඩාගාරික ව.ඉ කකමයුක ගගාවි මංවිධාකය 

06 ක .ධයමපාරාල මයා  ග  ගල්කම් ව.ඉ එේසිම  ගගාවි මංවිධාකය 

07 එම්. දයාවතී ටුය ග  මභාපාරති ව.ඉ එේසිම  ගගාවි මංවිධාකය 

08 අයි කුමාක ජයලම  ග  මභාපාරති ව.ඉමහගමේ ගගාවි මංවිධාකය 

09 ගේ.ගේ.අම  කගම මයා ග  භාණ්ඩාගාරික ව.ඉමහගමේ ගගාවි මංවිධාකය 

10 එස්ව.ඩී සුනිල් මයා ග  ගල්කම් ද.ඉ.පාරැකකුම්යාය 05  ගගාවි 

මංවිධාකය 

11 ගේ. එස්ව. දිමාකායක මයා ග  මභාපාරති ද.ඉ.පාරැකකුම්යාය 05  ගගාවි 

මංවිධාකය 

12 එස්ව.ආරියකම ක මයා ග  ගල්කම් ද.ඉ. ගසම සුමක   ගගාවි 

මංවිධාකය 

  13 එස්ව.එම්.ගේ.බී මමකගකෝේ 

මයා 

ග  භාණ්ඩාගාරික ව.ඉ. ටුහිඳු ගගාවි මංවිධාකය 

 

14 

 

එච්ච කීයතිපාරාල මයා 

 

ග  ගල්කම් 

 

ව.ඉ කඹෑවගම ගගාවිමංවිධාකය 

15 ගේ.එම්.ආය වේදක බංඩාක 

මයා 

ග  ගල්කම් ද.ඉ. මහගමේ ගගාවි මංවිධාකය 

16 සුභසිංහ කම කායක මයා ග  මභාපාරති ව.ඉ කකමයුක ගගාවි මංවිධාකය 

17 ඒ.එම් විගේතුංග මයා ග  මභාපාරති ව.ඉ. ටුහිඳු ගගාවි මංවිධාකය 

17 අයි.එම් ජයතිස්වම මයා ග  මභාපාරති ද.ඉ.සුහද  ගගාවි මංවිධාකය 

18 යූ.බී. ගමකවිකම ක මයා ග  භාණ්ඩාගාරික ද.ඉ. ගසම සුමක   ගගාවි 

මංවිධාකය 

19 එච්ච විගේසිරි මයා ග  මභාපාරති ද.ඉ. මමගි ගගාවි මංවිධාකය 

  20 එම්.ී.එල් කවකම ක මයා ග  ගල්කම් ව.ඉ සුහද ගගාවි මංවිධාකය 

21 එස්ව.එස්ව තුසි  ආකේද මයා ග  භාණ්ඩාගාරික ද.ඉ. මහගමේ ගගාවි මංවිධාකය 

22 ගේ.එම් මය ම් මයා ග  ාපාර මභාපාරති  ද.ඉ ෂම් ෂම් ගගාවිමංවිධාකය 

23 ඩබ්.ඩ.එල්.ගුකගස්වකක මයා ජල පාරාලක ව.ඉ මහගමේ ගගාවිමංවිධාකය 



3.1.1 මාසික මුදල් මාකාංල 

කායයාලයට ලැබීම 

( 2019/12/05 දිකට) 

03 ව.ඉ.ටුහිදු  , ව.ඉ එකමුතු ,ව.ඉ කකමයුක  යක 

ගගාවි මංවිධාක ලබා ී ඇ . 

3.1.2 මාසික කාකක මභා රැස්වීම් 

පාරැවැම ීම 

12 ද.ඉ පාරැකකුම් යාය 02,ද.ඉ ගසම සුමක,ද.ඉ සුහද 

ගගාවි මංවිධාක හැක අගකකුම  ගගාවි 

මංවිධාක කාකක මභා රැස්වීම් පාරවම වා ඇ . 

 

        3.1.3 පාරරිමක හි කාටු ලාඛ වයාේ  කිීම 

        ජාතිගේ ගපාරාගහාක ගම ගලම ් ගම ජකග  කිරිගම් වැඩමටහකට මහභාගී වු ගගාවිමංවිධාක ගව  

ලබා ීමට ් පාරැන 400ේ ාතු  මැද පාරනාම   අමා යාංලගයේ ලැබුණු අ ක  පාරහ  පාරරිදි එම ් පාරැන ගබදා 

දුේ බවම   

        ව.ඉ සුහද  - 250,ව.ඉ මහගමේ -  25,ද.ඉ සුහද  - 75,ද.ඉ පාරැකකුම් යාය 02 – 50 

       ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාකතුටුය පාරැහැදිලි කන අ ක ගම් වක විට ් පාරැන සිවේීගම් ප්රගතිය පිළිබඳ 

විමමක ලී. 

       ද.ඉ පාරැකකුම් යාය2 ගගාවිමංවිධාකයට ලබා දුේ ් පාරැන 50ේ 30ේ ගම් වක විට සිවේවා අවමේ බව එම ගගාවි 

මංවිධාකගේ ග  මභාපාරති මහ ා පාරැවසු අ ක ව.ඉ මහගමේ ගගාවිමංවිධාකගේ ග  මභාපාරති මහ ා 

කියා සිටිගේ වයෂාව නිමා සිවේීමට ගකාහැකි වු බවම  වයෂාව ක ක වු පාරසු සිවේීමට කටයුතු ගයාදා ඇති 

බවයි ව.ඉ සුහද ගගාවිමංවිධාකයට ලබා දුේ ් පාරැන 250 අම ම  වැව කේෂි ගේ සිවේීමට මැලසුම් කනම  

ගපාරාගකාේදු වු පාරරිදි  ප්රාගීයය ගල්කම් කායයාලගයේ ගගාඩ ඉඩම් ගකාටගස්ව කේෂි  සීමාව ගපාරේවා 

ගකාදුේ නිමා සිවේීමට ප්රමාද වක බව එම ගගාවිමංවිධාකගේ ග  මභාපාරති මහ ා පාරවමක ලී. ගම් 

පිළිබඳව ජකපාරද නිලධාරි වි ාකගේ මහම ටුයගේ අවධාකයට ගයාමු කන අ ක ඉදිරි මතිය තුල අදාල 

කේෂි  සීමාව ගපාරේවා ීමට එහිී එකඟ ාවය පාරන කකක ලී. 

