
   අංක 12 දරණ තතොරතරුු දැන ගැනතීේ අයතිවිොසකිේ පළිබිඳ පනත යටතතේ ඉදරිිපතේ කළ 
යතු ුවොර්ෂකි වොර්තොව 

2018.01.01 සටි 2018.12.31 දක්වො 

 

අමොතොංශය - වොරිමොර්ග සහ ජල සේපතේ හො ආපදො කළමනොකරණ අමොතොංශය 

අමොතවරයොතගේ නම - ගරු අමොත දුමිනේද දිසොනොයක 

ලපිනිය - තනො. 11, ජොවතේත පොර. තකොළඹ 05 

දුරකථන අංක - 011 2081129 

විදුතේ තැපෑල - secretary@irrigationmin.gov.lk,  infor.irrigation@gmail.com 

තවබ් අඩවිය - irrigationmin.gov.lk 

තනතුර නම කොර්යොලීය දුරකථන අකය 

අමොතොංශ තලේකේ ඉංජි. එනේ. ඒ. සිසිර කුමොර මයො 011 2081346/  011 2081510 

අතිතර්ක තලේකේ (සංවර්ධන) ඉංජි. වී. වී. ආරියරතේන මයො 011 2081129 

අතිතර්ක තලේකේ (පොලන) තතේජොනි තිලකරතේන මිය 011 2081973 

අතිතර්ක  තලේකේ (ජල සේපතේ 
කළමනොකරණ) වැ.බ. 

ඉංජි. එසේ. එේ. ඩී. ඒ. තක් ද අලේවිසේ 
මයො 

011 2081134 

පරධොන ගණකොධීකොරී ජී.රසේ.තක්.සමරතුංඟ මයො 
 

011 2081142 

පරධොන අභ්නේතර විගණක පී. එච්. දීපේති අනුරුදේිකො මිය 011 2081623 

තජෂේඨ සහකොර තලේකේ එච්. එේ. සුජීවො පී. තිතසේරො මිය 011 2505822 

අධක්ෂ (වොරිමොර්ග වොපෘති) ඉංජි. පී. ඒ. ඒ. පී. තක්. පනේනල මිය 011 2502724 

අධක්ෂ (ජල සේපතේ 
කළමනොකරණ) 

ඉංජි. එසේ. එේ. ඩී. ඒ. තක් ද අලේවිසේ 
මයො 

011 2081134 

අධක්ෂ (ජල සේපතේ සැලසුේ) ඉංජි. ආර්. එේ. බී. රොජකරුණො මයො 011 2503704 

අධක්ෂ (සැලසුේ) පී. එච්. එේ. පියදොස මිය 011 2055483 

අධක්ෂ (තොක්ෂණ) ඉංජි. ඩබ්. ඥොනදොස මයො 011 2055119 

සහකොර අධක්ෂ (සැලසුේ) එලේ. පී. සී. පරනොනේදු තමනවිය  011 2081131 

සහකොර අධක්ෂ (තොක්ෂණ) ඉංජි. ආර්. එසේ. ඩබ්. එේ. එනේ. බී. 
වනේනිනොයක මයො 

011 2503796 

සහකොර අධක්ෂ (යොනේතරික) ඉංජි. එේ. එේ. තේ. එේ. බි. මොරසිංහ 
මයො 

011 2505519 

සහකොර අධක්ෂ (වොරිමොර්ග 
වොපෘති) 

ඉංජි. පී. එේ. බී. රොජපක්ෂ මයො 011 2556822 

සහකොර අධක්ෂ (වොරිමොර්ග 
වොපෘති) 

ඉංජි. එේ. අයි. එේ. සබ්රි මයො 011 2502716 

සහකොර අධක්ෂ (ජල සේපතේ 
කළමනොකරණ) 

ඉංජි. ටී. එේ. ආර්. සී. චනේරතිලක මිය 011 2556021 

සහකොර අධක්ෂ (ජල සේපතේ 
සැලසුේ) 

ඉංජි. ටී. පිරපොකරනේ මයො 011 255017 

සහකොර අධක්ෂ (පරිසර) ඉංජි. ආර්. ටී. පී. අයි. යූ. චනේතරසේකර 011 2556374 

නීති නිලධොරී චිනේතො දමයනේති තමනවිය 011 2081131 
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01. අමොතොංශයට පැවරී ඇති කොර්යයනේ 

 

1. වොරිමොර්ග සහ ජල සේපතේ හො ආපදො කළමනොකරණ විෂයයනේට තමනේම අමොතොංශය යටතතේ ඇති 

තදපොර්තතේනේතු හො වවසේථොපිත ආයතනයනේහි විෂයයනේට අදොල පරතිපතේති, වැඩසටහනේ හො වොපෘති 

සේපොදනය කිරීම, පසු විපරේ කිරීම හො ඇගයීම 

 

2. වොරිමොර්ග හො ජලොපවහන පදේධති ඉදිකිරීම, ක්රමවතේ නඩතේතුව මගිනේ කෘෂිකර්මොනේතයට අවශ ජල 

සැපයුම ක්රමොනුකූලව ලබොදීම හො ජල ගැලීේ පොලන තයෝජනො ක්රම තුලිනේ ජලොපවහන හො ගංවතුර පොලනය 

සිදුකිරීමට කටයුතු කිරීම 

 

3. කෘෂිකොර්මික සංවර්ධනයට අවශ වන වොරි පහසුකේ පරමොණවතේ අයුරිනේ සැපතයන පරිදි මනො ජල 

කළමනොකරණයක් පවතේවොතගන යොම 

 

4. ජල තපෝෂක පරතදේශ සහ ගංඟො තරෝණි නිශේචිත වශතයනේ නිර්ණය කර ඒවො තිරසොර අයුරිනේ සංරක්ෂණය 

සඳහො අවශ ක්රියොමොර්ග ගැනීම 

 

5. ජල දූෂණය පොලනය කිරීම හො ජලතයේ ගුණොතේමකභ්ොවය ආරක්ෂො කිරීම සඳහො ක්රතමෝපොයනේ සකසේ 

කිරීම 

 

6. වොරිමොර්ග සංවර්ධන වැඩ සටහනේ ක්රියොතේමක කිරීම 

 

7. කරදිය බැහැර කිරීතේ තයෝජනො ක්රම ක්රියොතේමක කිරීම  

 

8. ගංඟො, ඇළ තදොළ වැව් ආදී ජල මුලොශර ආශරති පරිසර දූෂණය වැලැක්වීම 

 

9. භූ්ගත ජල මූලොශර සංරක්ෂණය කිරීම සඳහො වැඩසටහනේ හො වොපෘති සේපොදනය කිරීම  

 

