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2018 දෙසැම්බර් 21 හා 22 යන දිනයන්හි ඉරණෛමඩු වැදවහි ඇති වූ ගංවතුර 

ආපොව සම්බන්ධ විමර්ශන වාර්තාව 

1.  විමර්ශන නිවයෝගය මගින් වේකම්, කෘෂිකර්ම අමාතයංශය, ුතු ප පතාත 

     ලිපි අංකය NP/MA/P.Inquri/24 

     ලිපි දිනය 2019.05.19 (ඇමුණුම - 1) 

1. කට ුත්තරවලින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිලධාරින්වේ නම, තනතුර සහ වසේවා 
ස්ථානය 

අං සම්පූර්ෛ නම තනතුර දසේවා ස්ථානය 

1 ඉංජිවන් ප. වේ. වරේමමාමාර් වාරිමාර්ග අධයක්ෂ 
වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව, 

ු.ප 

2 ඉංජිවන් ප. න. සුදාහරන් 
නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග 

අධයක්ෂ 
මුලතිේ රවශශය 

3 ඉංජිවන් ප. සී බරණිදරන් වාරිමාර්ග ඉංජිවන් ප කිළිවනොච්චි අංශය 

4 වකෝ. පහීරදන් මයා තාක්ෂණික නිලධාරී කිළිවනොච්චි අංශය 

5 මා. නන්දන් මයා තාක්ෂණික නිලධාරී කිළිවනොච්චි අංශය 

6 එස්. සුවර්ෂ් මයා තාක්ෂණික නිලධාරී කිළිවනොච්චි අංශය 

7 රා. වජ්වනස් මයා නඩත්තු වසේවක කිළිවනොච්චි අංශය 

8 ඉ. ති පපරන් මයා නඩත්තු වසේවක කිළිවනොච්චි අංශය 

 

2. මූලික විමර්ශන කමිටු විස්තර 

අං සම්පූර්ෛ නම තනතුර 
මූලික විමර්ශන කණ්ඩායවම් 

තනතු ප මට්ටම 

01 ක. ශ්රීවමෝහනන් මයා 
පතාත් අධයක්ෂ, කම්ක ප 

වදපාර්තවම්න්තුව, ු.ප 
සභාපති 

02 
ඉංජිවන් ප. සී. 

අමිර්ත්තසීලන් 

වාරිමාර්ග ඉංජිවන් ප, 

වවුනියා ශාඛාව 
සාමාජික - 1 

03 ව. මවනෝහරන් මයා 
ගෛකාධිකාරි, කෘෂිකර්ම 

අමාතයංශය, ුතු ප පතාත 
සාමාජික - 2 

 

3. මූලික විමර්ශන පැවැත්වුණු සථ්ාන සහ දින පිළිබඳ විසත්ර 

අං විමර්ශන පැවැත්වීමට නියමිත ස්ථාන දිනය 
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1 
නිවයෝජ්ය පතාත් කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ, පණිමණන, 

කිළිවනොච්චි දිස්ත්රික්කය 
2019.06.07 

2 
නිවයෝජ්ය පතාත් කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ, පණිමණන, 

කිළිවනොච්චි දිස්ත්රික්කය 

3 මුලතිවු රවශශය - මාන්මාතම් 2019.06.11 

 

4. ඉරණෛමඩු වැව සම්බන්ධ හැඳින්වීම 

ුතු ප පතාවත් දැවැන්ත වාරිමාර්ග වැවක් වලසත්, කිළිවනොච්චි දිසත්්රික්ක ජ්නතාවවේ 

ආර්ථික සහ ජීවවනෝපාවේ වකොඳු නිරටිය වලස හැඳින්වවන ඉරණෛමඩු වැව කරච්චි 

රාවශය ය වේකම් වකොට්සාසවේ පිහිටා ඇත. වමහි ඉදිකිරීම් කටයුතු 1902 වැනි 
වර්ෂවේ ආරම්භ වී 1921 වැනි වර්ෂවේ අඩි 26 ක ධාරිතාවයකින් නිම කර ඇත. 2018 
වැනි වර්ෂවේ රතිසංසක්රෛවයන් පසු, වර්තමානවේ අඩි 36 ක ධාරිතාවයකින් සහ 14 

හමාරක වාන් වදොරටු (Radial Gates) අඩි 317 (90.5m) දිග වදොරටු රහිත වාන් ද (Un 

Gated Spill) සහිත ය. වමම වැව මඟින් කෘෂිකාර්මික පවුේ 7000ක් පමෛ වගොවිතැන් 

කටයුතු පවත්වාවගන යති. වමය දිසත්්රික්කවේ මු ක කෘෂිකාර්මික පවුේවලින් 28ක ක 

රතිශතයකි. 

i. ප්රතිසංස්රරෛ (Augmentation) 

1951 වැනි වර්ෂවේ වැේ වගොඩනැගීම අඩි 30 ක් වලස ුස් කර එහි ධාරිතාව 88 MCM 

වලස වැඩි කරන ලදී. 

නැවත 1954 වැනි වර්ෂවේ වැේ වගොඩනැගීම අඩි 32 ක් වලස ුස් කර එහි ධාරිතාව 

101 MCM වලස වැඩි කරන ලදී. 

පසු ව 1975 වැනි වර්ෂවේ වැේ වගොඩනැගීම අඩි 34 ක් වලස ුස් කර එහි ධාරිතාව 131 

MCM වලස වැඩි කරන ලදී. 

රතිසංස්කරෛ අදියර තුනකින් පසු, ඉතා දීර්ඝ කාලයක් පුරා විවිධ රතිසංසක්රෛ 

අවශයතා දැක ඇති නමුදු, සිවිේ යුශධය, මූලය රභවයන් හඳුනා ගැනීමට වනොහැකි වීම 

වැනි වහේතු මත වවනසක්ම් කිහිපයක් සහ රතිසංස්කරෛ පමෛක් නිතිපතා සිදුකරමින් 
සිටියහ. දත වවශවයන් අවු පදු 40 කට පමෛ පසු එනම් 2015 වැනි වර්ෂවේ ආසියා 

සංවර්ධන බැංමාව සහ ශ්රී ලංකා රජ්වේ  පපියේ මිලියන 2000 ක මුදේ වතොගයක් සමග 

වැේ ඉදිකිරීම් රතිසංසක්රෛය ආරම්භ කර ඇත.   

 වමම සංවර්ධන කාර්යවේදී වැේ ඉදිකිරීම් අඩි 34 MCM ( Million Cube Meter) 

සිට අඩි 36 දක්වා ුසක්ර එහි ධාරිතාව 131 සිට 148 MCM වලස වැඩි කරන 

ලදී. 
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 වාන් වදොරටුවල සංඛයාව 11 සිට 14 වලස වැඩි වූ අතර ඊට වපර තිබූ වාන් 

වදොරටුවල දක්නට තිබූ අඩුපාඩුකම් ද අලුත්වැඩියා කර විදුලිය මගින් ක්රියාකරන 

ආකාරයට වවනස්කර සකස් කරන ලදී. 

 ති පණවයා ප ඒට්ටෘ වාරිමාර්ග වයෝජ්නාව රතිවුහගත කර සුර්ය වකෝෂ මගින් 

වාරිමාර්ග කටයුතු පවත්වාවගන යා හැකි අයුරින් සකස් කරන ලදී. 

 වැව පිටාර ගලන අවසථ්ාවන්හිදී ගමන් කිරිමට පාලමක් ඉරණෛමඩු වැව පිටාර 

ගලන රවශශ මගින් සකස් කරන ලදී. 

 

ii. දමදහයුම සහ නඩත්තුව (Operation & Maintenance)  

ඉරණෛමඩු වැවවහි රතිසංස්කරෛ කටයුතු නිම කිරීවමන් පසු (2018 සැප්තැම්බර් අග 

භාගය) වමවහයුම සහ නඩත්තු කටයුතුවල වගකීම ුතු ප පතාත් වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්තුව භාරවගන ඇත. නවීන තාක්ෂෛය සමග ගැතපුණු වාන්වදොරටුවල 

වමවහයුම් සම්බන්ධ මාර්වගෝපවශශ සහ වැේ රතිසංස්කරෛ කටයුතු සඳහා වූ 

මාර්වගෝපවශශ අත්වපොත් (Operation Manual) යනාදිය නියමිත රතිසංස්කරෛට 

අදාත ඉංජිවන් ප ුපවදස් ආයතනය සහ සැලසුම් කතමනාකරෛ කාර්යාලය විසින් 

සුදුසු පරිදි වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර වනොමැත. 