          

 

   

 

 

     3.2  PEISEIP වයාපාරෘතිය 

            2020 වයෂය තුල PEISEIP වයාපාරෘති  කටයුතු ක්රියාම මක කිීම මඳහා ග ෝකාගම  ද.ඉ ෂම් ෂම්/ ද.ඉ 

ගසම සුමක /ද.ඉ මහගමේ/ව.ඉ කකමයුක හා ව.ඉ එකමුතු  යක ගගාවි මංවිධාක 06හි ගගාවි මංවිධාක 

මට්මටටුේ මහ මභා රැස්වීම් පාරවම වා  ම  මේගේ ගගාවි මංවිධාක වල PEISEIP වයාපාරෘතිය මඳහා 

ප්රමුඛ ාවය ී  කටයුතු කල යුතු ඇල ග ෝකාගගක  ඊලඟ වයාපාරාක කනමකාකකක කම්වේවට ඉදිරිපාරම  

කකක ගලමට ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාක තුටුය විසිේ දැනුම් දුේ අ ක වාරිමායග කනමකාකකක 

අංලගේ අධයේෂ මමඟ ව.ඉ එේසිම  මහ ද.ඉ පාරැකකුම් යාය 05 ගගාවිමංවිධාක අම මේ කකක ලද  

ගකාේරාේ ගිවිසුම් ප්රකාකව එම ගගාවි මංවිධාක 02 විසිේ ගම් වක විට දැේීම් පුව  මවි කිරිගම් ාපාර 

වයාපාරෘතිය සිදු කක අවමේ  බවම  ඒ අනුව පාරහ  පාරරිදි එම පුව  සිවේවා ඇති බවම  

          

ගගාවි 

මංවිධාකය 

ඇල අංකය ගගාවි මංවිධාකය ඇල අංකය 

ව.ඉ එේසිම  OT 24A 
OT25 
OT 25 G2 
OT 25 G4 
OT 26 
OT 27 

ද.ඉ පාරැකකුම් යාය 

05 

OT 24 
OT 24 G2 
OT 24 G3 
OT 25 G1 
OT 25 G2 

 

       ක්රියාවලි විගකක කටුවේ රැස්වීම මෑම වයෂයකම මැද මහ අග පාරැවැම විය යුතු බවම  ක්රියාවලි විගකක 

කටුවේ  කජගේ නිලධාරි මාමාක කගයේ වු සුසිල් අමකසිරි මහ ා දැකට ගගලේිදුණු වැව ගගාවිජක ගස්වවා 

මධයස්වථාකගේ වැඩ බලක බැවිේ ඒ මහ ා මම්බේධ කක ගැනීගම් අපාරහසු ාවයේ පාරවතික බැවිේ ඒ 

ගවනුවට ගවකම  අගයකු පාරම  කක ගැනීම සුදුසු බවද පාරැහැදිලි කකක ලී. 



       එහිී වම් ඉවුක සුහද ගගාවි මංවිධාකගේ ග  මභාපාරති මහ ා කථාකකටුේ ක්රියාවලි විගකක කටුවේගස 

කටුවේ මාමාක ක ගලම කඹෑව ගගාවිජක ගස්වවා මධස්වථාකගේ ජී.ඒ.අගේෂා ගපාරගයකා මහම ටුය සුදුසු යැයි 

ගයෝජකා කල අ ක ව.ඉ එේසිම  ගගාවි මංවිධාකගේ ග  ගල්කම් මහ ා   විසිේ එම ගයෝජකාව ස්වීක 

කකක ලී. 

  4 වාරිමායග ගමගහයුම්  හා කඩම තු කටයුතු  -      ඉංක ගේ  මහකාක - බී.ටී මහආකච්චි මහ ා 

  4.1     මහකකදකාව ජලාලගේ  අද දිකට ජල මට්මටම  අඩ 15ේ (ජල ධාරි ාවය අේ.අඩ  22250)  බවම   

   4.2 ඇදහැගලටුේ පාරවතික  වයෂාව නිමා මහකකදකාව ජලාලයට ඉහල ධාකා ගපාරගදගස්ව වැස වාේ මට්මටගම් 

පාරවතික නිමා ජලාලගේ දැකට පාරවතික  ජල  ම වය අනුව වාේ මට්මටමට ලගා විය හැකි බවම  වැගස ජලය 

ගකාගගක වයෂා ජලගයේ ිම් මැකසීම සුදුසු බවම  පාරැහැදිලි කකක ලී. 

   4.3 ගමගහයුම් හා කඩම තු කටයුතු 

       ගගාවි මංවිධාකවල ඇල මායගවල  ගදාකවේ  මඳහා ගම් වක විට මල ගකාබැගදක සුදු යකඩ ගදාකවල් 06ේ 

මකමා ඇති බවම  ඒවා කඩකටුේ මවි කකක බවම  ද.ඉ ඉකිරිගගාල්ලෑවOT17 ඇල G 06 ගකගියුගල්ටකගේ 

තිබූ ගැටම  විමඳූ බවම  

  4.4 දියවකකෑගයෝ වැඩමටහක යටගම  යේර සූර ලබාදිය හැකි සියම ම ගගාවි මංවිධාක වලට යේර සුර ලබා 

දුේ බවම  

       ද.ඉ මහගමේG 06,G 08   ද.ඉ පාරැකකුම්යාය02 OT8 OT7 OT9 ද.ඉ ෂම් ෂම් OT14 G11,G12, ද.ඉ කකමයුක OT19 