10. වැසි ජල සංරක්ෂණය සඳහො අවශ පියවර ගැනීම 

 

11. ඉංජිතනේරු උපතදේශන තසේවො සහ ඉදිකිරීේ කටයුතු 

 

12. සේවොභ්ොවික විපතේ හො මිනිසේ ක්රියොකොරකේ නිසො ඇති වන විපතේ ලිහිලේ කිරීම, පරතිචොර දැක්වීම, 

පරතිසොධනය හො සහන සැලසීතේ ක්රියොකොරකේ සේබනේධීකරණය හො කළමනොකරණය  

 

13. ජොතික පරතිපතේති මත පදනේ වු ජොතික වසන කළමනොකරණ සැලැසේම හො ජොතික හදිසි අවසේථො 

තමතහයුේ සැලැසේම සැකසීම 

 

14. වසන අවම කිරීම, පරතිචොර දැක්වීම සහ පරතිසොධනය පිළිබඳ විතදේශීය ආධොර වොපෘති ආරේභ් කිරීම 

හො සේබනේධීකරණය 

 

15. ඉහත කොර්යභ්ොරයනේ නිසි තව්ලොවට ක්රියොතේමකවීම සහතික කර ගැනීම පිණිස අමොතොංශ, රොජ ආයතන 

හො නිතයෝජිතොයතන, තපෞදේගලික ආයතන තදේශීය  හො විතදේශීය රොජ තනොවන සංවිධොන සමඟ 

සේබනේධීකරණය  

 

16. පොරිසරික අවදොනේ වලට ඔතරොතේතු දිය හැකි තොක්ෂණික පරමිතියකිනේ යුතේ නිවොස තැනීම පරවර්ධනය 

කිරීම. 



 

17. නිවොස හො ඉදිකිරීේ යන අංශ සඳහො තයෝග තොක්ෂණයට අදොල පර්තයේෂණ හො සංවර්ධන කටයුතු 

දිරිගැනේවීම 

 

18. කොලගුණ විදොතේමක සමීක්ෂණ හො පර්තයේෂණ සිදු කිරීම 

 

19. සේවභ්ොවික වසන පුතරෝකථනය කිරීම හො ඒ පිළිබඳ අදොල අංශ දැනුවතේ කිරීම 

 

20.  සේවභ්ොවික වසන සහ මිනිසො විසිනේ සිදු කරනු ලබන වසන පිළිබඳ දැනුවතේ කිරීතේ වැඩසටහනේ   

සේබනේිකරණය කිරීම 

 

21. සේවභ්ොවික වසන සහ මිනිසො විසිනේ සිදුකරනු ලබන වසන වලදී ගලවො ගැනීතේ තමතහයුේ ක්රියොතේමක 

කිරීම 

 

22. ජොතනේතර මොනුෂීය සහන තසේවො වැඩසටහනේ සේබනේධීකරණය  

 

23. අමොතොංශය යටතතේ ඇති ආයතන වලට පවරො ඇති අතනකුතේ සියළුම විෂයනේ හො සේබනේධ කරුණු  

 

24. අමොතොංශය යටතතේ ඇති ආයතන අධීක්ෂණය කිරීම. 

 
 

 

02. අමොතොංශය යටතතේ අනබුදේි ත ආයතන (වොරිමොර්ග හො ජල සේපතේ කළමනොකරණ අමොතොංශය) 

I. වොරිමොර්ග තදපොර්තතේනේතුව 

II. වොරිමොර්ග කළමනොකරණ අංශය 

III. ජල සේපතේ මණ්ඩලය 

IV. තකොතේමතලේ පුහුණු ආයතනය 

 

03. අමොතොංශය තළු සේථොපති අංශ (වොරිමොර්ග හො ජල සේපතේ කළමනොකරණ අමොතොංශය) 

I. අමොතොංශ තලේකේ කොර්යොලය 

II. අභ්නේතර පොලන අංශය 

III. වොරිමොර්ග සංවර්ධන අංශය 

▪ ජල සේපතේ සැලසුේ අංශය 

▪ වොරිමොර්ග විතශේෂ වොපෘති අංශය 

▪ සැලසුේ අංශය 

IV. ජල සේපතේ කළමනොකරණ අංශය 

▪ ජල සේපතේ කළමනොකරණ අංශය 

▪ තොක්ෂණ අංශය 

▪ යොනේතරික අංශය 

V. ගිණුේ අංශය 

VI. අභ්නේතර විගණන අංශය 

 



04. අමොතොංශතයේ සංවිධොන සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තලේකේ 

තලේකේතුමොතගේ සේබනේධීකරණ 
තලේකේ 

සං. නි.  - 01 

රො. ක. ස.  – 01 
කො.කො.ස.  - 01 

අතිතර්ක තලේකේ 
(පොලන හො මුදලේ) 

අතිතර්ක තලේකේ 
(වොර්මොර්ග සංවර්ධන) 

අතිතර්ක තලේකේ (ජල 
සේපතේ කළමනොකරණ) 

පරධොන මූල නිලධොරී 

තජෂේඨ සහොකොර 
තලේකේ 

සහොකොර තලේකේ 

පරිපොලන නිලධොරී 

භ්ොෂො පරිවර්ථක 
- 02 

ප්ර.ක.ස. – 01 
සං. න.ි  - 03 

රො. න. ස.  – 07 
කො.කො.ස.  - 03 

ශරව දෘෂ 
තොක්ෂණ ශිලේපී - 
02 
නිශේචල ඡොයො රූප 
ශිලපී - 02 

සංසේකරණ ශලිේප ී- 
02 

නීති 

නිලධාරී 

 

අධක්ෂ 
(ජ.ස.ක.) 

අධක්ෂ 
(තොක්ෂණ) 

 

අධක්ෂ 
(ජ.ස.සැ.) 

නිතයෝජ 
අධක්ෂක/ 
සහකොර 
අධක්ෂක 

නිතයෝජ 
අධක්ෂක/ 
සහකොර 
අධක්ෂක 

පරධොන 
ඉංජිතනේරු 
 

- 03 

සං. නි.  - 05 

රො. ක. ස.  – 01 

කො.කො.ස.  – 02 
 

තතො. හො 
සනේන.ි 
තොක්ෂණ නලි 
- 02 

පරධොන 
ගණකොිකොරී 

පරධොන අභ්නේතර 
විගණක 

ගණකොිකොරී - 2 සහකොර 
අධක්ෂක 
(විමර්ෂණ)  

සං. න.ි  - 01 

රො. ක. ස.  – 02 

කො.කො.ස.  – 01 
 

ප්ර.ක.ස. – 01 
සං. න.ි  - 03 

රො. ක. ස.  – 07 
කො.කො.ස.  - 03 

සැලසේු ශිලේපී - 01 
ඉංජි. සහකොර - 01 
සං. න.ි  - 02 

රො. ක. ස.  – 02 

කො.කො.ස.  – 01 
 

අධක්ෂ 

(යොනේතරික) 
අධක්ෂ 
(වො.විතශේ. 
වො.) 