 

5. මූලිර විමර්ශන රටයුතු කිරීමට දහේතුපාෙර වූ පසුබිම  

පසුගිය වසවර් (2018) වදසැම්බර් 21 සහ 22 වැනි දිනයන්හි කිළිවනොච්චි, මුලතිේ 

දිස්ත්රික්කවල ඇද හැවලන වර්ෂාව වහේතුවවන් ඉරෛමඩු වැවවහි ජ්ලය ගලා ඒම වැඩි වී, 

වැවවහි මු ක ජ්ල සැපයුම් මට්ටම වූ (Full Supply Level - FSL) අඩි 36ට වඩා ජ්ල මට්ටම 

ඉහත වගොස් ඇත. එවසේ ගැලූ ජ්ලය 2018.12.21 වන දින රාත්රිවයන් පසු වදොරටු රහිත 

වාන් ඔස්වසේ පිටාර ගැලීමට ආරම්භ වූ බවත්, අදාත වැවවහි භාරකාර වූ  වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්තු නිලධාරීන් 2018.12.22 වැනි දින ුදෑසන කාලවේදී ම අදාත 

ස්ථානයට පැමිෛ වාන් වදොරටු විවෘත කිරීම වහේතුවවන්, එක ම වේලාවක දී අධික 

ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති විය. රාජ්ය සහ වපොදු ජ්නතාවවේ වශපතවලට අලාභ හානි සිදු 

කර ඇති බවටත් වැවේ ආරක්ෂාව රශ්නාර්ථයක් වී ඇති බවටත් යාපනය විශව් 

විදයාලවේ ඉංජිවන් ප ඨයසවේ අංශාධිපති මහාරාර්ය (ඉංජිවන් ප) සු. සිවමාමාර් මහතා 

විසින් මාධයයන් ඔස්වසේ ඉදිරිපත් කරන ලද වරෝදනාත් ඒ ඔස්වසේ මාධයයන් වහළිදරේ 

කත  පුවත් ද අදාත ගැටලුව සම්බන්ධවයන් වසොයා බැලීමට සුදුසු  වාතාවරෛයක් ඇති 

කවතේ ය. 

ඉහත තත්ත්වය යටවත් ුතු ප පතාත් ග ප ආණ්ඩුකාර මැතිතුමා විසින් එහි සතය 

වසොයා ගැනීමට කණ්ඩායමක් (Fact Finding Mission)  නිර්මාෛය කර එම කණ්ඩායම 

විසින් වේඛනයක් ග ප ආණ්ඩුකාරතුමාට ඉදිරිපත් කරන ලදී. පරිපාලන පටිපාටිය 
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අනුව ුතු ප පතාත් රධාන වේකම්තුමාවේ ුපවදස් මත ුතු ප පතාත් කෘෂිකර්ම 

අමාතයංශවේ වේකම් විසින් වමම මූලික විමර්ශන කණ්ඩායම පත් කර ඇත.  

6. ඉදිරිපත් රර ඇති පැමිණිලි  

1) වමෝසම් වර්ෂාව ඇදහැළීම ආරම්භ වන අවසථ්ාවේ වැව අසල වගකීම් දැරූ 
නිලධාරීන් සම්පූර්ෛ කාලය ම අත්හිටුවා දැමීමට ක්රියාමාර්ග වනොගැනීම සහ 

මධයම වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුවේ අංක 42/1978 යන රක්රවේඛය (Action 

during North East Monsoon period) ක්රියාත්මක කිරීම මගහැරීම. 

2)  වැේ ජ්ලය පිටාර ගැලීම සහ ජ්ල මට්ටම සම්බන්ධ අධීක්ෂෛ කටයුතු 

වනොනවත්වා පවත්වාවගන යාම මගහැරීම. 

3) දැවැන්ත වැව කතමනාකරෛය කිරිමට දක්ෂතාවයත්, හැකියාවත්, අත්දැකීමත් 

පි පණු ඉංජිවන් පවන් අදාත අංශයට පත්කිරීමට ක්රියාමාර්ග ගැනීමට මැහැරීම. 

4) වර්ෂාව සහ ජ්ලය පිටාර ගැලීම වකවරහි අවධානය වයොමු කර නියමිත 

වේලාවේදී වාන්වදොරටු විවෘත කර වැවේ ජ්ල මට්ටම ආරක්ෂාකාරී වලස සුරැකීම 

මගහැරීම.  

5) වැවේ ජ්ල මට්ටම ඉහත යාම වහේතුවවන් ඉංජිවන් ප රතිපත්තිවලට පටහැනි ව 

වාන්වදොරටු අඩි 1 ½ක් ුස්ව ජ්ලය ගලා යාමට ඉඩ හැරීම. 

6) රතිසංස්කරෛය මගින් අඩි 2ක් ුස් කරන ලද වැවේ පතමු වරට ම විපත් ඇති 

වීම පිළිබඳ ව වටහා වනොවගන සම්පූර්ෛ ධාරිතාවයට වඩා අධික ව ජ්ලය රැස ්

කිරීම.  

7) රතිසංස්කරෛවේදී නිර්මාෛය කිරීමට අවශය තරම් වසොවරොේ ඉදිකිරීම් ඉහත 

නැංවීමට ක්රියාමාර්ග වනොගැනීම වහේතුවවන් ගංවතුර ආපදාවේදී වසොවරොේවට 

ඉහළින් ගංවතුර ගලා යාම. 

8) සැලසුම් වනොකරන ලද වාන්වදොරටු විවෘත කිරීම වහේතුවවන් රාජ්ය සහ මහජ්න 

වශපතවලට අලාභහානි සිදුවීම හා වැවේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැතකිළිමත් 

වනොවීම. 

9) ඉරණෛමඩු වැවේ වාන් වදොරටු 14න් වාන්වදොරටු 2ක් ආපදාව සිදුවූ 

වමොවහොවත් ක්රියාකාරී තත්ත්වවේ පැවතුවණ් නැත. එවසේ ම අවනමාත් වදොරටු ද 

විදුලිය මගින් ක්රියාත්මක වූවේ නැත. වම්වාට අදාත පූර්ව ක්රියාමාර්ග ගැනීමට 

මග හැරීම. 

10) ඉහත වැේ රතිසංස්කරෛවයන් පසු භාර දීම (Hand Over) සහ පවරා 

ගැනීම (Taking Over) යනාදිය නිවැරදි අයුරින් ක්රියාත්මක වනොවීමත්, ඒවා 

නිවැරදි අයුරින් අදාත වාරිමාර්ග ඉංජිවන් පවාට භාර දීම මග හැරීම.ඒ සමග නිසි 

අයුරින් සකස් කරන ලද වමවහයුම් සහ නඩත්තු මාර්වගෝපවශශ අත්වපොත් 

(Operation Maintenance Manual)  වාරිමාර්ග ඉංජිවන් පවාට ලබා වනො දීම. 
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11) ඉහත සදහන් කත ආපදාව සම්බන්ධ ව දිසාපති, ආණ්ඩුකාර වේකම් යන 

අයට වකටි පණිවුඩ මගින් දැනුම් දුන් බවට කට ුත්තරවලින් සදහන් වී ඇතත් 

වම් ක පෛ සම්බන්ධව විවශේෂවයන්  දැනුම් දිය යුතු තමන්ට අයත් කෘෂිකර්ම 

අමාතයාංශ වේකම්ට දැනුම් දීම මග හැරීම. 

 

12) ඉරණෛමඩු වැේ ඉදි කිරීම රතිසංස්කරෛය කිරීවම් දී ූෂෂෛය සහ මුදේ 

වංරා සිදු වීම. 

07. මූලිර විමර්ශන රණ්ඩායදම් දපොදු නිරීක්ෂෛ  
(1)  ආසියා සංවර්ධන බැංමාවවන් හා ශ්රී ලංකා රජ්වයන්  පපියේ මිලියන 2000 ක 

අරමුදලක් මගින් 2015 වර්ෂවේ සිට 2018 වැනි වර්ෂය දක්වා පවත්වන ලද 

ඉරණෛමඩු වැේ රතිසංස්කරෛය යන්න තුත වැේ ඉදි කිරීම රතිසංස්කරෛය, 

වාන් වදොරටුවල රතිසංස්කරෛය, වසොවරොේව රතිසංස්කරෛය, සහ පිටාර ගලන 

වපවදස හරස් පාලම් නිර්මාෛය කිරීම යනාදිය ඇතුතත් වේ. ඉහත 

රතිසංස්කරෛ කටයුතු සියේල පහත සදහන් පරිපාලන විධි විධානයන්වේ 

වරගුලාසි ක්රියාකරකම් පවත්වන ලදී. 

a. සැලසුම් රළමනාරරෛ අංශය  : JK WSSP – Iranamadu Component 

යන සැලසුම් කතමනාකරෛ අංශවේ සැලසුම් අධයක්ෂ වලස ුතු ප පතාත් වාරිමාර්ග 

අධයක්ෂ ඉංජිවන් ප වේ. වරේමමාමාර් මයාත් නිවයෝජ්ය සැලසුම් අධයක්ෂ වලස ුතු ප 

පතාත් වාරිමාර්ග වදපාර්තුවම්න්තුවේ නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග අධයක්ෂ ත. ඉරාජ්වගෝපු 

(වර්තමාන කිළිවනොච්චි දිස්ත්රික් නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග අධයක්ෂ) තුමාත් වසේවය කරමින් 

සිටින විට එය ඔවුන්වේ ුතු ප පතාත් වාරිමාර්ග වදපාර්තුවම්න්තුවට අයත් 

රාජ්කාරීවලට බැහැර ව අතිවර්ක රාජ්කාරියක් වලස තිබුණි. 

b. විදශේෂඥ උපදේශන ආයතනය  : නිර්මාෛය (design) අධීක්ෂෛය 

(Monitoring) සහ ඉංජිවන් ප ුපවශශක වලස වසේවය කරන ලද In for Techs  Ideas 

pvt (Ltd) ආයතනවේ දීර්ඝ අත්දැකීමක් ක්වෂේත්රයට අදාත හැකියාවන් සහිත 

නිපුෛතාවක් සහිත වූවවෝ (Team Leader, Residential, Engineer, Dam, Safety 

Expert, Hydrologist, Structural Engineer, Geotechnical Engineer, Procurement 

Specialist, Sociologist, Electro Mechanical Engineer) වසේවය කර ඇති අතර වසේවය 

අධීක්ෂෛය කිරීමට වබොවහෝ ඉංජිවන් පව පන් සහ තාක්ෂණික නිලධාරින් වසේවය කර 

ඇත. 

c. ප්රසම්පාෙන ්රියාමාර්ග : රතිසංස්කරෛයට අදාත වකොන්ත්රාත්තුව 

රසම්පාදන ක්රියාමාර්ග (Procurement Producer) සහ ලන්සු කැඳවීම ( Invitation of 

Bid) යනාදිය ුතු ප පතාත් රධාන වේකම් කාර්යාලවේ මග වපන්වීම යටවත් විවශශ 

මුදේවලට අනුගමනය කරන ලද ක්රියාපටිපාටි ඔස්වසේ සිදුකරන ලදී. 
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(2) ඉරණෛමඩු වැේ රතිසංස්කරෛය නිමා වීවමන් පසුව නැවත 2018 වැනි 

වර්ෂවේ සැප්තැම්බර් මාසවේ අග භාගවේ එනම්, වමෝසම් වර්ෂාව ආරම්භ වූ 

කාලවේ දී වැේ වමවහයුම් සහ නඩත්තු යනාදී ක්රියාවලින් ුතු ප පතාත් 

වාරිමාර්ග වදපාර්තුවම්න්තුවේ කිළිවනොච්චි රවශශවේ  වගකීම භාර වගන ඇති 

බවට කට ුත්තර සහ විමර්ශන ඇසුරින් දැනගැනීමට හැකි වී ඇත. 