       OT20G2-2 ඇලවල් මඳහාම  ද.ඉ ගසම සුමක කුණු ඇලවල් හෑීම, ද.ඉ මමගි සියම ම ගකම  ඇලවල්වල  

ගකාේමඩ හා ඇල ගදපාරම  ගස්ව ඉවම  කිීම මඳහා යේර ලබා දුේ බවම  

        ව.ඉ එකමුතු OT4 කුණු ඇල හෑීම ව.ඉ කකමයක OT5, OT6,OT7 කෘෂි මායග වලට  ගබාකම  දැ්ම ව.ඉ 

ටුහිදුOT8, OT9, OT10 කෘෂිමායග වලට හැකි අයුරිේ ගබාකම  දැ්ම හා OT8,OT10 ඇගල් ගකාේමඩ ඉවම  

කිීම, කුණු ඇලවල් හෑීම.ව.ඉ මහගමේ කඹෑව වැව යටගම  Long arm එේස්වකැගසටය යේරයේ ගයාදා  

කඹෑව වැව ශුීධ පාරවිර කිීම වැනි විලාල වැඩ කටයුතු ප්රමාකයේ දියවක කෑගයෝ වැඩමටහක යටගම  ගම් 

වක විට සිදු ගකාට ඇති  පාරැවසු අ ක ගගාවි මංවිධාක මට්මටටුේ කුඹු  බට මහ ගේට්මවේ ලබා ීමට අවලය 

ලැයිස්වතු  ලබා ගදක ගලම දැනුවම  කලම  ගම් වක විට එම ලැයිස්වතු නිසි පාරරිදි ලැබී ගකාමැති බවම  එම 

ඉල්ය ම් ලබා  ගකාදුේ ගගාවිමංවිධාක  කඩකටුේ ලබා ීමට කටයුතු කකක ගලමට දැනුවම  කකක ලී. 

 

4.5 දියවක කෑගයෝ වැඩමටහක පිළිබඳව ගගාවිමංවිධාක නිලධාරිේ ඉදිරිපාරම  කන අදහස්ව හා ගයෝජකා 

 

අනු 

අංකය 

ඉදිරිපාරම  කන අය අදහස්ව/ගයෝජකාව 

4.5.1 ග  මභාපාරති 

ව.ඉ ටුහිඳු ගගාවිමංවිධාකය 

ව.ඉ ටුහිඳු ගගාවිමංවිධාක බල  ප්රගීලගේ වමක 55කට 

පාරමක  පාරසු විලාල වැඩගකාටමේ දියවක කෑගයෝ 

වැඩමටහක යටගම  සිදු කකගම  බවම  ඒ පිළිබඳව 

වාරිමායග ගදපාරාය ගම්ේතුවට ස්වතුතිය පාරන කකක ලී. 

4.5.2 ග  මභාපාරති 

ද.ඉ පාරකකුම් යාය02 

ගගාවිමංවිධාකය 

OT7,OT8  හා OT9 කෘෂිපාරාකවල් මඳහා දියවක කෑගයෝ 

වැඩමටහක යටගම  පාරස්ව දමා ගම  ද තුනී කක ගැනීමට 

වැස්වම නිමා ගකාහැකි වු බවම  වයෂාව ක ක වුීට ඒ 

මඳහා යේර කැව  ලබා ගදක ගලමට ඉල්ය මේ කන 

අ ක ඉංක ගේ  මහකාක මහ ා ඒ පිළිබඳව 

එකඟ ාවය පාරන කකක ලී. 

 
 
 

4.5.3 

 
 
 

ග  මභාපාරති 

ද.ඉ සුහද ගගාවිමංවිධාකය 

 
 
 

 ම ගගාවි මංවිධාක බල ප්රගීලගේ  වමක 40කිේ පාරමක 

ගකාවිමඳී තිබුණු කඩම තු  ගැටම  විලාල ප්රමාකයේ 

දියවක කෑගයෝ වැඩමටහක යටගම  විමඳා ගම  බවම  ඒ 

පිළිබඳව ස්වතුතිය වාරිමායග ගදපාරාය ගම්ේතුවට පුද 

කන අ ක  වම  වැඩ ගකාටමේ ඉතිරිව තිගබක බැවිේ 

ඒ මඳහා අම ම වැඩයාගවේ පාරසු යේර ලබා ගදක ගලමට   

ඉල්ය මේ කන අ ක ඉංක ගේ  මහකාක මහ ා 



එකඟ ාවය පාරන කකක ලී. 
 

 

4.5.4 

 

ග  මභාපාරති  

ව.ඉ කකමයුක ගගාවිමංවිධාකය 

 

දියවක කෑගයෝ වැඩමටහක යටගම  මැලකිය යුතු වැඩ 

ගකාටමේ සිදු කක ගම  බවම   වයෂාව නිමා OT5 OT7 

අපාරවහක ඇලවල් කපාරා ගැනීමට ගකාහැකි වු බවම   OT7 

ඇගල්   පාරහලට  කෘෂි වාහක ගැනීමට ගකාහැකි නිමා 

 ාවකාලික වැඩ පිළිගවලේ මකස්ව කක ගදක ගලම 

ඉල්ය මේ කන අ ක OT5 ඇගල් කුණු ඇලවල් කපාරා ගැනීම 

මඳහාද යේර ලබා ගදක ගලම ඉල්ය ම 

4.5.5 ග  මභාපාරති  

ව.ඉ මහගමේ ගගාවිමංවිධාකය 

 දියවක කැගයෝ  වැඩමටහක  යටගම   ම ගගාවි 

මංවිධාක බල ප්රගීලගේ    කඩම තු කටයුතු සිදු කක 

ගැනීමට යේර  ගකාලැබුණු බව පාරැවසු අ ක කඹෑව 

වැගස ගකාේමඩ ඉවම  කිීම පිළිබඳව ස්වතුතිය පාරන කකක 

ලී. 