අධක්ෂ 
(සැලසමුි) 

නිතයෝජ 
අධක්ෂක/ 
සහකොර 
අධක්ෂක 

නිතයෝජ 
අධක්ෂක/ 
සහකොර 
අධක්ෂක 

සං. න.ි  - 04 
කො.කො.ස.  – 01 

ස.න.ි / ස. ස. – 01 

සං. නි.  - 04 

කො.කො.ස.  – 01 

සැලසේු ශිලේපී - 01 
සං. න.ි  - 01 

රො. ක. ස.  – 02 

කො.කො.ස.  – 01 
 

සවිිලේ ඉංජිතනේරු 4 
භ්ු සේපතේ ඉංජිතනේරු 
2 



05. කොර්යය හො ක්රියොකොරකේ 

 

I. අභ්නේතර පොලන අංශය 

 

කොර්යනේ 

 

උපතයෝගී කර ගනේනො මූලොශර 

• ආයතන අංශය තුළ සිදු තකතරන කොර්යයනේ 

• අමොතොංශයට අයතේ වොපෘතීනේ සහ වොරිමොර්ග සහ ජල සේපතේ 

කළමනොකරණය පිළිබඳ ජොතනේතර පුහුණු ආයතනයනේහි නිලධොරීනේතගේ 

ආයතන කටයුතු. 

• 25/2014 පතේවීේ ලබො දීේ සේබනේධ ආයතන කටයුතු 

• වොරිමොර්ග අමොතොංශයට අයතේ ශ්රී ලංකො තොක්ෂණ තසේවතයේ නිලධොරීනේතගේ 

ආයතනික කටයුතු 

• අමොතොශ නිලධොරීනේතතේ අගරහොර රක්ෂණ තයෝජනො ක්රමය ක්රියොතේමක 

කිරීමට අදොල සියලුම කටයුතු 

• ආපදො ණය, තදේපළ ණය, විතශේෂ අතේතිකොරේ සේබනේධ කටයුතු 

• අමොත මණ්ඩල සංතදේශ අමොත මණ්ඩල කොර්යොල තවත තයොමු කිරිම සහ 

පොර්ලිතේනේතු පරශේන සඳහො වූ පිළිතුරු තයොමු කිරීම 

• මහජන තපතේසේ සේබනේධ ඉදිිරි කටයුතු සිදු කිරීම 

• අමොතොංශ කොර්ය මණ්ඩලතයහි දුරකථන හො අනේතර්ජොල බිලේපතේ 

සේබනේධ කටයුතු 

• අමොතොංශතයේ මොණ්ඩලික හො මොණ්ඩලික තනොවන නිලධොරිනේතගේ ගමනේ 

වියදේ හො නිවොඩු දින වැටුපේ සඳහො අනුමැතිය ලබො දීම 

• අමොතොංශය යටතතේ පවතින ආයතනයනේහි නිලධොරීනේතගේ අමතර අතිකොල 

සඳහො අනුමැතිය ලබො දීම 

• මොණ්ඩලික රැසේවීේ වොර්තො සකසේ කිරීම 

• ජල සේපතේ මණ්ඩලතයේ ආයතනික කටයුතු  

• ජල, විදුලි, වරිපනේ හො පවිතරතො බිලේපතේ පියවීම 

• වොරිමොර්ග කළමනොකරණ අංශතයේ සියලුම නිලධොරීනේතගේ දුේරිය බලපතර 

සහ වොර පුතව්ශ පතර ලබො ගැනීම සඳහො අවශ කටයුතු 

• වොරිමොර්ග තදපොර්තතේනේතුතව් ඉංජිතනේරු, ඉංජිතනේරු සහකොර, 

ගණොකිකොරී, රියදුරු, සංවර්ධන නිලධොරී, කළමනොකරණ  සහකොර තසේවො 

වල නිලධොරීනේතගේ අයතනික කටයුතු 

• අමොතොංශතයේ සහ ඊට අදොල ආයතන වල තසේවතයේ නියතු නිලධොරීනේතගේ 

විතදේශ අධන නිවොඩු සහ තපෞදේගලික විතදේශ නිවොඩු සේබනේධ කටයුතු 

• ජනපතිට කියනේන වැඩසටහනට අදොල කටයුතු 

• ජනොිපති කොර්යොලතයනේ ලැතබන ලිපි සඳහො වන ඉදිරි කටයුතු 

• අමොතොංශ නිලධොරිනේ සඳහො අමොතොංශ නිල නිවොස සහ වොරිමොර්ග 

තදපොර්තතේනේතු නිල නිවොස තවනේ කිරිම සේබනේධ කටයුතු 

• වොරිමොර්ග තදපොර්තතේනේතුතව් සියලුම තසේවයනේ සඳහො හදිසි අනතුරු 

නිවොඩු ලබො දීම 

 

ක්රියොතේමක පනතේ 

• 2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම 

පිළිබඳ පනත 

• අමොතොංශ විෂය පථය ගැසට් 

කරනු ලබන ගැසට් නිතව්දන 

 

 

රිති, නිතයෝග හො උපතදේශ අතේතපොතේ 

• ආයතන සංගුහය 1 හො 2 

කොණ්ඩ 

• මුදලේ තරගුලොසි 

• රොජ පරිපොලන චක්ර  තලේඛ 

• ජනොිපති චතක්රලේඛ 

• කළමනොකරණ තසේවො චක්ර තලේඛ 

• රොජ මූල චක්ර තලේඛ 

• විශරොම වැටුපේ චක්ර තලේඛ 

• ජල සේපතේ මණ්ඩලතයේ 

ක්රියොපටිපොටි අතේතපොත 

• 2009 අංක 1589/30 දරණ රොජ 

තසේවො තකොේෂනේ සභ්ො කොර්යය 

පටිපොටික රීති 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• වොරිමොර්ග තදපොර්තතේනේතුතව් සියලුම තසේවයනේ සඳහො මු.තර.115 ට අදොල 