 

(3) රතිසංස්කරෛය කරන ලද වැව ශ්රී ලංකා රජ්ාතාන්ත්රික සමාජ්වාදි ජ්නරජ්වේ අති 

ග ප ජ්නාධිපතිතුමා විසින් 2018.12.07 වන දින සම්රදායානුූලලව විවෘත කරන 

ලදි. එදින ුදෑසන 7.00ට පමෛ  වැවවහි සම්පූර්ෛ ධාරිතා මට්ටම (Full Supply 

Level) අඩි 36කට වඩා අගේ 01ක් ඉහත වගොස් වදොරටු රහිත වාන්වලින් ජ්ලය 

පිටාර ගලා ඇත. 

 

(4) කිළිවනොච්චි අංශය වාරිමාර්ග ඉංජිවන් ප කාර්යාල ලියාපදිංචියට අනූව 

2018.12.21 යන දින සවස 05.00ට පමෛ වැවවහි ජ්ල මට්ටම අඩි 35 අගේ 

07ක් වලස දක්නට තිබුණි.  

 

(5) 2018.12.21 වැනි දින ප.ව. 03.07ට පමෛ කාලගුෛ විදයා වදපාර්තුවම්න්තුව 

රකාශ කරන ලද පුවරෝකථනය අනූව 2018.12.22 වැනි දින ුපරිම වර්ෂාව 

75mm ඇද හැවලන බව රකාශ කරන ලදී.   (ඇමුණුම 02)  එනමුත්, ඊතග දින 

කාලගුෛ විදයා වදපාර්තුවම්න්තුව විසින් රකාශ කරන ලද වාර්තාවේ 

මාන්මාලම්හි 365.1mm ක වර්ෂාව ලැබී ඇති බවට සදහන් කර ඇත. (ඇමුණුම 

03) වමවැනි මහ වර්ෂාවක් ඇද හැවලතැයි (පුවරෝකථනය කරන ලද 

වර්ෂාපතනය සංසන්දනය කිරීවම්දී දත වශවයන්  05 ගුෛයක් වලස දක්නට 

ලැවේ.) වර්තමාන නවීන තාක්ෂණික පහසුකම් මගින් අනාවැකි රකාශ කත 

වනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වීම ඉතා අවාසනාවන්ත වදයකි. 

 

(6) 2018 වදසැම්බර් 22 වැනි දින ුදය කාලවේ දී ඇති වූ අනවප්ක්ෂිත වැසි ඇති 

වීම සම්බන්ධ කිසිදු අනාවැකියක් වහෝ පූර්ව දැනුම්දීමක් වහෝ කාලගුෛ විදයා 

වදපාර්තුවම්න්තුව වහෝ ආපදා කතමනාකරෛ මධයසථ්ානය වපොදු ජ්නතාවට 

රකාශ කර නැති බව විමර්ශන මගින් දැන ගත හැකිය. 

 

(7) වාරිමාර්ග වදපාර්තුවම්න්තුව විසින් ඊසාන දිග වමෝසම් වර්ෂාව සදහා වූ පූර්ව 

සූදානම් ක්රියාමාර්ග, වාරිමාර්ග අධයක්ෂතුමා විසින් හා එතුමා යටවත් වසේවය 

කරන නිලධාරීන් විසින් ඉදිරියට වගන තිබීම අවධානය වයොමු කත යුතු 

ක පෛකි.ුදාහරෛයක් වලස තමිත්නාඩුවේ වක්න්ද්රසථ්ානය වී තිබූ 

‘වප්ේත්තාණත‘ මාෛාටුව  පිළිබද පූර්ව දැනුවත් කිරීම වාරිමාර්ග 
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අධයක්ෂකතුමා විසින් සියලු වාරිමාර්ග නිලධාරීන්ට සූදානම්ව සිටින වලස ලබා 

දුන් ුපවශශය (ඇමුණුම 04) සහ කිළිවනොච්චි රවශශවේ නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග 

අධයක්ෂතුමා විසින් කිළිවනොච්චි රාවශය ය දිසාපතිට 2018.12.05 දින අංක 

NP/27/(03)/02187 ලිපිය මගින් ඉණෛමඩු වැවේ වාන් වදොරටු සෑම වේලාවකදී 

ම විවෘත කත හැකි වලසත්, ඒ සම්බන්ධ ව පියවර ගන්නා වලසත්, වාන් 

වදොරටුවලට බලපෑම් සිදුවිය හැකි ස්ථාන වලස මුරසුවපෝට්ණට, පැන්නංකණ්ඩි 

දක්වා වූ රවශශය, කණ්ඩාවල රරියාන්, වට්ටක්කච්චිපණ්ණෛ රවශශය සහ 

වාන් ජ්ලය හරස්වන A35 පාර රවශශය යනාදියට අනුව වදපාර්තවම්න්තු ඔස්වසේ 

ජ්නතාව දැනුවත් කරන වලස ඉේලා සිටීමත් (ඇම්ණුම 5) වමම කණ්ඩායම 

විසින් සැතකිේලට භාජ්නය කරන ලදී. 

 

(8)  2018 වැනි වර්ෂයට අදාත  වමෝසම් වැසි ආරම්භ වන විට කිළි වනොච්චි රවශශ වේ 

වාරිමාර්ග ඉංජි වන් පව පන් විසින් වැ වේ අධීක්ෂෛ රාජ්කාරියට අදාත වාර 

සටහන සකසා ලබා දුන් අතර ඒ අනූව වගකීම දරෛ නිලධාරීන් විසින් 

2018.12.15 වැනි දින දක්වා පූර්ෛකාලීන ව රාජ්කාරී පැවැත්වීම සඳහා වූ ලිපි 

 වේඛන දක්නට ඇත. (ඇමුණුම 06) තව දුරටත් කිළි වනොච්චි දිස්ත්රික්ක වේ 

වාරිමාර්ග  වදපාර්තු වම්න්තුවේ අවම නිලධාරීන් 40  වද වනක් නවාතැන් වගන 

රජ්කාරි කිරීමට සුදුසු  වන්වාසිකාගාර දක්නට තිබුණු අතර, ඉරණෛමඩු වැව 

අසත එක් නිලධාරි වයමා සඳහා වන්වාසිකාගාරයක් ද දක්නට ඇත. නමුත් අදාත 

වැවට වගකිව යුතු ඉංජි වන් ප වවමා එහි නවාතැන් ගන්වන් නැත. ඒ සමග ම 

අදාත ඉංජි වන් පවා එහි නවාතැන්  වගන රාජ්කාරි කත යුතු බවට ුප වදස් ද 

හිමික පවන් විසින් ලබා  වනො  වදන ලදී.  වමම සූදානම සිදු වනොකිරීමට අදාත 

වගකීම වාරිමාර්ග අධයක්ෂකතුමාත් කිළි වනොච්චි රාවශය ය නි වයෝජ්ය වාරිමාර්ග 

අධයක්ෂකතුමාත් භාරගත යුතුය.  

 

ආපදාව සිදු වූ දිනට  වපර දින වූ 2018.12.21 වැනි දින  වහෝ ආපදාව සිදු වූ දින 

වන 2018.12.22 වැනි දින  වහෝ ආපදාවක් සිදුවීමට නියමිත කිසිදු කාතගුෛ 

අනාවැකියක් (Weather forecasting) සම්බන්ධ ආයතන විසින් රකාශ 

වනොකරන ලදී. එ වසේ ම ඒ කාලවකවානු වේ (2018.12.21 මධයහන ්වයන් පසුව 

ආරම්භ වී 2018.12.22 දක්වා වූ පැය 24ක් ඇතුතත) 75mm රමාෛ වේ වැසි ඇති 

විය හැකි යැයි කාලගුෛ විදයා  වදපාර්තු වම්න්තුව අනාවැකි පලකර ඇත. 