4.5.7 ග  මභාපාරති දකුණු ඉවුක 

පාරැකකුම්යාය05 ගගාවි  

මංවිධාකය 

 

OT25G1,G2 ඇලවල් අබලේ බවම . ඒවා මකස්ව කක 

ගැනීමට ගමග ේ යේර ගකාලැබුනු  බැවිේ ඒ පිළිබඳව 

අවධාකය ගයාමු කකක ගලමට ඉල්ය මේ කන අ ක 

OT23 ඇලට  පාරසුව OT 25ට යේර ලබා ීමට   මැලසුම් කක 

තිබු බවම  කැඩුක යේරය  අම ම වැඩයා කල පාරසු ලබා 

දිය හැකි බව ඉංක ගේ  මහකාක මහ ා පාරවමක ලී 

 

4.6  PEISEIP වයාපාරෘතිය  

       PEISEIP වයාපාරෘතිය යටගම  OT22 ගකාේීට්ම වැඩ අවමේ කක ඇති බවම  OT20 ඇගල් 75% පාරමක වැඩ අවමේ 

කක ඇති බවම  OT16 වැඩ ආකම්භ කක ඇති බවම  පාරවමක ලී. 

        ව.ඉ එේසිම  ගගාවි මංවිධාකගේ ග  ගල්කම් මහ ා කථා කකටුේ PEISEIP වයාපාරෘතිය යටගම  OT25 G1 

මුදල් ලැගබක තු  ගගාවි මංවිධාකගයේ ඉදිකිීම් කටයුතු සිදු කක ගැනීමට හැකි බව  පාරවමක ලී.  

       ද.ඉ මමගි ගගාවිමංවිධාකගේ  ග  මභාපාරති මහ ා කථා කකටුේ OT 22 ඇල මායගගේ ඉදිකිරිම් කටයුතු 

වාරි මායග ගදපාරාය ගම්ේතුව විසිේ ඉ ාමම  ප්රටුතිගයේ යුේ ව ගකටි කාලයේ තුල අවමේ කක ීම 

පිළිබඳව ස්වතුතිය පාරන කකක ලී. 

 

4.7 ගගාවි මංවිධාක මට්මටටුේ ඉදිරිපාරම  කල වාරි පාරීධතිගේ ගැටලු 

අනු 

අංකය 

ඉදිරිපාරම  කන අය කාකකය විමඳුම/ තීකකය 

 

4.7.1 

ග  මභාපාරති 

වම්ඉවුක ටුහිඳු ගගාවි  

මංවිධාකය 

 

කඹෑව පාරේමල පිවේපාරම වාේ 

ඇගල්වතුක බහිේගේ කැති නිමා 

ශුීධ කක ගැනීම අවලය බවම  

වාරිමායග 

ගදපාරාය ගමේතුගවේ  

ඇස්ව ගම්ේතු මකමා ගදේගේ 

කම් එය කන හැකි බව ප්රාගීයය  

මභාව දේවා ඇති බව  
 

මහකකදකාව වයාපාරාකගේ  

ගැටම  පාරවතික ඇලවල්වල  

ස්වවභාවය අනුව කේෂි ය ගවේ 

කක ගදක ගලම 

 පිට ආය ක මඳහා 

ඇස්ව ගම්ේතු ලබා ීම තිගබක 

වැඩ මමඟ වාරිමායග 

ගදපාරාය ගම්ේතුවට අපාරහසු 

බව ඉංක ගේ  මහකාක මහ ා 

පාරැහැදිලි කකක ලී.  
 
 

වාරිමායග ගදපාරාය ගම්ේතුගස 

අවධාකයට ගයාමු කකක ලී. 

 

 4.7.2 

ග  ගල්කම් වම් ඉවුක 

එකමුතු ගගාවි  

මංවිධාකය 

OT1 මහ OT2 ගමාගකාස ගදක 

මකස්ව කක ගදක ගලම 

ගපාරාගලාගස ගලවල් එකට 

පාරවතික නිමා නිවැකදිව මකස්ව 

කක ගදක ගලම  පාරානීය ජල  

වයපාරෘතියට දැනුම් දුේ බව 

ඉංක ගේ  මහකාක මහ ා 

පාරවමක ලී. 



 

4.7.3 

ග  මභාපාරති වම් 

ඉවුක මහගමේ ගගාවි  

මංවිධාකය 

G5,G6,G9 ගදාකවල් මකස්ව කක 

ගදක ගලම ඉල්ය ම.  

වාරිමායග ගදපාරාය ගම්ේතුගස 

අවධාකයට  ගයාමු කකක ලී. 

 

4.7.4 ග  ගල්කම් වම් ඉවුක 

එේසිම  ගගාවි  

මංවිධාකය 

 

වයෂාව නිමා කම මගල් වැගස 

වැස බැම්මට   ාඩේ ජලය ගලා 

යක නිමා ප්රධාක ඇගල් බැම්ම 

ඉදිකක ගදක ගලම 

ගම් වක විට  වාරිමායග 

ගදපාරාය  ගම්ේතු යේර  ගං 

වතුක තිගබක  ැේවලට යවා 

ඇති බවම  ගම් මඳහා එේස්ව 

කැගසටකයේ අවලය බවම  

ඉංක ගේ  මහකාක මහ ා 

පාරවමක ලී.  