ඉකුතේ තගවීේ සේබනේධ කටයුතු 

• අමොතොංශතයේ මොණ්ඩලික හො මොණ්ඩලික තනොවන නිලධොරිනේතගේ 

තපෞදේගලික ලිපිතගොනු යොවතේකොලීන කිරීම 

• කොර්ය මණ්ඩල තතොරතුරු සහ නිලධොරීනේතගේ නිවොඩු යොවතේකොලින කිරීම 

• අමොතොංශයට අයතේ ආයතනයනේහි නිලධොරීනේතගේ විනය තගොනු සේබනේධ 

කටයුතු කිරිම 

• අමොතොංශයට අයතේ අයොතනයනේහි නිලධොරීනේ සඳහො තීරු බදු රහිත 

වැටුපේ වර්ධක සැකසිම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. වොරිමොර්ග සංවර්ධන අංශය 

 

කොර්යයනේ 

 

උපතයෝගී කර ගනේනො මූලොශර 

 

ජල සේපතේ සැලසේු අංශය 

ශ්රී ලංකොතව් බහු ආංශික ජල සේපතේ අවශතො නිර්ණය කරමිනේ ගංඟො තරෝණි 

සංවර්ධන හො ජල සේපතේ සංවර්ධනය සඳහො සැලසුේ සකසේ කිරීම, පූර්ව 

ශකතො අධයන, ශකතො අධයන හ ො පොරිසරික අගැයීේ කරමිනේ නව වොපෘති 

සකසේ කිරීම හො අවශ අනුමැතීනේ ලබො ගැනීමට අවශ සේබනේධීකරණ කටයුතු  

ඉටු කිරීම තමම අංශතයේ කොර්ය භ්ොරය තව්. 

ඒ යටතතේ, 

I. උපොයමොර්ගික පොරිසරික ඇගයීම (SEA) 

II. පහළ මලේවතු ඔය ජලොශ වොපෘතිය 

III. කුඹුක්කනේ ඔය ජලොශ වොපෘතිය 

IV. මුනේතදනි ආරු සංවර්ධන වොපෘතිය 

V. බසේනොතගොඩ ජලොශ වොපෘතිය 

VI. කනේතතලේ කිනේනියො, ( කළු ගඟ වේ ඉවුර සංවර්ධන ක්රමය) 

VII. හැඩ ඔය ජලොශ වොපෘතිය 

VIII. තවනතේ කොලීනව ඉදිරිපතේවන නව වොපෘති තයෝජනො අධනය 

 

යන වොපෘතිවල රොජකොරී කටයුතු සිදුකල යුතුව තිතබ්. 

මීට අමතරව පහත විෂයනේ වලට අදොලව රොජකොරී ඉටුකිරීම ද තමම අංශයනේට 

පැවතර්. 

• තිරසර සංවර්ධන හො වනජීවී අමොතොංශය සමඟ වැඩ කටයුතු 

සේබනේධීකරණය 

• ශකතො අධන වැය ශීර්ෂය යටතතේ වන කොර්යයනේ සේබනේධීකරණය 

• තමම අංශයට සේබනේධ සියළු වොපෘතියනේහි වැය ශීර්ෂ 

• විතශේෂ වොපෘති පරගති සමොතලෝචන රැසේවීේ සේබනේධීකරණය 

 

 

 

 

 

 

• වොරිමොර්ග ආඥො පනත 

• ගං වතුර ආඥො පනත 

• ආයතන සංගරහය 

• කළමකොකරණ තසේවො 

චක්රතලේඛ 1/2016 

• ඉඩේ අතේකර ගැනීතේ 

පනත 

• පරසේපොදන අතේතපොත 

• පරසේපොදන 

මොර්තගෝපතදේශනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

සැලසේු හො තමතහයේු අංශය 

 

වොරිමොර්ග හො ජල සේපතේ කළමනොකරණ අමොතොංශය හො ඊට අනුබදේධ 

අතනතුතේ ආයතන විසිනේ ඒකොබදේධ අරමුදලේ, විතදේශීය ණය තහෝ ආධොර මුදලේ 

තයොදවො ඉටුකරනු ලබන සියළුම වොපෘති හො වැඩසටහනේ නිසි පූර්ව සැලසුේ 

පරිදී ඵලදොයී තලස ක්රියොතේමක වීම තහවුරු කිරිම පිණිස අවශ පසු විපරම, 

ඇගයිම හො තයොමු කිරීම තමම අංශතයේ කොර්යය තව්. 

පහත සඳහනේ කොර්යයනේ විතශේෂිත වශතයනේ අතපේක්ෂො තකතර්. 

I. වොර්ෂික වැඩ සටහනේ/ අයවැය තයෝජනො සකසේ කිරීම 

II. නව වොපෘති තයෝජනො ජොතික ක්රම සේපොදන තදපොර්තතේනේතුව, අමොත 

මණ්ඩල හො මුදලේ අමොතොංශය තවතිනේ අනුමත කර ගැනිමට අදොල 

සේබනේධීකරණ කොර්යයනේ 

III. සියළු වොපෘති/ වැඩ සටහනේ නිසි පරිදී වැඩ සැලසුේ හො පරසේපොදන 

සැලසුේ පරිදී ඉටු වනේතනේද යනේන පරීක්ෂො කිරීමට අවශ පරගති 

සමොතලෝචන රුසේවිේ සංවිධොනය/ වොර්තො තබො ගැනිම හො පසු විපරම 

IV. සතිපතො/ මොසිකව/ කොර්තුමය හො වොර්ෂිකව පිළතියල කල යුතු කොර්ය 

සොධන වොර්තො හො පරගති වොර්තො සකසේ කිරිම හො නිසි කලට ඉදිරිපතේ 

කිිරිමට අදොල වන කොර්යයනේ 

V. පොර්ලිතේනේතු ආංශික අධීක්ෂණ කොරක සභ්ො වල අධීක්ෂණ කටයුතු  

සඳහො අවශ දතේත සකසො ඉදිරිපතේ කිරීම හො එම කමිටු සමඟ 

සේබනේධීකරණ කටයුතු කිරීම 

VI. සංවර්ධන අංශයට අදොල වන අමොත මණ්ඩල පතරිකො එම තීරණ, චක්ර 

තලේඛන තගොනු පවතේවොතගන යොම, අදොල කටයුතු සඳහො නිසි අංශවලට 

තයොමු කිරීම හො පසු විපරම 

VII. ජොතික මොනව හිමිකේ ක්රියොකොරී සැලැසේමට අදොල කොර්යයනේ 

සේබනේධීකරණය 

VIII. මුදලේ හො ජන මොධ අමොතොංශය, ජොතික සැලසුේ හො ආර්ික කටයුතු 

සමඟ අදොල වැඩකටයුතු සේබනේධීකරණය කිරීම 

IX. විතශේෂ වොපෘතියනේහි පරගති සමොතලෝචන රුසේවිේ වලට පරිබොහිර 

අමොතොංශතයේ සියළු පරගති සමොතලෝචන කොර්යයනේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

විතශේෂ වොපෘති අංශය 
 
වොරිමොර්ග හො ජල සේපතේ  කළමනොකරණ  අමොතොංශය හො ඊට අනුබදේධ 

ආයතන හරහො ක්රියොතේමක වන විශොල පරිමොණ නව වොපෘති නිම කිරීම සඳහො 

අමොතොංශ මට්ටමිනේ ලබොදිය යුතු සේබනේධීකරණ හො පහසු කරන කොර්යයනේ 

තමම අංශය තවත පැවතර්. 