(ඇමුණුම 02) සාමානයවයන් කාලගුෛ විදයා  වදපාර්තු වම්න්තු  වේ 

අනාවැකිවලින් මූලිකව ම තම ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කරමින් පැමිණි වාරිමාර්ග 

 වදපාර්තු වම්න්තුව 2018.12.21 ුදෑසන අඩි 35 අගේ 05ක්  වලස තිබූ වැ වේ ජ්ල 

මට්ටම, ලැ වබන 75mm වර්ෂාව  වහේතු වවන් 2018.12.22 යන දින ුදෑසන දත 

වශ වයන් අඩි 36 අගේ 03ක රමාෛයකට ජ්ලය වාන්  වදොරටු රහිත වාන් මාර්ග 

ඔස්වසේ ගලා යන බවටත් ගෛනය කර ඇත. එම නිසා 2018.12.21 යන දින 
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සවස දක්වා දක්නට ලැබූ ක්වෂේත්ර තත්ත්වයට අනූව සම්පූර්ෛ කාලය ම 

 නිලධාරිවයමා නතර කර ගත යුතු තත්ත්වයක් ඔවුනට ඇති වූ වේ නැත.  

 

එදින එක් නඩත්තු නිලධාරි වයමා පූර්ෛ කාලීන ව රාජ්කාරි වේ රඳවා ඔහ වගන් 

වැ වේ ජ්ල මට්ටම සහ ජ්ලය ගැලීම සම්බන්ධ  වතොරතු ප ලැබුණු අය සිටි බවට 

ලැබූ කට ුත්තර මගින් හා කණ්ඩායම් විසින් පවත්වනු ලැබූ විමර්ශන මගින් 

දැන ගත හැකි ය. තවද පූර්ෛ කාලීන ව වසේවවේ සිටි නඩත්තු නිලධාරීන්වගන් 

ලැබුණු විසත්රවලට අනුව 2018.12.22  වැනි දින ුදෑසන කාලවේදී 

ඉංජිවන් පවන්, නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග අධයක්ෂ සහ තාක්ෂණික නිලධාරීන් සියලු 

වදනාම වැවට වගොස් ආපදා තත්ත්වය හසු පවා ඇත. තව ද මධයම වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්තුවේ රක්රවේඛයට අනුව ක්රියාමාර්ග ගන්නා වමන් පතාත් 

වාරිමාර්ග අධයක්ෂ පූර්වවයන් ම ුපවදස් ලබා දී ඇති බව ලිපි පිටපත මගින් 

ස්ථීර කිරීමට හැකි ය. (ඇමුණුම 7) 

 

09. වැවේ ජ්ල මට්ටම මැනීම අඛණ්ඩ ව මැනීමට ලක් කර ඇති බවට 

වාරිමාර්ග ඉංජි වන් ප අංශ වේ තිවබන සටහන්වලින් ලබා ගැනීමට හැකි ව ඇත. 

(ඇමුණුම 08). ඒ සමග කිළිවනොච්චි දිසත්්රික්ක වේ කාලගුෛ විදයා 

වදපාර්තු වම්න්තු වේ මධයස්ථානයක්  වනොමැති අතර ඉර ණෛමඩු වැේ රවශශ වේ 

වර්ෂාපතනය මැනීම සඳහා යන්ත්ර ුපකරෛ සවිකර වර්ෂාපතනය වාරිමාර්ග 

 වදපාර්තු වම්න්තු වේ සඳහන් කර තබන අතර දිස්ත්රික්ක වේ අ වනමාත් 

 වදපාර්තු වම්න්තු අවශයතාවන්වලට ද  වමම දත්ත ලබා  වදන බවට ලියකියවිලි 

මගින් සනාථ කර ගත හැකිය. (ඇමුණුම 09). 

 

තව ද වැවේ ජ්ල මට්ටම දිනපතා ම වාරිමාර්ග  වදපාර්තු වම්න්තු වේ ුසස ්

නිලධාරීන්ටත් තාක්ෂණික  නිලධාරීන් අතර  වකටි පණිවිඩ (SMS) මගින් 

හවමා ප කර වගන ඇති බවටත් ඉර ණෛමඩු   වගොවි ජ්න සංවිධාන 

සම්වම්ලන වේ සාමාජිකයින් මුහණු  වපො වත් සඳහන්  වකොට හවමා ප/  වබදා වගන 

ඇති බවට අවධානය  වයොමු කත හැකි ය. එම නිසා වැ වේ ජ්ල මට්ටම අඛණ්ඩව 

අධීක්ෂෛයට ලක්  වකොට ඇත. 

 

10.   ුතු ප පතාත් වාරිමාර්ග  වදපාර්තු වම්න්තු  වේ 2012/05/15 වැනි දින සිට 

පත් වීම ලබා  2017/06/07 වන දින සිට කිළිවනොච්චි  වකොට්සාස වාරිමාර්ග 

ඉංජි වන් ප  වලස ඉංජි වන් ප සී. භරණිදරණ් මහතා වසේවය කරයි. දැවැන්ත 

වයෝජ්නාවක් වන ඉරණෛමඩු වැව අයත් කිළිවනොච්චි වකොට්සාසය වාරිමාර්ග 

ඉංජිවන් ප වලස රාජ්කාරි භාර වගන ඇති වමොහ වාරිමාර්ග ක්වෂේත්රවේ අවු පදු 

05 ක අත්දැකීම් ලබා ඇති නමුත් විශාල වැව කතමනාකරෛය කිරීවම් අත්දැකීම 
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ලබා වගන නැති බවට ද වමම විමර්ශන කමිටුව සනාථ කර ඇත. වමම ක පෛ 

තමන්වේ කට ුත්තරවේ දී ඉංජිවන් පවරයා විසින් රකාශ කර තිවේ. 

 

11.   රතිසංසක්රෛය කරන ලද වැවේ වමවහයුම් හා නඩත්තු කිරීම පිළිබදව 

අත් වපොත නිසි ආකාරයට ලබා වනොදුන් බවට කටුත්තරවල සඳහන් කර ඇති 

නමුත් රතිසංස්කරෛය කිරීවම් වයාපෘතිය අධයක්ෂ හා වාරිමාර්ග 

වදපාර්තුවම්න්තුවේ පතාත් අධයක්ෂකවරයා වන ඉංජිවන් ප වේ. වරේමමාමාර් 

මහතා වමවහයුම් නඩත්තුව පිළිබඳ අත්වපොවත් මෘදු පිටපත (soft copy) විදුත් 

තැපැේ මගින් කිළිවනොච්චි කලාඨයය නිවයෝජ්ය  වාරිමාර්ග අධයක්ෂ ඉංජිවන් ප 

න. සුදාකරන් මහතාට යවා ඇති බවට සඳහන් කර තිවේ. එය කිළිවනොච්චි 

කලාඨයය නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග අධයක්ෂ පිළිවගන ඇති නමුත් එය එක් ආකාරයට 

සටහනක් (draft copy) බවටත් එය වකොන්ත්රාත් කරගත් ආයතනයටත් විවශේෂඥ 

ුපවශශකව පන් වහෝ නිසි අයුරින් අත්සන් වකොට සහතික කර වනොමැති බවට 

ඇති සටහන් පිළිබඳ ව වමම කමිටුව අවධානය වයොමු වකොට ඇත. 

 

12. වදසැම්බර් මාසවේ 22 වැනි දින ඇති වූ ගංවතුර ආපදාව වැලැක්වීමට 

නම් වැවේ ජ්ල මට්ටම සැලකිය යුතු රමාෛයක් අඩු කර තැියය යුතු බවට වමම 

ආපදාව පිළිබද ව අවධානය වයොමු කරන අයවේ පැමිණිේලක් වේ. එනමුත් 

ආපදා පිළිබදව කිසිම අනතු ප ඇගවීමක් කිසිවක් අදාත ආයතනයන් මගින් 

නිමාත් වනොකර ජ්ලාශවේ රඳවා තබා තිබුණු ජ්ලවේ විශාල රමාෛයක් පිටකර 

තිබීම යනු සුදුසුයි කියා සඳහන් කිරීමට වනො හැකි ය. මීට වපර පවසා ඇති 

අනාවැකියට අනුව (75 mm) වර්ෂාපතනය පමෛක් සදහන් කර තිබූ දිනවේ 

ලැබී ඇත්නම් පිට කරන ලද ජ්ලය නාසත්ි කත බවට වදපාර්තුවම්න්තුවට 

වදෝෂාවරෝපෛය කිරීමට අවසථ්ා ුදා වී තිවේ. තව ද 2018 වැනි වර්ෂවේ අග 

භාගවේ වර්ෂාපතනය ලබා ගැනීමට ඇති අවස්ථා අවම බවට කෘෂිකර්ම 

වදපාර්තුවම්න්තුවේ විදයාඥ Dr. B.V.R. Punniyawasadewa (Principal 

scientist – Agr climatology) අනාවැකි කියා ඇති බවට ලබා ගත් 

කටුත්තරවලින් වපන්නුම් කරන ලද විදයාඥයාවේ ලිත ත වාර්තා මගින් සනාථ 

කිරීමට හැකි ව ඇත. (ඇමුණුම 10) 

 

තව ද කාලගුෛ විදයා වදපාර්තුවම්න්තුව මගින් 75 mm වැසි වසින බවට 

අනාවැකි පත කර තිබූ නමුත් (21/12/2018 සිට 22/12/2018) දක්වා) එම 

අනාවැකියට රතිවි පශධ ව ඉතා සු ක කාලයක් තුත දී අධික වලස වර්ෂාපතනය 

365.1mm (ඇමුණුම 03) ලැබීම පිළිබඳ ව කාලගුෛ විදයා වදපාර්තුවම්න්තු වහෝ 

දිස්ත්රික් ආපදා කතමනාකරෛ මධයසථ්ානය ද පූර්ව ව දැනුවත් වනොවූ 

තත්ත්වයකදී ඔවුන් විසින් රකාශ කරන අනාවැකියට අනූව තමන්වේ ක්රියා 

කලාපය සකසා ගන්නා වාරිමාර්ග වදපාර්තුවම්න්තුව සඳහන් කරන ලද අධික 
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වර්ෂාපතනය පිළිබඳ ව පුර්ව දැනුවත්ව ක්රියාකාරි වී ඇති තත්ත්වය එහි ුදා වී 

නැති 22/12/2018 දී ලැබුණු 235.0 mm වර්ෂාපතනවේ (ඇමුණුම 11) 

වහේතුවවන් වමම ආපදා තත්ත්වය ුදා වී ඇති බවට අදහස් කත හැකිය. එම 

නිසා වමම ආපදාව නිලධාරීන්වේ ශක්තිය අභිබවා සිදු වූ බවට සදහන් කත 

හැකිය. 