 

4.7.5 

 

ග  මභාපාරති වම් 

ඉවුක සුහද ගගාවි  

මංවිධාකය 

 

 ප්රධාක ඇගල්OT12,OT13 

අ කම OT14 මහ වැව වාේ 

දැ්ම නිමා ගගාඩී ඇති බවම  

එම නිමා ඇල පාරීධතියට හානී 

ී ඇති බවම OT11හා OT14මහ 

වැව වාේ දැ්ම නිමා ගගාඩී 

ඇති  බවම  
 

 OT 16,OT18,OT20,OT22, ප්රධාක 

ඇල හකහා ගකාේීට්ම බැම්මේ 

තිබු බවම   
 

යේර දමා ශුීධ කිීගම්ී කැඩී 

ඇති  බැවිේ  එය මකස්ව කක ග  

යුතු බවම  ව.ඉ සුහද 

ගගාවිමංවිධාකගේ  අපාරවහක 

ඇල ශුීධ කිීම අවලය බවම  

සියම ම ගගාවි මංවිධාකවල  

අපාරවහක ඇලවල් මකස්ව කිීම 

මඳහා යේර 02ේවම  ලබා 

ගදක ගලම   
 

දියවක කෑගේ වැඩමටහක 

යටගම  වාරිමායග 

ගදපාරාය ගමේතුව  මගිේ අම ම  

වැගස කේී  සීමා ගවේ කලම  

ප්රාගීයය ගල්කම් කායයාලගයේ 

මහගයෝගය ලබා ගකාීම පිළිබඳ 

කකගාවේ වක බවම  

ප්රධාක ඇල මහ පාරාක ගදපාරැම ගම  

කේී ය ගවේ ගකාකන 

ගපාරගදගස්ව කේෂි ය ගවේ කිීම 

මඳහා වාරිමායග 

ගදපාරාය ගමේතුගවේ 

මහගයෝගය ලබා ගදක ගලමම  

මල ගකාබැගදක සුදු යකඩ 

ගදාකවල් වයාපාරාකගේ සියම ම 

ඇලවල් මඳහා ඉදිරිගේී මකස්ව 

කක ගදක ගලමම   
 
 

ටුහිේ ලය  ප්රාගීයය  

මභාගවේ 

අගලෝකපුකට  කුණු  ගකාදැ්ම 

අද වක විට විලාල ගැටම වේ ී 

ඇති බවම  ඒ මඳහා 

 

වාරිමායග ගදපාරාය ගම්ේතුගස 

අවධාකයට ගයාමු කකක ලී. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ජකපාරද නිලධාරි මහම ටුයගේ 

අවධාකයට ගයාමු කකක ලී. 
 
 
 

වාරිමායග ගදපාරාය ගම්ේතුගස 

අවධාකයට ගයාමු කකක ලී. 
 
 
 
 
 
 
 
 

සියම ම ගගාවිමංවිධාක 

එකඟ ාවය පාරන කකක ලී. 

 

 

 
 

සියම ම ගගාවිමංවිධාක 

එකඟ ාවය පාරන කකක ලී. 

 



විගකෝධ ාවය දැේීම මඳහා 

ගගාවි මංවිධාක මහගයෝගය 

දැේීය යුතු බවම  

මහකකදකාව වැස කේෂි ගේ 

ඉදිකක තිගබක වක ක වි 

ගදපාරාය ගමේතුවට අයම  

ගගාඩකැගිල්ල ඉවම  කන යුතු 

බවම  ඒ මම්බේධව ඇමතිතුමා 

හමුවිමට ගගාවිමංවිධාක 

නිලධාීේ කඩකටුේ එකතු විය 

යුතු බව 

4.7.6 ග  මභාපාරති දකුණු 

ඉවුක කකමයුක ගගාවි  

මංවිධාකය 

වැලි ඔය හකස්ව ී ඇති බැවිේ 

වාේ ගදාකවේ විවෘ  කකක විට 

කුඹු වලට අවම හානියේ වක 

පාරරිදි කටයුතු කකක ගලම 

ඒ පිළිබඳ වාරිමායග 

ගදපාරාය ගම්ේතුව ගම් වක 

විටම  අවධාකය ගයාමු කක 

ඇති බව ඉංක ගේ  මහකාක 

මහ ා පාරවමක ලී . 

4.7.7 ග   මභාපාරති දකුණු 

ඉවුක මමගි ගගාවි  

මංවිධාකය 

OT 22 ඇගල් ප්රධාක අපාරවහක 

ඇල මායගය අවහික කක  ඉදිකක 

ඇති ගකාේීට්ම බැම්ම නිමා 

මතුව තිගබක ගැටම ව විමඳා 

ගැනීමට කජගේ නිනධාරිේගේ 

මැදිහම  ීම අවලය බව 

   

 කඹෑව ගගාවිජක ගස්වවා  

ප්රාගීයය නිලධාීගේ 

අවධාකයට ගයාමු කකක ලී. 

 

 

 



 

 

 

5   මං ගලෝධක වු 2019 /20 මහ වගා තීකක 

      2019/20 මහ කේකය මඳහා 2019/10/08 දික පාරැවැම වු කේක රැස්වීම් තීකක පාරරිදි 2019/11/01 දික වගාව 

මඳහා ජලය ලබා දිය යුතු කමුම  නිකුම  කිීමට ප්රමාකවම  ජල ධාරි ාවයේ ගමග ේ ජලාලගේ ගකාතිබු 

බවම  අද වක විට මතුවේදායක ජල  ධාරි ාවයේ ජලාලගේ පාරවතික බැවිේ දිස්විේ ගල්කම්තුමා වයාපාරාක 

කනමකාකකක කටුවේවට ලබා දුේ බලය අනුව අද දික කේක  රැස්වීම් තීකක මංගලෝධකය කක ගැනීම 

සුදුසු බවම  තීේදු තීකක ගැනීගම්ී මුල් වයෂාව ාපාරගයෝගී කකගගක පිහිවේවා තිගබක වගාව පිළිබඳවද 

මැලකිල්ල ගයාමු කකටුේ තීකක ගැනීම සුදුසු බව ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාකතුටුය පාරැහැදිලි කකක 

ලී. 

ගමහීී ඉංක ගේ  මහකාක  බුීධාක මහ ා කථා කකටුේ වැසි දිය ාපාරගයෝගී කකගගක වගාව පිහිවේීම 

සුදුසු බවම  දික 10ේ තුල වපුකා අවමේ කිීම සුදුසු බවම  පාරැහැදිලි කකක ලී. 