පහත සඳහනේ විශොල වොපෘති වල සේබනේධීකරණ හො පහසුකොරක කටයුතු 

I. ගිං නිලේවලො හැරවුේ වොපෘතිය (irrigationmin.gov.lk) 

II. භූ්ගත ජල විමංසන ජොලයක් සේථොපිත කිරීතේ වොපෘතිය 

(irrigationmin.gov.lk) 

III. යොනේ ඔය ජලොශ වොපෘතිය (irrigationmin.gov.lk) 

IV. තදේශගුණික අව බලපෑේ අවම කිරීතේ වොපෘතිය I, II 

(irrigationmin.gov.lk) 

V. තලේපිටිගල ජලොශ වොපෘතිය (irrigationmin.gov.lk)  

VI. කළුගලේ ඔය ජලොශ වොපෘතිය (irrigationmin.gov.lk) 

VII. උමො ඔය/ තව්ලි ආර්ක්ෂණ හො ජල සේපතේ සැලසුේ/ තමොරගහකනේද 

කළු ගඟ ජලොශ/ ආසියොනු සංවර්ධන බැංකුතව් අරමුදලේ මත ක්රියොතේමක 

වන වොපෘති (ADB Funded Project) කොලිංඟ නුවර උසේසොන ජල 

වොපෘති ඇතුළු දැනට මහවැලි සංවර්ධන හො පරිසර අමොතොංශය 

යටතතේ ක්රියොතේමක වොපෘති වල තමම අමොතොංශයට අදොල සියළු 

කටයුතු 

VIII. දැදුරු ඔය/ මැණික් ගඟ/ තපර නිමි තගොඩනැගිලි වොපෘතිවල ඉතිරි 

වැඩ නිම කිරීතේ කටයුතු 

IX. IWMI ආයතනයට සේබනේධ කටයුතු 

X. නව සංවර්ධන වොපෘති කටයුතු හො අතනකුතේ ආයතන අවශතො සඳහො 

වන ඉඩේ පවරො ගැනීම, කළමනොකරණය හො නැවත පදිංචි කිරීේ 

පිළිබඳ කටයුතු සේබනේධීකරණය කිරීම 

XI. විතශේෂ වොපෘති සඳහො වැය ශීර්ෂ කළමනොකරණය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03. ජල සේපතේ කළමනොකරණ අංශය 

 

කොර්යයනේ 

 

 

ජල සේපතේ කළමනොකරණ අංශය 

 

වර්තමොනතයේ ඉදිකර ක්රියොතේමක වනේනො වූ සියළුම වොරිමොර්ග ජල සේපතේ 

සංවර්ධන වොපොර වල නිසි ඵලදොයිතොවය හො සේථොයිතොවය තහවුරු කිරිම පිණිස 

අවශ වන නවීකරණ, පුනරුතේථොපන, තමතහයුේ හො නඩතේතු කොර්යයනේ 

සේබනේධීකරණය කිරිම, තමම වොපොරවල තිරසොර භ්ොවය තහවුරු කිරීම සඳහො 

වන සංරක්ෂණ ක්රමතව්දයනේ සැලසුේ කර ක්රියොතේමක කිරිම සඳහො වන සංරක්ෂණ 

ක්රමතව්දයනේ සැලසුේකර ක්රියොතේමක කිරීම, පවතින වොපොර භූ්මි, ජල හො මොනව 

සේපතේ ඵලදොයිතොවය ඉහල නැංවීමට අදොල වන සැලසුේ සකසේ කරමිනේ 

ක්රියොතේමක කිරීම තමම අංශතයේ කොර්ය භ්ොරය තව්. 

මීට අදොළව පහත වොපෘති/ වැඩ සටහනේ පිළිබඳ වගකීේ පැවතර්. 

I. පරධොන හො මධම වොරිමොර්ග වොපොර පුනරුතේථොපන හො හදිසි 

පුනරුතේථොපන වොපෘති වැය ශීර්ෂය යටතතේ ඉටුකරන කොර්යයනේ 

II. විතශේෂ වොරි වොපෘති අංශයට පවරො තනොමැති සියළුම වොරි පදේධති 

පුනරුතේථොපන, නවීකරණ හො ඵලදොයීතො පරවර්ධන වොපෘති යටතතේ 

ඉටුකරන කොර්යයනේ 

a) ඵලදොයිතො පරවර්ධන හො වොරිමොර්ග පදේධති කොර්යක්ෂමතො වැඩි 

දියුණු කිරීතේ වොපෘතිය (PEISEIP) 

b) තපොතළොනේනරුව නතවෝදය  

c) තවලේලසේස නතවෝදය 

d) තපොතළොනේනරුව දිසේතරික්  විතශේෂ සංවර්ධන වොපෘතිය 

e) ඒකොබදේධ ජල ඵලදොයිතො වැඩිදියුණු කිරීතේ වොපෘතිය 

f) යොපනය දිසේතරික් ජල සේපතේ සංවර්ධන සැලසුේ වොපෘතිය 

g) මහවැලි ජල සුරක්ෂිතො ආතයෝජන වැඩ සටහනට අදොල 

සේබනේිකරණ කොර්යයනේ. 

III. සියළුම ජලොපවොහන හො ගං වතුර පොලන වොපෘතිවල පුනරුතේථොපන 

වොපෘති හො තමතහයුේ නඩතේතු පිළිබඳ කටයුතු සේබනේිකරණ හො 

පහසුකරණ කටයුතු 

IV. වොර්මොර්ග කළමනොකරණ අංශයට අදොල වැඩසටහනේ හො තපොදු 

සේබනේධීකරණ කොර්යයනේ 

V. ජල සේපතේ මණ්ඩලයට අදොල තපොදු සේබනේධීකරණ කොර්යයනේ 

VI. ජල සේපොදන/ පරිසර/ විදුලි බල/ ආපදො කළමනොකරණ විෂයනේට අදොළ 

වැඩ සටයනේ හො වොපෘතිවල දී අමොතොංශය නිතයෝජය කිරීම 

VII. ජල සේපොදන හො නගර සැලසුේ අමොතොංශය, මහවැලි සංවර්ධන හො 

පරිසර අමොතොංශය, ධීවර හො ජලජ සේපතේ අමොතොංශය සමඟ වැඩ 

කටයුතු සේබනේධීකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• වොරිමොර්ග ආඥො පනත 