 

13.  වාන් වදොරටුවට ඉහත ජ්ල ගැලීමට ඉඩ වනො දිය යුතු ය යන්න ඉංජිවන් ප 

වෘත්තිවේ මූලධර්මය බවට වාරිමාර්ග වදපාර්තුවම්න්තුවේ බලධාරින් පිළිවගන 

ඇත. එනමුත් පැමිණිේවේ සඳහන් ඇති පරිදි අඩි 1 ½  ුසට ජ්ල ගැලීම සිදු 

වනොවූ බවට පැවසූ ඔවුන් අගේ 10ක් රමාෛයට පැය කිහිපයක් පමෛක් ජ්ල 

ගැේම සිදු වූ බවට තමන්වේ කටුත්තරවේ දී සඳහන් කර තිවේ. වහේතුව 

වන්වන් වැවේ සම්පූර්ෛ සැපයුම් මට්ටම (FSL) අඩි 36ක් වීමයි. වාන් වදොරටුවේ 

ුස (Height of radial Gates) අඩි 36 අගේ 08ක් යන ආකාරයට නිර්මාෛය 

කර තිවේ. 2018/12/22 වැනි දිනවේ ුදෑසන 04ට පමෛ වැවේ ජ්ල මට්ටම අඩි 

37යි අැේ 06ක් වලස වපන්නුම් කර තිවේ. (දත්තවලට අනුව) එම නිසා 

සාමානය වශවයන් අගේ 08 සිට අගේ 10 රමාෛවේ ජ්ලය වාන් වදොරටුවට 

ුසින් ගලා ඇති බවට කිව හැකි ය. 

 

තව ද ආපදාව සිදු වූ 2018/12/22 වැනි දින ුවශ කාලවේ අධික වලස 

වර්ෂාපතනය (235.0 MM)  (ඇමුණුම 11 වැවේ ජ්ල මට්ටම සීඝ්රවයන් වැඩි කර 

අතර ජ්ල ගැලීම් සිදුවන රවශශවේ පහත් ියම් රවශශවල ද ගං වතුර තත්ත්වය 

ුදා වූ එම අවස්ථාවේ ඉරණනමඩු වැවේ වාන් වදොරටු විවෘත කර තැබුවේ නම් 

නිදාවගන සිටින ජ්නතාව ජීවිත හානිවලට ලක් විය හැකි ය. එම නිසා ඒ සමග 

සසඳා බැලීවම් දී වාන් වදොරටුවලට ඉහළින් අැේ 10ක ජ්ලය පිට කිරීමට ඉඩ 

සැපයීම තාක්ෂණික වශවයන් වැරදි නමුත් ක්වෂේත්රවේ තත්ත්වය හා මානුෂීය 

තත්ත්වය සලකා බලන විට වමම ක්රියාව සාධාරෛ ක්රියාවක් බවට වපවන්. ඒ 

සමග අසාමානය තත්ත්වය ඇති වන ආකාරවේ වාන් වදොරටුවේ ආරක්ෂිත 

මැනිම් (Safety factors) එකතු කර ඇති බව ඉංජිවන් පවන්වේ කටුත්තර ද 

වමම කමිටුව අවධාරෛය කර තිවේ. 

 

14. ඉරණෛමඩු වැවේ ජ්ලය රඳවා ගන්නා ජ්ල රමාෛය වැඩි කර ගැනීවම් 

අරමුණින් අවු පදු 40කට පසු  පපියේ මිලියන 2000ක වියදමින් අඩි 34කට තිබූ 

වැේ බැම්ම අඩි 36ක් දක්වා වගොඩ නගා තිවේ. වමම රතිසංසක්රෛ කටයුතු 

සියේල ම අත්දැකීම් හා හැකියාවන් සහිත (10) වඩා ක්වෂේත්රවේ දැනුම් සහිත 

විවශේෂඥයින් සියයකට අධික ඉංජිවන් පව පන්  හා තාක්ෂෛ නිලධාරීන්වේ 

අඛණ්ඩ අධීක්ෂෛය හා මග වපන්වීම යටවත් සිදු කරන ලදී. එවලස ම ජ්ාතික 

මට්ටවම් විශාල වයාපෘන්න් සිදු කර වකොන්ත්රාත් ආයතනයන් වමම වැඩසටහන් 
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නිම කර තිවේ. වමවන් අවස්ථාවේ අනතු ප සිදුවීමට ඇති තත්ත්වය වනොදැන 

රථම අවස්ථාවේ අඩි 36ක ජ්ලය රඳවා තැබීම වැරදි වලස සඳහන් කිරීමට වනො 

හැකි ය. 
 

වමම වරෝදනාව 2018/12/22 වැනි දින ඇති වූ බලා වපො වරොත්තු වනො වූ 

ආකාරයට ඇති වූ ගං වතුර ආපදා වවන් පසුව ඉදිරිපත් කර ති වේ. එනමුත් 

2018/12/07 වන දින වැව සම්පාදනය තුත ම විවෘත කිරීම අතිග ප 

ජ්නාධිපතිතුමාවේ සුරතින් වුහ. එම අවසථ්ා වේදීත් පවා ජ්ල මට්ටම අඩි 36ක් හා 

අැේ 01ක්  වලස  වපන්නුම් කර ති වේ. එම අවස්ථා වේ දී ආපදා තත්ත්වය දැන 

සිටියා නම් එම රතිසංසක්රෛ සැලසුම් කතමනාකරෛ අංශය (JKWSSP _ PMU) 

වහෝ ඉංජිවන් ප වි වශේෂඥ ුපවශශනය සඳහා පත්කරන ලද ආයතනය ( Info 

teams Ideas Pvt (Ltd) වහෝ ඉහත සඳහන්  වරෝදනා එේල කරන අය වාරිමාර්ග 

 වදපාර්තු වම්න්තුවට ඉහත සඳහන් ක පෛ  වපන්වා දී ජ්ල මට්ටම අවම කිරීමට 

අවශය ුප වදස් ලබා දී තිබුණි. එනමුත් එවැනි ුප වදස් කිසිවක් ඔවුන් ලබා දී 

තිබු වණ් නැත. තව ද වැේ බැවම් ම් ආරක්ෂිත තත්ත්වය ගැන ඔවුන් ස්ථිර ව හා 

පැහැදිලිකමින් පසු වූ බවට පරීක්ෂෛවල දී අපිට වටහා ගැනීමට හැකි වුණි. 

එවසේ ම 2018/12/22 වැනි දින බලා වපොවරොත්තු  වනො වන ආකාරයට ඇති වූ 

ආපදා වවන් අනතු පදායක තත්ත්වය වැව මුහෛ දී තිබුෛදීත් පවා වැ ේ 

වගොඩනැගිේලට කිසිදු හානියක් සිදු වී තිබු වණ් නැත. 
 

15. ඉ ර ණෛමඩු වැ ේ බැම්ම අඩි 02කට  වගොඩනැගී වම් දී දැවැන්ත 

වයාපෘති වේ නිර්මාෛ සැලැස්ම (Design), අධීක්ෂෛය (Monitoring), ඉංජි වන් ප 

ුප වශශනය සඳහා  වසේවයට පත් කර (Info teams ideas pvt (ltd)) ආයතනවේ 

දීර්ඝ කාලීන අත්දැකීම් හා වෙත්ර දැනුම් සහිත වි වශේෂඥයන් ( Team Leader, 

Residential Engineer, Dam Safety Expert, Hydrologist, Structural 

Engineer, Geotechnical Engineer, Procurement Specialist, Sociologist, 

Electro Mechanical Engineer) විසින්  වම වහයවීමට ලක්  වකොට වැඩ කටයුතු 

අධීක්ෂෛය සඳහා ඉංජි වන් පව පන් රාශියක් හා තාක්ෂෛ නිලධාරීන් රාශියක් 

 වමම කටයුත්ත සඳහා පත්කර අවසන් කර ති වේ.  

 

16. අදාත ආපදාව වහේතුවවන් ඇති වූ අලාභ හානි පිළිබඳ විස්තර 

අං විස්තරය මුදල  ප (මිලි) 25ක අධිභාරය 
 පපියේ 

මු ක ගෛන 
 ප (මිලි) 

01 FR 104 (i) (ආ) ට අනුව 
රාජ්ය වශපතවලට ඇති වූ 
අලාභය 

51.4 12.85 64.25 

02 වපොදු ජ්නතාවවේ 
වශපතවලට ඇති වූ 
අලාභය 

2,674.39 668.60 3,342.99 
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 මු ක ගෛන 2,725.79 681.45 3,407.24 

   

දත්ත මූලාශ්රය   : FR 104 (i) (ආ) අනුව වූ රාජ්ය වශපත සඳහා වූ අලාභ ගෛනය 

කිරීමට ුතු ප පතාත් කෘෂිකාර්මික වදපාර්තවම්න්තුවේ වේකම් 

විසින් සකස් කරන ලද ුතු ප පතාත් වසෞඛය අමාතයංශවේ රධාන 

ගෛකාධිකාරි එස්. ගුෛදාස් මහතාවේ රධානත්වවයන් වූ කමිටු 

වාර්තාවකින් ලබා ගන්නා ලදී. 