ගගාවිමංවිධාක මට්මටටුේ ඉදිරිපාරම  කකක ලද අදහස්ව හා ගයෝජකා 

ඉදිරිපාරම  කන අය කාකකය 

ග  මභපාරති 

ව.ඉ සුහද 

ගගාවිමංවිධාකය 

අහස්ව දිය ාපාරගයෝගීකකගගක ගදමැ.15 වක විට වපුකා අවමේ 

කිීම සුදුසු බව 

ග  මභාපාරති 

ද.ඉ පාරැකකුම් යාය 02 

අහස්ව දිය ාපාරගයෝගීකකගගක ගදමැ.15 වක විට වපුකා අවමේ 

කිීම සුදුසු බව 

ග  භාණ්ඩාගාරික 

දඉ මමගි 

ගගාවිමංවිධාකය 

අහස්ව දිය ාපාරගයෝගීකකගගක ගදමැ.15 වක විට වපුකා අවමේ 

කිීම සුදුසු බව 

ග  මභපාරති 

ද.ඉ සුහද 

ගගාවිමංවිධාකය 

ගදමැ 15 ට වපුකා අවමේ කිීම අපාරහසු බැවිේ ගදමැ 20 දිකය 

සුදුසු බව පාරැවසු අ ක  

අගකකුම  සියම ම ගගාවිමංවිධාක එම අදහමට විගකෝධ ාවය 

පාරනකකක ලී. 

  

ඉහ  ක ණු මාකච්චජා කිීගමේ අකතු ව 2019/10/08 දික ගනු ලැබු 2019/20 මහ කේකගේ වගා තීකක 

පාරහ  පාරරිදි මංගලෝධක කක ගේකා ලී.  

1.ගයෝක   වගා ිම් ප්රමාකය                                       - අේකක 6100    

 

2.වගා කිීමට ගයෝක   ගභෝගය හා  ප්රගදදය                   -   ී මාම 03 

 

3.  වගා කිීමට ගයෝක    ප්ර ගීලය                                    - වම් ඉවුක  හා දකුණු ඉවුක  ගගාවිමංවිධාක 

බල ප්රගීලය තුල 

 

4.වාරිමායග ගදපාරාය ගම්ේතුව , ගගාවි මංවිධාක හා ගගාීේ විසිේ 

ප්රධාක ඇල මහ  ගබඳුම් ඇලවල් හා ගකම  ඇලවල් වල කඩම තු කටයුතු      2019/12/08 

අවමේ කලයුතු දිකය 

 

5.ගගාීේ විසිේ නියටු  දිකට ශුීධ ගකාකකනු ලබක ඇලවල් 

ගගාවි මංවිධාක විසිේ ශුීධ කලයුතු අවමේ දිකය                                2019/12/10 

 

6.මුල් වකට ජලය නිකුම  කිීමට ගයෝක    දිකය        - 201912/25 (අවලය ාවය පාරරිදි.) 

 

7.ිම් මැකසීම ආකම්භ කල යුතු දිකය                                        -  2019/12/05 (ගමග ේ ිම් මැකසීම 

ආකම්  ගකාකල කුඹු ) 



 

8.වපුකා ගහෝ පාරැන සිවේවා අවමේ කලයුතු දිකය           - 2019/12/15 ට ගපාරක 

 

       9. මුක ජල කාලය                                                                                 - දික 85 

 

10.මුක ජලය ආකම්භ  වක දිකය          -  2019/12/25 (අවලය ාවය පාරරිදි.) 

  

11. අවමේ වකට ජලය නිකුම  කිීමට ගයෝක   දිකය                               - 2020/03/10 

12.වගාකේෂකකකඅවමේ කල යුතු දිකය             - 2019/12/15 

13. වගා හානි  දැනුම් දිය යුතු අවමේදිකය             - 2020/04/10 

14. අස්වවනුගකලාඅවමේ කන යුතු දිකය            - 2020/04/10 

 

 

 

1994 අංක 13 දකක වාරිමායග (මංගලෝධක) ආඥා පාරකගම  11 වක වගේතිය 1 හා 2 අනු වගේතිය යටගම  

ක්රියාම මක කිීමට ගයෝක   නීති ීති 

1).  ගගාවි මංවිධාක මංවයධක අකමුදල මඳහා වගා කකනු ලබක මෑම අේකක 1ේ මඳහාම  . 300ක 

මුදලේ ගගාවිමංවිධාකයට ගගවිය යුතුය. 

2).  නියටු  දිකට ඇලගසලි ශුීධ ගකාකකක ගගාවිේගගේ බඹයකට  .300 කමුදලේ ගගාවිමංවිධාකය 

විසිේ අය කකනු ලැගබ්. 

3).   වාරි නියටු  වලට හානි කිීගම් දඩය - වාරිමායග ආඥා පාරක  අනුව නීතිමය ක්රියාමායග ගැනීම. 

 

4).2019/ 11 /01 සිට 2020/ 04/15 දේවා කාලය තුල යායට ගවයේ ඇතුනම  කිීම මම්ූයකගයේම 

 හකම්ය 

 විගේෂ වයාපාරාක කටුවේව ගලම අද දික ගනු ලැබු ඉහ  2019/20 මහ වගා තීකක ගලමට  ක්රියාම මක කිීම 

සුදුම බව ද.ඉ පාරැකකුම් යාය05  ගගාවි මංවිධාකගේ ග  මභාපාරති මහ ා ගයෝජකා කල අ ක ව.ඉ එේසිම  

ගගාවිමංවිධාකගේ ග  ගල්කම් මහ ා  විසිේ ස්වික කකක ලී. 

05   කෘෂිකයම මංවයධක කටයුතු - මුලස්වථාක කෘෂිකයම ාපාරගීලක ඒ.ජී.එස්ව සුභාෂිනී මහම ටුය 

 5.1  2019/20 මහ කේකය මඳහා මාම 03 කාණ්ඩගේ බීජ ී  ගම් වක විට ගකාමැති බවම   ගපාරාගලාේක ගස  

බීජ ී අගලවි මැගල් මාම 03 බීජ ී ලබා ග  හැකි බවම   ගම් වක විට කේකය පාරසු ී ඇති  නිමා බීජ 

ප්රතිකාක මඳහා ගයාමුීම අවලය බවම  පාරැල මැේකාගේ හානිය මම්බේධගයේ ගගාීේඅවධාකය  ගයාමු 

කල යුතු බවම ගස්වකා දනඹු හානිය පාරාලකය මඳහා පුහුණු වැඩමටහේ ේගේර නිීේෂකය කක ාපාරගදස්ව 

ලබා ීම සිදු කකක බවම  දැනුම් ගදක ලී. 