• ගං වතුර ආඥො පනත 

• ආයතන සංගරහය 

• කළමකොකරණ තසේවො 

චක්රතලේඛ 1/2016 

 



VIII. මහවැලි ජල කළමනොකරණ තලේකේ කොර්යොලය මඟිනේ ක්රියොතේමක ජල 

කළමනොකරණ කටයුතු ඇතුළු සියළු ජල කළමනොකරණ කොර්යයනේ 

පිළිබඳ අමොතොංශ මට්ටමිනේ සේබනේධීකරණය 

IX. ජල සේපතේ සංවර්ධන වොරිමොර්ග පරතිපතේති, නීති හො තරගුලොසි 

සේපොදනය පිළිබඳ කොර්යයනේ 

X. වැසි ජල/ භූ්ගත කළමනොකරණයට අදොල කටයුතු 

XI. තකොතේමතලේ ජොතනේතර වොරිමොර්ග ආයතනයට අදොල කොර්යයනේ 

(irrigationmin.gov.lk) 

 

තොක්ෂණ තසේවො අංශය 

 

වොරිමොර්ග හො ජල සේපතේ කළමනොකරණ අමොතොංශය හො ඊට අනුබදේධ 

ආයතනවල කොර්යයනේ කොර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමට අවශ වනේනො වු පහත සඳහනේ 

හො මතු ඉදිරිපතේ වන තොක්ෂණ තසේවොවනේ සැලසීම තොක්ෂණ තසේවො අංශතයේ කොර්ය 

භ්ොරය තව්. 

ඒ යටතතේ, 

I. අමොතොංශ තගොඩනැගිලි/ පරිශර/ තසේවො කටයුතු 

II. පරිගණක හො අනේතර්ජොල තසේවො 

III. පරසේපොදන කටයුතු (අමොත මණ්ඩල/ අමොතොංශ මට්ටතේ) 

IV. මහජන පැමිණිලි/ ඉලේලීේ/ තපතේසේ ආදිය පිළිබඳ තසොයො බලො කටයුතු 

කිරීම, තයොමු කිරීම හො පසු විපරම 

V. වොරිමොර්ග/ තදපොර්තතේනේතුතව් අඩවි මට්ටතේ  සංවර්ධන හො 

කළමනොකරණ කටයුතු පිළිබඳ කොර්යයනේ (Regional Development) 

VI. වොරිමොර්ග තදපොර්තතේනේතුව යටතතේ ක්රියොතේමක මධ පරිමොණ 

සංවර්ධන වොපෘතිවලට අදොලව අමොතොංශ ය මට්ටතේ සේබනේධීකරණ 

හො පහසු කරණ කටයුතු ( පහළ ඌව. මහතගෝන. තගෝනගලතැනේන, ගලේ 

ඔය නතවෝදය, කවුඩුලේල දේතසොපුර ඇළ, මහ ගලේ ගමුව, තපතියොතගොඩ 

තපොේපොගොරය, තබනේතර දකුණු ඉවුර වොපෘතිය, රඹකැනේ ඔය වොපෘතිය, 

තගොඩිගමුව, තකොලැලේලෑවතේත, අලේදේතපෝරුව වැව, විලකනේඩිය, තමොරොණ, 

මලේලිතපොත වැව පහල ඌව සංවර්ධන වොපෘතිය, ගලේ ඔය නතවෝදය. 

ගුරුගලේ ඔය ජලොශ වොපෘතිය. නොලනේදො තව්ලේතලහි පරතිසංසේකරණ 

කටයුතු, තලනේගමුව වැව ) 

VII. අමොතොංශ මට්ටමිනේ ක්රියොතේමක කරනු ලබන පර්තයේෂණ හො සංවර්ධන 

කටයුතු සේබනේධීකරණ කොර්යයනේ 

VIII. කෘෂිකර්ම අමොතොංශය යටතතේ ක්රියොතේමක පරිසර සංතව්දී කෘෂිකර්ම 

සංවර්ධන වොපෘතියට අදොල කටයුතු සේබනේධීකරණය 

IX. කෘෂිකර්ම අමොතොංශය සමඟ වැඩකටයුතු සේබනේධීකරණය කිරීම 

 

 

 

 

 

 



 

 

යොනේතරික තසේවො අංශය 

 

අමොතොංශය හො අනුබදේිත ආයතන සතු යනේතර සුතර, වොහන හො උපකරණ සේපතේ 

පරශසේථ ඵලදොයිතොවයකිනේ භ්ොවිතො කිරීම තහවුරු කිරිම පිණිස අවශ මිල දී 

ගැනීම, නඩතේතුව, තමහයවීම, දතේත හො වොර්තො ලබො ගැනීම තමනේම සුදුසු තලස 

අපහරණය කිරීම පිළිබඳ කටයුතු සේබනේධීකරණය කිරීම තමම අංශතයේ කොර්යය 

තව්. තේ යටතතේ පහත කොර්යයනේ විතශේෂතයනේ පැවතර්. 

 

I. අමොතොංශය හො ඒ යටතතේ ඇති ආයතන සඳහො යනේතර සූතර, ඉදිකිරීේ 

උපකරණ වොහන හො කොර්යොල උපකරණ මිල දී ගැනීම, තමතහයුේ හො 

නඩතේතුව සඳහො මොර්තගෝපතදේශ පිළිතයල කිරීම, උපතදසේ ලබො දීම 

II. ඉනේධන හො පරවොහන තසේවො, වොහන හො නඩතේතු පිරිවැය පොලනය සඳහො 

අවශ සහය ලබො දීම 

III. ගර්හිත වොහන/ අබලි රව/ අමතර තකොටසේ නිසි පරිදි අපහරනය කිරීමට 

කටුයුතු සංවිධොනය කිරීම 

IV. අමොතොංශතයේ වොහන සංචිත පොලනය කිරීම හො නඩතේතු කටයුතු 

අධීක්ෂණය 

V. වොරිමොර්ග/ තදපොර්තතේනේතුතව් හො ජල සේපතේ මණ්ඩලතයේ යොනේතරික 

වැඩපලවල කොර්යක්ෂමතොව වැඩිදියුණු කිරීම හො අධීක්ෂණය සඳහො 

තලේකේ වරයොට සහොය ලබො දීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04. ගණිේු අංශය 

 

කොර්යයනේ 

 