 මහජ්නතවවේ වපොදු වශපතවලට සිදු වූ අලාභය, කිළිවනොච්චි 

දිස්ත්රික් දිසාපති වැඩමු කවලින් ලැවබන ලදී. 

ඉහත දත්ත අනුව කිළිවනොච්චි දිසත්්රික් වේකම් කාර්යාලවේ සිට ලබා ගන්නා ලද වුවත් 

ඒවා ඉරණෛමඩු වැේ ජ්ලය පිටාර ගැලීවමන් පමෛක් ඇති වූ ඒවා බව ස්ථීර කත 

වනොහැකි තත්ත්වයක් දක්නට ලැවබන අතර මහජ්නතවවේ වපොදු වශපතවලට සිදු වූ 

අලාභ සහ අහිමිවීම් යනාදිය වේඛන මගින් දත වශවයන් සහතික කත වනොහැකි 

ගෛනය කිරීම් වලස දක්නට ඇත. (ඇමුණුම - 12) 

එවලස FR 104 (i) (ආ) අනුව රාජ්ය වශපතවල අලාභ සඳහා වූ ගෛනය කිරීම් කමිටු 

වාර්තාවවන් වමම වාමර්ශන කමිටුව සෑහීමකට පත් වන්වන් නැත. මක්නිසාදයත් 

රාවශය ය වේකම් කාර්යාලය සහ දිස්ත්රික් වේකම් කමිටු වාර්තාවලින් ුපුටා ගන්නා 

ලද සංඛයාවක් වලස දක්නට ලැවබන අතර එම සංඛයාව ඉරණෛමඩු වැව පිටාර 

ගැලීවමන් පමෛක් ඇති වූවක් යන්න සථ්ීර ව රකාශ වනො කිරීවම් තත්ත්වයක් ද 

වාර්තාවේ දක්නට ඇත. (ඇමුණුම - 12)   

එවලස ුතු ප පතාත් ග ප ආණ්ඩුකාරතුමාවේ ඉේලීම පරිදි අතිග ප ජ්නාධිපතිතුමාවේ 

මිලියන 31 ත මුලය රතිපාදනවලින්  පවත්වන ලද ඉරණෛමඩු වැව වාන් ගැලිවමන් 

ඇති වූ හානිය පාසලකට අයත් බවත් අවනක් මුදල  කිළිවනොච්චි දිසත්්රික්කවේ වවනත් 

රවශශයකට අයත් බවත් දක්නට ඇති අතර ඉතිරි රතිපාදන කිළිවනොච්චි දිස්ත්රික්කය 

හැර අවනමාත් දිසත්්රික්කවලට වවන්වකොට පුන පත්තාපනය කර ඇති බවට පරීක්ෂෛ 

මගින් හා මූලය මගින් තහවු ප කිරීමට හැකි ය. (අමුණුම 13) 

එම නිසා වගුවේ වපන්වා ඇති අලාභ හානියක් වලස කර ඇති විසත්රය වමම විමර්ශන 

කමිටුවේ වාර්තාවක් වලස පමෛක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒවා සතය අලාභහානි 

තක්වසේ පවක් වලස න්රෛය වනොකර බවට රකාශ කර සිටියි. තව ද සතය නිවැරදි  

තක්වසේ ප රමාෛය ගෛනය කිරීමට විවශේෂ කමිටුවක් පත් කර පරීක්ෂෛය බවට වමම 

කමිටුව නිර්වශශ ඉදිරිපත් කරයි. 
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නිර්දේශ 

ඉහත සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂෛය අනුව 6 වැනි වේදවේ ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලි 

12ක් සම්බන්ධ ව වමම කමිටුව පහත සඳහන් නිර්වශශයන් ඉදිරිපත් කරයි. 

01. වර්ෂාව ආරම්භ වූ අවසථ්ාවේ වැව අසල වගකිව යුතු නිලධාරින් ව පූර්ෛ කාලීන 

ව වයදවීමට ක්රියා වනොකිරීම හා මධයම වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුවේ අංක 

42/1978  වැනි රක්රවේඛවේ ක්රියාත්මක වනො කිරීම පිළිබඳ කිළිවනොච්චි 

දිස්ත්රික්කවේ වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුවට යැයි නිලධාරි වන්වාසිකාගාර 40 ක් 

දක්නට ඇත. විවශේෂවයන් ඉරණෛමඩු වැවට ආසන්න වාරිමාර්ග 

ඉංජිවන් පවරයාවේ කාර්යාලය අසල සඳහන් කරන ලද නිලධාරි 

වන්වාසිකාගාරය වාරිමාර්ග ඉංජිවන් පවරයාට ලබා දී මාමන වමොවහොතකදී 

වුවත් ඇතිවිය හැකි ආපදාවන් අධීක්ෂෛය කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග ඉංජිවන් ප එම 

ස්ථානවේ වාසය කත යුතු ය. එවමන් ම එයට අවශය පහසුකම් අදාත නිලධාරීන් 

විසින් සපයා දිය යුතු ය. එනමුත් ඊට අවශය පහසුකම් නිසි ආකාරයට සකසවද ෘ 

වනොමැත. ස්ථාවර නිවයෝගය අනුව ජ්ලය අපවත් යන ආකායට විවෘත කර 

දැමීමට වනො හැකි ය .එනමුත් HFL-41 යන්නට අනුව ුදෑසන 2 දක්වා වාන් 

වදොරටු විවෘත කිරීමට අවශය වූවේ නැත .ඒ සමග ගංවතුර කතමනාකරෛය 

සඳහා ජ්ලය අරපිරිමැසව්මන් වතොර ව භාවිත කත වනො හැකි ය යනුවවන් S/O 

3.2.3.1(b) සඳහන් කරයි. (ඇමුණුම ) 

 

02. වැවේ ජ්ල ගැේම හා ජ්ල මට්ටම පිළිබඳ ව නිසි වාර්තාවන් ලැබී තිබුෛ ද 

ඉදිරිවේදී වමවැනි වරෝදනා ඇති වනොවන ආකාරයට සුදුසු තාක්ෂණික ක්රමවේද 

(Best Practice) අනුගමනය කරන වලස වමම කමිටුව නිර්වශශ කරයි.  (විදුත් 

අධීක්ෂෛ ක්රම සහ CCTV) 

 
 

03. ු තු ප පතාත් වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුවේ 2012.05.15 වැනි දින පත්වීම් 

ලබාවගන 2017.06.07 වන දින සිට කිළිවනොච්චි දිස්ත්රික් වාරිමාර්ග 

ඉංජිවන් පවරයා වලස ඉංජ්ාවන් ප සී. බරණිදරන් මය ා වසේවය කරයි. දැවැන්ත 

වයාපෘතියක් වන ඉරණෛමඩු වැව පිහිටා ඇති කිළිවනොච්චි වකොට්සාස 

වාරිමාර්ග ඉංජිවන් ප වලස වැඩ භාරගත් වමොහ වාරිමාර්ග ක්වෂේත්රවේ වසර 5ක 

අත්දැකීම් ලබා ඇති නමුත්, විශාල වැවක් පාලනය කිරීමට අවශය වපෞ පෂත්වය 

සහ අත්දැකීම ලබා වනො තිබුණු බව වමම කමිටුව සහතික කරයි. වමම ක පෛ 

තම කටුත්තරවේදී පවා  ඉංජිවන් පවරයා විසින් රකාශ කර තිවේ. තව ද වමම 

ඉංජිවන් පවරයාට වඩා අත්දැකීම සහ වපෞ පෂත්වය ඇති වවනත් 

ඉංජිවන් පවරවයමා ුතු ප පතාවත් රාජ්කාරිවේ නියැවතන විට ඔවුන්ට 

පත්වීමක් වනොකිරීම වාරිමාර්ග අධයක්ෂකවේ වරදක් ය යන්න වමම කමිටුව 
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පිළිවගන ඇත. නමුත් ුතු ප පතාවත් විශාල ජ්ල වපෝෂක රවශශ වලස වන වැේ 

වදකක් පමෛක් දැකිය හැකි නිසා අදාත ඉංජිවන් පවරයා පමෛක් වනොව ුතු ප 

පතාත් වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව යටවත් රාජ්කාරිවේ නියුතු ඉංජිවන් පවන් 

කිහිප වදවනක් විශාල වැේ කතමෛාකරෛය වකොට අත්දැකීම් වනොමැති අය 

වලස වපවන්. එවහයින් ඔවුන්ට රමාෛවත් මට්ටවම් අත්දැකීම් ලබාගත හැකි 

පුහණු ලබාදීම මගින් වහෝ වවනත් කිසියම් ගැතවපන ක්රියාමාර්ග වගන 

වර්ධනයක් ඇති කිරීමට වමම කමිටුව නිර්වශශ කරයි. අදාත විපත සිදුවූ 

ස්ථානවේ වාරිමාර්ග අධයක්ෂ සහ නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග අධයක්ෂ යන අත්දැකීම් 

සහිත නිලධාරීන් රාජ්කාරිවේ නිරත වී ඇති බව අවධානයට ගත යුතු ය. 