5.2 PEISEIP වයාපාරෘතිය යටගම  යටගම   ලියදි විලාල කිීම මඳහා ව.ඉ ටුහිදු ගගාවි මංවිධාකගේ අේකක 04ේ 

ද.ඉ කකමයුක ගගාවි මංවිධාකගේ අේකක 05ේ ව.ඉ සුහද අේකක 05ේ ද.ඉ සුහද අේකක 02ේ ව.ඉ 

මහගමේ අේකක 01ේ මඳහාගම් වක විට වවුචය   පාරම  භාක ී ඇති බව බවම    

 ලියාපාරදංි ිම  ක ී බුමල් 50ේ(BG 352 ලියාපාරදිංි) බීජ ී ගගාවිපාරන මඳහා  ගබදා ී ඇති කමුම  නියටු  

කාලයට  වැපිරිමට ගකාහැකි වු නිමා  පාරැකෂුට්ම වගාව සිදු කල ගගාීේට එම බීජ ී ලබා දුේ බවම   වම  

ලියා පාරදිංි  බීජ ී බුමල් 70ේ ලබා ග  හැකි බවම  ටුලී ගැනීම මඳහා  මුදල් අනුම  ී ලැගබකග ේ 

ඒකාබීධ ගගාවිමංවිධාකගයේ  ගම් මඳහා මුදල් ලබා ගදක ගලම  ඉල්ලා සිටි අ ක  ඒකාබීධ 

ගගාවිමංවිධාකගේ එකඟ ාවය එයට පාරන කකක ලී.  

       ගම් වක විට  ම ගගාවි මංවිධාකගේ ගගාීේ බීජ ී මපාරයාගගක  ඇති බැවිේ  ම බල ගපාරගදමට  

ලියාපාරදිංි බීජ ී අවලය ගකාමැති  බව ව.ඉ ටුහිඳු ගගාවිමංවිධාකගේ ග  මභාපාර  මහ ා පාරවමක ලදි.   



      ී වගාගස විගේෂ යාගේ ලියදි විලාල කිීම හා ගැඹුකට ිම් මකස්ව කිීම් සිදුකක ඇති 

ගගාවිමංවිධාකයේහි  වවුචය පාරම  ඉදිරිපාරම  කක ඇති බවම  50%  දායකම වය යටගම  පාරැකෂුට්ම  ැටි 2400ේ 

ලැබී ඇති බවම  

06 ගයදවුම් හා ගස්වවා මැපාරයීම් කටයුතු   මංවයධක   නිලධාී - ගේ.ගේ.එේ.එස්ව ගපාරගයකා ටුය 

6.1 ගම් වක විට ගපාරාගහාක මහකාධාකය ක්රියාම මක බවම  

6.2   PEISEIP වයාපාරෘතිය යටගම   වම් ඉවුක ටුහිදු ගගාවි මංවිධාකයට පාරමකේ  ගම් වක විට කමම  ඉදිකිීම 

මඳහා මුදල් ලැි ඇති බවම    පාරවතික වයෂාපාර කය යටගම  එහි ඉදි කිරිම් කටයුතු සිදු කිීගම් 

අපාරහසු ාවයේ   පාරවතික බවම  දැනුම් ගදක ලී. 

       ව.ඉ මහගමේ ගගාවිමංවිධාකගේ ග  මභාපාරති මහ ා කථා කකටුේ PEISEIP වයාපාරෘතිය යටගම  ගපාරාදු   

කම  මඳහා ගයෝජකා ඉදිරිපාරම  වුවම  ඒ මඳහා  ගපාරාදු ඉඩමේ   ම ගගාවිමංවිධාක බල ප්රගීලගේ 

ගමායාග  ගකාහැකි වු බැවිේ කම  ගවනුවට  ගගාවිපාරල මංවයධක මංකචකය යටගම   ගයෝජකා ී ඇති  

කමම  අතුකක හා  කාදි.02.ේ ලබා ගදක ගලමට ඉල්ය මේ කන අ ක ඒ පිළිබඳව කඹෑව ගගාවිජක 

මංවයධක ප්රගීයය නිනධාරි මහම ටුයගේ අවධාකයට ගයාමු කකක ලී.  

       ද.ඉ පාරැකකුම්යාය05 ගගාවිමංවිධාකගේ ග  මභාපාරති මහ ා කථා කකටුේ PEISEIP වයාපාරෘතිය යටගම    

වගා ලිං ක්රියාම මක ගකාීම  නිමා කම  විලාල කිීමට කකක ලද ගයෝජකාව පිළිබඳව ප්රගතිය විමමක 

ලී. ඒ මඳහා ගයෝජකාව ඉදිරිපාරම  කන බව ගගාවිජක මංවයධක ප්රගීයය නිනධාරි මහම ටුය දැනුම් ගදක 

ලී.  

 

   7.  ඉඩම් මංවයධක කටයුතු -  
 

    7.1 කඹෑව ප්රාගීයය ගල්කම් කායයාලගේ ජකපාරද නිලධාී ගේ.ජී.ආය.ගේ වි ාකගම  මහම ටුය ක ා කකටුේ 

මහකකදකාව  වයාපාරාකගේ  කඹෑව ප්රාගීයය ගල්කම් ගකාට්මඨාලයට අයම  ඉඩම් මම්බේධව ගකාවැම්බය 

මාමගේද 2019ජකාධාපාරති වකකය  ගේතුගවේ විගේෂ කාජකාරියේ සිදු ගකාකල බවම  
 
 
 
 

 

7.2 ඉකිරිගගාල්ලෑව 102 ග්රාම නිලධාී වමගම් මකස්ව කකක ලද ීමකාපාරර 03ේ ජකාධාපාරති ගල්කම් 

කායයාලගයේ ලබා ීඇති බවම  

        එම ීමකා පාරර  03 මඳහා ගස්වවා ගාස්වතු ගගීගමේ අකතු ව ලියා පාරදිංි කිීගමේ පාරසු අදාල පුීගලයේ 

හට ලබා දිය හැකි බවම  ඉදිරිගේී කව ඉඩම් කච්චගච්චරි  ැබීමට  බලා ගපාරාගකාම තු  වක බවම     අම ම වැව 

කේෂි  සීමාව ගවේ කිීමට අවලය මහගයෝගය ලබා ගදක බවම  පාරවමක ලී. 
 