• අමොතොංශතයේ සියළුම තගවීේ කටයුතු 

• පරසේපොදන කටයුතු 

• වොර්ෂික ඇසේතතේනේතු සකසේ කිරීම හො අයවැය පොලනය 

• රජතයේ නිලධොරීනේතගේ අතේතිකොරේ ගිණුේ කටයුුතු 

• වොර්ෂික මුල පරකොශ විගණකොිපති තවත ඉදිරිපතේ කිරීම 

• අමොතොංශ බැංකු ගිණුේ ත මතහයවිම 

• අමොතොංශය යටතතේ ඇති සියළුම ආයතනවල මුල කටයුතු අධීක්ෂණය හො 

පරතිපොදන/ අගරිම නිකුතේ කිරීම හො ගිණුේ කටයුතු භ්ොණ්ඩොගොරය තවත වොර්තො 

ඉදිරිපතේ කිරීම 

• අමොතොංශතයේ ඉනේතවනේි හො ගබඩො කටයුතු 

• අමොතොංශ යටතතේ ඇති වොපෘති වල ගිණුේ කටයුතු 

 

ක්රියොපටිපොටි 

• පරසේපොදන කොර්ය 

පරිපොටිය 

 

ක්රියොතේමක පනතේ 

 

• තසේවක අර්ථ සොධක 

අරමුදල 

• තසේවො නියුක්තිකයනේතගේ 

භ්ොරකොර අරමුදල 

• රොජ තසේවො අර්ථ 

සොධක අරමුදල 

• සොපේපු හො කොර්යොල 

තසේවක පනත 

• ආදොයේ බදු පනත 

(2017 අංක 24) 

 

භ්ොවිතො කරනු ලබන රීත,ි 
නතියෝග, උපතදේශ අතේතපොතේ 
 

• රොජ පරිපොලන චක්ර 

තලේඛ 

• මුදලේ තරගුලොසි 

සංගරහය 

• ආයතන සංගරහය 

• රජතයේ පරසේපදන 

මොර්තගෝපතදේශ 

• මහො භ්ොණ්ඩොගොරය 

විසිනේ නිකුතේ කරනු 

ලබන චක්ර තලේඛ 

• ආදොයේ බදු පනතේ, 

තසේවක අර්ථ සොධක, 

තසේවො නියුක්තිකයනේතගේ 

භ්ොරකොර අරමුදල, 

රොජ තසේවො අර්ථ 

සොධක අරමුදල 

 

 



05. අභ්නේතර විගණන අංශය 

 
 

කොර්යයනේ 

 

• වැරදි වංචො වැළැක්වීම සඳහො අමොතොංශය තුළ ක්රියොතේමක වන අභ්නේතර 

තසෝදිසි කිරීේ 

• ගිණුේ හො තවනතේ වොර්තො වල විශේවොසනියතේවය නිශේචය කිරීම සහ තයොදොතගන 

ඇති ගිණුේකරණ පිළිතවත මඟිනේ නිවැරදි මුල පරතොශනයනේ පිළිතයල කිරීම සඳහො 

අවශ තතොරතුරු සැපතයේදැයි තසොයො බැලිම 

• 2018 අංක 19 දරන විගණන පණතිනේ අභ්නේතර විගණන අංශය තවත පනවො ඇති 

නියමයනේට අනූව කටයුතු කිරීම 

• කොර්ය මණ්ඩලයට පවරො දී ඇති වගකීේ ඉටුකිරීතමහිලො ඔවුනේතගේ කොර්ය 

සොධනයනේහි ගුණොතේමකතොව ඇගයීම 

• අමොතොංශතයේ වතේකේ සියළුම ආකරතයේ අලොභ් හොනි වලිනේ තකොතරේ දුරට 

ආරක්ෂො කර ඇතේදැයි තසොයො බැලීම 

• රජතයේ ආයතන සංගරහය, රජතයේ මුදලේ තරගුලොසි සහ රොජ පරිපොලන විෂය භ්ොර 

අමොතංශය විසිනේ සහ භ්ොණ්ඩොගොරය විසිනේ වරිනේ වර නිකුතේ කරනු ලැබ ඇති 

තවනතේ උපතදසේ ද පිළිපදිනු ලැතබ්දැයි තසොයො බැලීම 

• අමොතොංශතයේ ගිණුේ පටිපොටි සහ කිසියේ මුදලේ වැයවීමකට තුඩුතදන එකී 

තමතහයුේ පරීක්ෂො කිරීම සහ අමොතොංශතයේ තදේපල හො වතේකේ ආරක්ෂොකොරී තලස 

අරපිරමැසේතමනේ යුතුව විිමතේ තලස පරිහරණය කරනේතනේ දැයි තසොයො බැලීම 

• අවශ අවසේථොවල දී විතශේෂ විමර්ශන පැවැතේවීම 

• කළමනොකරණ විගණන තදපොර්තතේනේතුව විසිනේ වරිනේ වර නිකුතේ කරනු ලබන 

උපතදසේ හො මග තපනේවීේ අනූව ක්රියො කිරීමතේ ඒ ඒ වර්ෂතයේ සෑම කොර්තුවකටම 

වරක් අමොතොංශතයේ විගණන හො කළමකනොකරණ කමිටු රැසේවීේ පැවැතේවීමතේ, එම 

රැසේවීම වලදී ගනු ගබන තීරණ ක්රියොතේමක කිරීතේ පරගතිය පිළිබඳ පසුවිපරම 

කිරීමතේ තමම අංශයට පැවරී ඇති තවතේ කොර්යයකි. 

• ඵලදොයි කොර්ය සොධනයක් සඳහො පදේධති විශේතලේෂණය කොර්ය සොධන විශේතලේෂණය 

කිරීම 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06. 2018 ට වර්ෂයට අදොල අදොයේ හො වියදේ 

වර්ෂය ඇසේතතේනේතුව සත අගය 

 ආදයේ වියදේ සත ආදොයේ වියදේ වියදේ 

2018 - 10,540,510,000.00 - 7,838,334,858.83 

 

 

07. 2016 අංක 12 දරන තතොරතුරු දැනගැනතීේ අයිතවිොසකිම පළිිබඳ පනත යටතතේ තතොරතුරු ලබො දිම 

 

2017 තදසැේබර් 31 වන දනි වන විට තතොරතරුු පනත  
ක්රියොතේමක කිරිම පළිිබඳ විසේතර වොර්ථොව 

 
 ලැබු මුළු 
ඉලේලු පතර 
ගණන 

තතොරතුරු 
ලබො දුනේ ඉ. 
පතර පරමොණය 

පරතික්තෂේප 
කල ඉ. පතර 
පරමොණය 

තවනතේ අභි්යොචනො 
පරමොණය 

විනොශ කිරීේ 
පරමොණය 

ලැබූ ගොසේතු 
මුදල 

14 9 4 1  - -   - 

            

              
 

 

 2018 තදසැේබර් 31 වන දනි වන විට තතොරතරුු පනත  
ක්රියොතේමක කිරිම පළිිබඳ විසේතර වොර්ථොව 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ලැබු මුළු 
ඉලේලු පතර 
ගණන 

තතොරතුරු 
ලබො දුනේ ඉ. 