 

04.  වර්ෂාපතනය සහ නියමිත ජ්ල මට්ටම අවධානයට වගන ක්රියාමාර්ග 

වනොගත්වත් ය. යන වරෝදනාව අරමුණු කරවගන සතය වශවයන් ම ඉරෛමඩු 

වැවට ජ්ලය සපයන්නා වූ මාන්මාලම හා වවුනියා රවශශ ජ්ල වපෝෂක 

රවශශවලින් සැලකිය යුතු රමාෛයක් ජ්ලය ලබා ගනී. එවහයින් වාරිමාර්ග 

අධයක්ෂ කාර්යාලය, කිලිවනොච්චි වාරිමාර්ග ඉංජිවන් ප කාර්යාලය , මුලතිේ 

රාවශය ය වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව සහ ඒ හා සම්බන්ධ අවනමාත් ආයතන 

අතර විනිවිදභාවයකින් යුතු වතොරතු ප හවමා ප කරගැනීවම් ක්රමවේදයක් 

නිර්මාෛය කත යුතු ය. තව ද නවීන තාක්ෂණික ක්රමවේදයන් භාවිතාවකොට 

අවදානම්  මධයසථ්ාන ජ්ලවපෝෂක රවශශවල ස්ථාපිත කිරීමට ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

මගින්  සුදුසු වතොරතු ප හවමා ප කර ගැනීවම් ක්රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට ද එම 

කමිටුව නිර්වශශ කරයි. 

 

05.  වමෝසම් වැසි කාලවලදී වගකිව යුතු නිලධාරීන් අඛණ්ඩ ව රාජ්කාරිවයහි 

නියැලිය යුතුය යන්න මධයම වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුවේ සථ්ාවර 

නිවයෝගවයහි සඳහන් වකොට තිවේ. එවසේ වුව ද  2018.12.12 දින සවස්කාලවේ 

ජ්ල මට්ටම අඩි 35යි අැේ 7ක් වලස දැකිය හැකි විය. ස්ථාවර නිවයෝගවයහි 

අංක 3:2:3:4 ට අනුව සම්පූර්ෛ නිමාත් කිරීම් රමාෛයට වඩා අැේ 6ක් 

අඩුවවන් තිවබන විට ජ්ල මට්ටම තිවේ නම් පැය භාගයකට වරක් ජ්ල මට්ටම 

අවධානයට වගන ජ්ල මට්ටවම් සථ්ාවර වර්ධනයක් දැකිය හැකි විට වාන් වදොරටු 

ක්රියාත්මක කත යුතුය යන්න ස්ථවර නිවයෝගවයහි සඳහන් වකොට තිවේ. 

(3.2.3.4. (a)) එදින 75 mmක වැසි ඇද හැලීවම් හැකියාවක් පවතින බව 

කාලගුෛ විදයා වදපාර්තවම්න්තුව අනාවැකි රකාශ කර ඇත. වම් අනුව  වැේ 

ජ්ල මට්ටම පසු දින ුදෑසන අඩි 36 අැේ 3ක් වලස වැඩිවිය හැකි යැයි 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව විසින් බලාවපොවරොත්තු වී තිබුණි .වමවැනි 

තත්වයකදී නඩත්තු නිලධාරිවයමාම වසේවවේ නිරත වී සිටිවේය .ස්ථවර  

නිවයෝගය අනුව ජ්ල මට්ටම මැනීම සඳහා ඒ සම්බන්ධ සන්නිවේදනයන් 

ක්රියාත්මක කිරීමටත් නඩත්තු නිලධාරියාවේ කාර්යභාරයක් ය යන්න රමාෛවත් 
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වලස දැතිය හැකි වනොවී ය. වමවැනි තත්ත්වයක සුදුසු තාක්ෂණික 

නිලධාරිවයමා රාජ්කාරිවයහි වයදවිය යුතු ය. 

 

එවසේ වුව ද නඩත්තු නිලධාරීන් රාජ්කාරිවයහි වයොදවා තිබුණි. ඔහ වාරිමාර්ග 

ඉංජිවන් පවරයා සමග වූ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාව හරහා ද වාරිමාර්ග 

ඉංජිවන් පවරයාවේ රාජ්කාරියට අනුව ද දැනටමත් දැනුවත් කිරීමට අනුව වැව 

සමීපවයහි වාසය කත තාක්ෂණික නිලධාරීන් වැවට පැමිෛ ක්වෂේත්ර තත්ත්වයන් 

වාරිමාර්ග නිලධාරීන් මගින් නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග අධයක්ෂ සහ ුසස් නිලධාරින් 

ද ක්වෂේත්ර තත්ත්වයන් රකාශ කර ඇත. මින් අනතු ප ව ක්වෂේත්රයට පැමිණි 

වාරිමාර්ග ඉංජිවන් ප, නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග අධයක්ෂ සහ නිලධාරීන් 

වාතාවරෛයට සුදුසු පරිදි ක්රියාමාර්ග ගත්හ. එවසේ වුවත් වාරිමාර්ග මූලධර්මවලට 

අනුව වාන් වදොරටුවලට ඉහළින් ජ්ලය ගලා යාමට අවසර ලබා දී වනොමැත. 

එවසේ වුවත් මධයම රාත්රිවේ ඇති වූ අධික වර්ෂාව වහේතුවවන් ලැියය යුතු වර්ෂාව 

අවප්ක්ෂිත ජ්ලය මි.මී 75 ක රමාෛයට වඩා මි.මී 365.1ක වර්ෂාවක් ලැබී ඇත. 

වම් අවස්ථාවේදී වාන් වදොරටු වාරිමාර්ග මූලධර්මවලට අනුව ක්රියාත්මක කිරීමට 

වනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති විය. වම් අවස්ථාවේදී ම වැව පහත රවශශවේ 

ජීවත්වන ජ්නතාවට පයින් ගමන් කිරීමට ඇති අපහසුතා සැතකිේලට වගන 

වාන් වදොරටුවලට ඉහළින් අැේ 10 ක රමාෛයක් ජ්ලය ගලා යාමට අවසර ලබා 

දී ඇත. වාරිමාර්ග මූලධර්මවලට අනුව වමම ක්රියාවලිය වැරදි වූවත් වම් 

අවස්ථාවේදී වවනත් ආතාරවේ න්රෛ ගනු ලැබුවේ නම් වබොවහෝ ජීවිත හානි 

සිදුවන්නට තිබුණි යන්න වමම විමර්ශනවයන් දැන ගත හැකි වී ඇත. වමතැන්හි 

පහත ක පණු පිළිබඳ ව විමර්ශන කණ්ඩායම ඔබවේ වැඩිදුර අවධානයට 

ඉදිරිපත් කර ඇත. 

1. ස්ථාවර නිවයෝග 3:2:3:2 ට අනුව වාරිමාර්ග ඉංජිවන් පවාට ලබා දී තිියය යුතු 

Recession Curve වේඛනය ලබා දී නැත. 
 

2. තව දුරටත් වහොඳින් සම්පූර්ෛ කරනු ලැබ අදාත අනුමැන්න් සමග ඉරණෛමඩු 

වැවවහි වමවහයුම සහ නඩත්තුව සඳහා වූ අත්වපොත සැලසුම් කතමනාකරෛ 

අංශය විසින් වාරිමාර්ග ඉංජිවන් පවාට ලබා දී නැත. 
 

3. තවදුරටත් හදිසි තත්ත්වයකදී පරිහරෛය කිරීමට හදිසි ක්රියාකාරී සැතසුම් 

ුපවදස් කිසිවක් (Emergency action plan) ලිත ත බසින් තිබුවණ් නැත. 
 

06. පහත වැවවහි රතිසංස්කරෛය අවසන් කර අද දක්වා අදාත අයුරින් භාර 

වනොදීවම් තත්ත්වයක් වපවනන්නට තිවේ. එම නිසා සුදුසු, අවශය සහතික 
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කිරීම්වලට පූර්ෛ වගකීම ගත යුතු යැයි ද වම් සම්බන්ධ මාමන වහෝ තාක්ෂණික 

හා වවනත් අවශය පුහණු අවශය බැවින් අදාත නිතධාරීන්ට එය ලබා දීමට වමම 

කමිටුව නිර්වශශ කරයි. 
 

07. වාන් වදොරටු වලට ඉහළින් ජ්ලය ගැලීවම්දී විදුලි ධාවක ක්රියාත්මක වනොවන 
තත්ත්වයක් අවධාරෛය කරන ලදි .ඒම නිසා අනාගතවේ දී වමවැනි 
තත්වයන්ට මුහෛ වනොපෑමට තරම් අදාත තාක්ෂණික සංවිධානයන් සිදු 

කිරීවමන් පසුව වගකීම් භාර ගැනීම සුදුසු යැයි වමම කමිටුව නිර්වශශ කරයි. 
 

08. සැතසුම් වනො කරන ලද වාන් වදොරටු විවෘත කිරීම සම්බන්ධවයන් දිස්ත්රික් ආපදා 
කතමනාකරෛ ඒකකය විවිධ පූර්ව සුදානම් වගන තිබීම නිරීක්ෂෛය වකවර්. 