 7.3  ටුහිේ ලය  ප්රාගීයය ගල්කම් කායයාලගේ ජකපාරද නිලධාී සී. එම් කේමැනිගේ  මහම ටුය   කථා 

කකටුේ 2019 වායෂික ීමකා පාරර ප්රගතිය 35ේ  ගම් වක විට මකස්ව කක අවමේ බවම  ීයඝකාය ක  බදු බල 

පාරර 18ේ මකස්ව කක ඉඩම් ගකාමමාරිස්ව කායයාලය ගව  යවා ඇති බවම  ව.ඉ කකමයුක 

ගගාවිමංවිධාකගේ OT7 ඇගල් වැසී තිබූ  එම කුණු ඇල කජගේ ටුනිේගදෝ   මහතුේගේ මැදිහම  ීමකිේ 

කුණු ඇල මකස්ව කිීම මඳහා මහය ලබා දුේ බවම  

ව.ඉ එකමුතු ගගාවි මංවිධාකයට ගපාරාගහාක ගබඩාවේ මහ ී ගසලා ගැනීගම් කම ේ  ඉදි කක  ගැනීමට 

අවලය ඉඩම මඳහා  අනු ගයඛක වාය ා කායයාලයට ලබා දුේ බවම  දැනුම් ගදක ලී. 

8.  මම ව මංවයධක කටයුතු  

8.1  ටුහිේ ලය පාරශු වවදය කායයාලය නිගයෝජකය කකටුේ මම ව මංවයධක ාපාරගීලක   නිකේජේ සිල්වා   

මහ ා කථා කකටුේ පාරවතික කාලගුකය යටගම  එන, ් ගවයිේට  මහ එම වේට පාරණු ගකෝග ඇති ීම 

බහුලව සිදුවක අ ක මතුේගේ ගවකමේ දුවේවිට හැකි ඉේමනිේ පාරශු වවදය කායයාලය ටුහිේ ගල්  

02522666563  දුකක ක අංකයට දේවක ගලමම  ගවයිේට කුක මුඛ ගකෝගය ගවකම  ප්රගීලවල  කැව  



වයාේ  වක බව දැක ගේකට ඇති බවම  ගම් ගැක දැකගම  වහාම නගම පාරශු වවදය   නිලධාීේට 

දේවක ගලමම  පාරවමක ලී.ක 

8.2  කඹෑව  පාරශු වවදය කායයාලය නිගයෝජකය කකටුේමම ව  මංවයධක ාපාරගීලක   එස්ව.එස්ව සී ඩී කුමාී 

ටුය ක ා කකටුේ වයෂා   කාලයම  මමඟ මතුේට ආහාක ලබා ගැනීමට තිබූ   ෘක භූටු  භාවි යට 

අපාරහසු බැවිේ කඹෑව බල ගපාරගදමට  ෘක  භූටුයක  අවලය ාවය  පාරවතික බවම ඒ මඳහා අවලය කටයුතු 

මලමා ගදක ගලමම  පාරවමක  ලී. 

  

 ඉහ  ක ණු මාකච්චඡා කිීගමේ අකතු ව පාර.ව. 1.30 ට පාරමක ගේවාසික වයාපාරාක 

කනමකාකාකතුටුයගේ ස්වතුති කථාගවේ පාරසු රැස්වීගම් කටයුතු අවමේ ගකරිනි. 

්ලඟ වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේ රැස්වීම 2020 ජකවාී 02 දික පාරැවැම ගස. 

  
            ........................ 

I.D.N.I. පාරතිකක 

ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාක  

මහකකදකාව වයාපාරාකය 

කඹෑව. 

 

 

 පිටපාරම  

 ගල්කම්, වාරිමායග අමා යාං ලය,ගකාන ඹ      - කා. දැ.ගැ.ම 

 අධයක්ෂ,වාරිමායග කනමකාකකක අංලය,ගකාන ඹ    - කා. දැ.ගැ.ම 

 දිස්විේ ගල්කම්,අනුකාධපුක                    - කා. දැ.ගැ.ම 

 වැඩමටහේඅධයක්ෂ,PEISEIP වයාපාරෘතිය                                                               -කා. දැ.ගැ.ම 

 නිගයෝජය වයාපාරෘති අධයක්ෂ,PEISEIP වයාපාරෘතිය                                         -කා. දැ.ගැ.ම 

 වාරිමායග අධයක්ෂ,අනුකාධපුක  - කා. දැ.ගැ.ම 

 අධයක්ෂ, ජල කනමකාකකක අංලය වාරිමායග ගදපාරාය ගම්ේතුව,ගකාන ඹ           - කා. දැ.ගැ.ම 

 නිගයෝජය කෘෂිකයම අධයක්ෂ (අ/පාර),අනුකාධපුක  -කා. දැ.ගැ.ම 

 ගගාවිජක මංවයධක නිගයෝජය ගකාමමාරිස්ව,අනුකාධපුක - කා. දැ.ගැ.ම 

 ප්රාගීයය ගල්කම් කඹෑව/ටුහිේ ලය      - කා. දැ.ගැ.ම 

 ප්රාගීය ය වාරිමායග ඉංක ගේ ,අනුකාධපුක                - කා. 

දැ.ගැ.ම 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