පතර 
පරමොණය 

පරතික්තෂේප 
කල ඉ. පතර 
පරමොණය 

තවනතේ 
අභි්යොචනො 
පරමොණය 

අභි්යොචනො 
සඳහො 
පිළිතුරු 
සැපයීේ 

විනොශ 
කිරීේ 

පරමොණය 

ලැබූ ගොසේතු 
මුදල 

 
44 

 
35 

 
7 

 
2 

 
 4 

 
 
3 

 
-  

  
රු.214.00 

             

               
 

 



08. අමොතොංශ තතොරතුරු නිලධොරීනේ පළිිබඳ විසේතර (2018 වර්ෂ අවසොන යොවතේකොලීන කිරීම) 

 

ආයතනතයේ නම 

නේ කල 
නළිධොරියොද 
තතොරතුරු 

නිලධොරියොද 

නම මයො/මිය රොජකොරී ලපිනිය දුරකථන අංකය ෆැක්සේ / තඊේේලේ 

වොරිමොර්ග සහ 
ජල සේපතේ හො 
ආපදො 
කළමනොකරණ 
අමොතොංශය 

නේ කළ නිළධොරී 

ඉංජි. එනේ ඒ. සිසිර කුමොර මයො තනො. 11, ජොවතේත පොර, 
තකොළඹ 05 

011 20813496 0112081510 

තතොරතුරු නිලධොරී 
ඉංජි. ඩී.ඩී. ආරියරතේන මයො 0112081129 0112081129 

තතොරතුරු නිලධොරී 

ඉංජි. චනේදන රණවීර ආරච්චි මයො විදො මොවත, තකොළඹ 07 011 2665352 011 2665170 

 
වොරිමොර්ග 
තදපොර්තතේනේතුව 

නේ කළ නිළධොරී 
ඉංජි. එසේ. තමෝහන රොජො මයො  

 
තනො.230, වොරිමොර්ග තදපොර්තතේනේතුව, 
තබෞදේධොතලෝක මොවත, තකොළඹ 07 

0112584984 0112505890 

තතොරතුරු නිලධොරී ඉංජි. අයි. ඩී. එසේ. සමරසූරිය මිය 
 

0112586839 0112055413 

තතොරතුරු නිලධොරී ඉංජි. ජී. පොලිත ගුණවර්ධන මයො 0112055417 0112504058 

තතොරතුරු නිලධොරී පී. එසේ.එනේ. පරනොනේදු මිය 0112588329  

තතොරතුරු නිලධොරී ඉංජි. ඩී. අතබ්සිරිවර්ධන මයො 0112587535 0112587535 

තතොරතුරු නිලධොරී ඉංජි. ඩබ්.තක්.එසේ. වික්රමපොල මයො 0112581837 0112581837 

 
වොරිමොර්ග 
කළමනොකරණ 
අංශය 

නේ කළ නිළධොරී චනේරිකො වී ඇතුගල මිය තනො. 1702, වොරිමොර්ග තදපොර්තතේනේතු 
තගොඩනැගිලේල, තබෞදේධොතලෝක මොවත, 

0112598085 0112580683 

තතොරතුරු නිලධොරී ආර්. පී. එේ. දිසොනොයක මයො  

0112504515/ 
0714399621 

 

0112504519 

තතොරතුරු නිලධොරී ඩබ්.එේ. බනේදුල තසේන මයො 0112598083 0112504519 

තතොරතුරු නිලධොරී ඩබ්. එේ. ඩී. විතේසූරිය මයො 0112504518 0112504519 

 
ජල සේපතේ 
මණ්ඩලය 

නේ කළ නිළධොරී ජී. ආර්. ආර්. කරුණොරතේන මයො  
තනො. 2/ඒ, තහක්ටර් තකොබ්බෑකඩුව 
මොවත, තකොළඹ 07 

011 2692120 011 2692120 

තතොරතුරු නිලධොරී එච්. එනේ. එේ. පරනොනේදු තමනවිය 011 5659094 011 5659094 



 

ආයතනතයේ නම 
නේ කල නළිධොරියොද 

තතොරතුරු 
නිලධොරියොද 

නම මයො/මිය රොජකොරී ලපිනිය දුරකථන අංකය 

කොළඟුණ විදො තදපොර්තතේනේතුව නේ කළ නිළධොරී 
තක්. එච්. එේ. එසේ. තපරේමලොලේ මයො තනො. 383, තබෞදේධොතලෝක 

මොවත, තකොළඹ 07 
0112694104 

තතොරතුරු නිලධොරී 
ඒ. එලේ. තක්. විතේමොනේන මයො 011 2665088 

ජොතික ආපදො සහන තසේවො 
මධසේථොනය 

නේ කළ නිළධොරී අයි. සී. පතිරොජ මයො විදො මොවත,  

තකොළඹ 07 

011 2665123 

තතොරතුරු නිලධොරී සී. ඒ. තක්. ගලේඇටඹතගේ මයො 011 2665221 

ආපදො කළමනොකරණ මධසේථොනය 
නේ කළ නිළධොරී 

ආර්. පී. සමරක්තකොඩි මයො විදො මොවත,  

තකොළඹ 07 

011 2136242 

තතොරතුරු නිලධොරී පරදීපේ තකොඩිපේපිලි මයො 011 2136242 

ජොතික තගොඩනැගිලි පර්තයේෂණ 
සංවිධොනය 

නේ කළ නිළධොරී ආර්. එේ. එසේ. බණ්ඩොර මයො තනො. 99/1 ජොවතේත පොර,  

තකොළඹ 05 

011 2588946 

තතොරතුරු නිලධොරී එනේ. එසේ.ඒ. තක්. කුතර් මයො 011 2588946 

තතොරතුරු නිලධොරී තක්. පී. ජී. ඩබ්. තසේනොධීර මයො 011 2588946 

තතොරතුරු නිලධොරී බී. වී. පී. ජයතකොඩි මයො 011 2588946 

 

 

 



 

 

      

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

     දුේනේද දිසොනොයක 

කෘෂිකර්ම, පශු සේපතේ සංවර්ධන, වොරිමොර්ග සහ ධීවර හො ජලජ 
සේපතේ සංවර්ධන අමොත 

 

     2019.......... මස ...........දින 

කෘෂිකර්ම, පශු සේපතේ සංවර්ධන, වොරිමොර්ග සහ ධීවර හො ජලජ 
සේපතේ සංවර්ධන අමොතොංශතයේ දී 



 