වකවසේ වවතත් ඇල මාර්ගවේ පහත දිශාවවහි නීති විවරෝධි ජ්නාවාස සහ 

පිළිවවතට සකස් වනොකත නිවාස වලට මාමන වේලාවකදී වහෝ සිදුවිය හැකි ය 

යන පදනමින් විකේප වගාකිරීම් ඉඩම් හා ජ්නාවාස ඉඩම් ලබා දිය යුතු යැයි 

වමම කණ්ඩායම නිර්වශශ කරයි. වහේතුව සැලසුම් වනොකරන ලද මාර්ගවල 
පතල සහ මාර්ගවේ ුස වැඩිවීම වේ. වපර දක්නට තිබූ රමාෛය ඇති තරම් 

ජ්ලය ගලා යන මාර්ග (Bridges) සාදා වනො තිබීම එක් වහේතුවක් බව විමර්ශන 
මගින් අනාවරෛය වන ලදී. එම නිසා වමම ගංවතුර ආපදාවට පමෛක් වහේතුවු 

රධාන සාධකයක් වලස ක්රමාන්ූලල ව වනොකත සංවර්ධන ක්රියාමාර්ගත් 

වහේතුවක් බව රතික්වෂේප කත වනො හැකි සතයකි. 
09.  වාන් වදොරටුවලට අදාත සංස්කරෛ කටයුතු සිදු කත යුතු තත්ත්වවයන් ඒවා 

සම්බන්ධ කටයුතු වකොන්ත්රාත්ක ප විසින් ඉංජිවන් ප ුපවශශකයන්වේ 

අධීක්ෂෛය යටවත් කරවගන ආ තත්ත්වවයන් පහත සවි කරන ලද 4 වැනි සහ 
5 වැනි අංක දරන වදොරටුවලට අදාත හදිසි වදොරටු (Emergency Gate) ඉහතට 
නිර්මාෛය  කත වනො හැකි තත්ත්වයට හසු වූ බැවින් ඒවාට අදාත වාන් වදොරටු 

විවෘත කවතේ නැත. වකවසේ වවතත් ඉහත වාන් වදොරටුව ඉදිරිවේ බාධක සිදු කත 
හදිසි කාල වදොරටු සුදුසු පරිදි ඉවත් කර වදොරටුවල වමවහයුම් පශධතිය සාමානය 

ආකාරයට වගන එනු ලැබු බව ඉංජිවන් පව පන්වේ කට ුත්තරවල සඳහන් වී 

ඇත. 
 

10. ඉහත රතිසංස්කරෛයට අදාත සැතසුම් අධයක්ෂ සහ විවශේඥ ුපවශශන 

ආයතන යනාදීන් එක් ව නිර්මාෛය කිරීම සහ රතිසංස්කරෛය යන අත්වපොත් 
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නිර්වශශයන් සහිත ව ලබා දීමට පියවර ගත යුතු  ය. එවසේ ම ුතු ප පතාත් 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුවට අදාත අත්වපොත් හැකි ඉක්මණින් ලබා ගැනීමට 

කටයුතු කත යුතුය. 
 

11. ුතු ප පතාත් වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව ඉටු කරන්නා වූ සියලුම 

කාර්යයන් අදාත සන්නිවේදන මාධයයන් අනුගමනය කර දැක්විය යුතු ය. එවසේ 
ම ඒවාට රමුඛතාව ලබා දීමට ද තම වදපාර්තවම්න්තු නිලධාරීන්ට ුපවදස් ලබා 

දිය යුතු ය. 
 

12. 2018 .12.22 අ කයම 4 සිට වාන් වදොරටු නිර්මාෛය කර ජ්ල 

කතමානාකරෛ ක්රියාමාර්ග වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තු නිලධාරීන් ගත් බව 

ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිවේඛන මගින් දැනගත හැකි වී ඇත. 
ඇමුණුම 16) ) 

 

13.ූෂෂෛ හා මුදේ වංරා සම්බන්ධ ව වමය විවශශ මුදේ ඔස්වසේ පවත්වන ලද 

සැලසුමක් යන පදනමින් ද ,පතාත් මට්ටමින් පවත්වන ලද රසම්පාදන 
ක්රියාමාර්ගයක් යන පදනමින් ද අදාත කණ්ඩායවම් සැලකිේලට භාජ්නය කර 

වමකී කණ්ඩායම නිර්වශශ කරයි. 
 

ඉහත අනූව මූලික විමර්ශන වාර්තාවක් (1-16 )  (ඇමුණුම් වාර්තාත් (1  සිට 16 
දක්වා වූ වාර්තා )ඔබවේ වැඩි දුර අවධානය සඳහා කා පණික ව ඉදිරිපත් කරමි.) 

 

වාරිමාර්ග දෙපාර්තදම්න්තු නිලධාරීන් සම්බන්ධ මූලිර විමර්ශන රමිටුදේ 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

ඉංජිදන්රු දේ. දප්රේමමාමාර් -  වාරිමාර්ග අධයක්ෂ - උතුරු පළාත. 

01. ු තු ප පතාත් වාරිමාර්ග අධයක්ෂ වලසත්, රතිසංස්කරෛ සැලසුවම් සැලසුම් 

අධයක්ෂ වලසත් වසේවය කත වමතුමා රතිසංස්කරෛය කරන ලද ඉරෛමඩු 

වැවේ වැේ වමවහයුම සහ නඩත්තු ක්රියාවලිය කරන්නා වූ තමාට පහත සිටින 

රාවශය ය වකොට්සාස කාර්යාලවලට සුදුසු පරිදි ඉදිරිපත් වනොකිරීම. 
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02. වැවට අදාත වමවහයුම සහ නඩත්තු සඳහා වූ (Operational Maintenance 

Manual) මාර්වගෝපවශශ වගකීම් දරන්නන් විසින් අනුමත කර, ලබා දීමට 
ක්රියාමර්ග ගැනීමට අවපොවහොසත් වීම. 

03. වාරිමර්ග ඉංජිවන් පවරයා සඳහන් කත මධයසථ්ානවේ නවාතැන් වගන සිටීමට 

අදාත ක්රියාමාර්ග වහෝ ඒ සම්බන්ධ අධීක්ෂෛ කිරීමට අවපොවහොසත් වීම. 
04. කිළිවනොච්චි රාවශය ය නිවයෝජ්ය වාරිමාර්ග අධයක්ෂතුමාට වසේවා ලැයිස්තුව 

ලබා දී වනොතිබීම. 
05. සන්නිවේදන ක්රියාවලිය අනුගමනය වනොකිරීම ද සජීවි අධීක්ෂෛ නිලධාරිවයමා 

වූ අමාතයංශ වේකම් තුමාට ආපදාව සම්බන්ධ හා ඊට වපර ගනු ලැබු ක්රියා 

මාර්ග සම්බන්ධව අද වන විටත් වතොරතුරක් වහෝ ලිපි වේඛෛයක් ලබා 

වනොදීම. 
06. වාන් වදොරටු වලට ඉහළින් ජ්ලය ගලා යන තත්ත්වයක් ඇතිවන තු ප අදාත 

න්රෛ වනො ගැනීම යනාදී පරිපාලන වශවයන් අඩුපාඩුකම් වමම මූලික විමර්ශන 

කමිටුව හඳුනා ගනියි. 

ඉංජිදන්රු න. සුොහරන් - නිදයෝජ්ය වාරිමාර්ග අධයක්ෂ, කිළිදනොච්චි 

දරොට්ඨාසය 

01. කිළිවනොච්චි වකොට්සාස වාරිමාර්ග ඉංජිවන් ප සඳහා වූ වසේවා ලැයිසත්ු ලබා දී 

වනොමැත. 
 

02. වාරිමාර්ග ඉංජිවන් පවරයාට අදාත මධයසථ්ානවේ නවාතැන් වගන සිටීමට 

අදාත ක්රියාමර්ග වහෝ ඒ සම්බන්ධ අධීක්ෂෛ කටයුතු වහෝ ගැනීමට 

අවපොවහොසත් වීම.  

 

03. වාන් වදොරටුවට ජ්ලය ගලා එන තත්ත්වයක් ුදාවන තු ප නියමිත න්රෛ 

වනො ගැනීම යනාදී පරිපාලන වශවයන් අඩුපාඩුකම් වමම මූලික විමර්ශන 

කමිටුව හඳුනා ගැවන්.  

 

ඉංජිදන්රු සී. බරණීෙරන් -  වාරිමාර්ග ඉංජිදන්රු, කිළිදනෝච්චි දරොට්ඨාසය. 

1. වාචික ව අනුමැතිය ලැබී ඇතත් එදින තත්ත්වවයන් වසේවා සථ්ානවේ නැවන් 

වනො සිටීම වහෝ අවශය විධිවිධාන සිදු වනො කිරීම.  
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2. වාන් වදොරටුවලට ඉහළින් ජ්ලය ගලා යන තත්ත්වයක් ඇතිවන තු ප අදාත 

න්රෛ වනොගැනීම යනාදී පරිපාලන වශවයන් අඩුපාඩුකම් වමම මූලික 

විමර්ශන කමිටුව හදුන්වා වදනු ලබයි. 

අ. මයුරන් මහතා -  තාක්ෂණිර නිලධාරී 

1. අ. මයුරන්, තාක්ෂණික නිලධාරි මයා 2018.12.21 යන දින රාත්රිවයහි වසේවා 

වැඩමුරයට අනුූලල ව වසේවයට වාර්තා කත යුතු වුවත් එදින ලිත ත ව 

අනුමැතියකින් වතොර ව නිවාඩු යාම. 
 

 

 

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

ඉංජිවන් ප සී. අමිර්දසීලන්                    ව. මවනෝහරන් මිය 

සාමාජික - 01       සාමාජික - 02  

වාරිමාර්ග ඉංජිවන් ප      ගෛකාධිකාරි 

වවුනියාව.       කෘෂිකර්ම අමාතයංශය ු.ප. 

      

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

ක. ශ්රී වමෝගනන්  

සභාපති  

පතාත් අධයක්ෂ  

කම්ක ප වදපාර්තවම්න්තුව. ු.ප. 

 


