
පළාත් නිශ්චිත සංචර්ධන ප්රදාන ව්යාපි ය ජ නානා 18   

 

ව්යාපි ය නා   ජේ නජගාඩ විදුත් තාෂණ ම  ධයසචාාන  ජේ නජගාඩ දවව් තාෂණ ම 

 ධයසචාාන  NVQ , ලි ාපදංි  සඳහා ඉල්ලුම් කිරී ට අව්ශ්ය  ිතත  
පහසුකම් සංව්ර්ධන   
 

ව්යාපි ය අංක  A 86422106008 
 

ව්යාපි යජ  පර ාර්ා  මූලික  ිතත  පහසුකම් සංව්ර්ධන  තුලින පුහුණු ාභීන ආකර්ශ්න  කර 
ගවනී  

අරමුණු  ශ්ෂණ ය ත් පදන ෂණ තුලින ත  ජීව්ජනනපා  සකසා ගනිමින ද  
ාා යක ආදා   ව්ර්ධන  කළ හවකි පිරිසෂණ ානිත කිරී . 
 

 රැකි ා නියුෂණ ය  ව්ර්ධන  කිරී  තුළින ශ්ර  ල කා  ශ්ෂණ ය ත් 
කිරී . 
 

 තරුම පිරිස කර් ානත නට ජ ාමුකරවී  තුළින ස ාා අපචාර 
ව් ට ජ ාමුවී ට ඇ ය ඉඩකඩ අව්  කිරී . 

 

 
ව්යාපි යජ  සචාානගතවී  

 
ජේ නජගාඩ විදුත් තාෂණ ම ද දවව් හා  වහුම් පුහුණු   ධයසචාාන සංකීර්ම  
ලාඳුරාජගාඩ පාරද ජේ නජගාඩ. 

 
ව්ව ව්න මුද  රු. 

 
රු.මිලි න 5.8 
 

 
කා  රාමුව් 

 
18   /84/38  –  18  /  /38 
 

 
හවදනවී  

 
ලසචනාහිර පළාත්සභා ල  ප්රජශශ් ට අ ත් ගම්පහ දසචි ෂණකජ   අත්තනගල්ල  ප්රාජශය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ්ජ   

ජේ නජගාඩ  පිහිිත ජේ නජගාඩ විදුත් තාෂණ ම  ධයසචාාන  පුහුණු උපජශශ්ක නිළධාරීන  ජදජදජනකු 

 ටජත් පව්ත්ව්ාජගන  නු  ලන පුහුණු   ධයසචාාන ෂණ ව්න අතර ජම්ව්න විට පාශ ා ා සඳහා සිසුන  ලඳව්ා 

ගවනීම් සිදුජකජරමින පව් ය.  

ානාකීර්ම ජපජදසෂණ තුළ පිලිගත් ව්ිත්ී  පුහුණු පාශ ා ාව්න  ලාදී  සඳහා ජේ නජගාඩ  විදුත් තාෂණ ම 

 ධයසචාාන  NVQ ලි ාපදංි   ධයසචාාන ෂණ ජ ස සංව්ර්ධන  කිරී  හහි  ප්රජශශ්ව්ාීනන ට  හත් පිුවව්හ ෂණ 

ව්නු ඇත.  

තිීයික  හා ව්ිත්ී  අධයාපන ජකාමි න සභාජේ අනු ත ලි ාපදංි පුහුණු  ධසචාාන ෂණ ජ ස ලි ාපදංි 

වී  තුළින  විදුත් තාෂණ ම පාශ ා ාජේ ණාමාත් ක භාව්  ව්ර්ධන කර ගවනී ටත් හ හරහා    පිලිගත් 

ව්ිත්ී   සහ යක ෂණ නිකුත්කිරී ටත්  හවකිජේ. හ ගින  පුහුණු ාභින  ආකර් ම කර ගවනී ට දද ව්වඩි 

ව්ශ්ජ න ජ   වි   ානතාව් අතර ප්රචලිත කිරී ට ද  අව්සචාාව්  උදා ජේ.  

ඉහත අව්ශ්යතාව්න මූලික ජකාට ස කා  18   ව්සජර් ද ජ    ධයසචාාන  NVQ , ලි ාපදංි  සඳහා ඉල්ලුම් 

කිරී ට අව්ශ්ය මූලික  ිතත  පහසුකම් සංව්ර්ධන  කිරී ට අජේෂණිත . 

 
 



 
ජේ නජගාඩ විදුත් තාෂණ ම ද දවව් හා  වහුම් පුහුණු   ධයසචාාන  ජෂණනද්ර ජකාටගත් ව්ර්ත ාන ගවටු. 

 
 

01.  ධයසචාාන ජගාඩනවගිලි ඉතා ත් ාරා ජීර්ම සචව්භාව්ජ න යුෂණත වී  
 
ජ හි පව් යන ලාහිර ජපනු  තුලින පුහුණුව් සඳහා දරුව්න ආකර්ශ්න  කර ගවනී  ඉතා අීනරු කරුමෂණ 
ව්න අතර  ජම් නිසා  පසුගි  ව්සර තුළ ලඳව්ා ගවනීම් සිඳුවූජ  ඉතා  අල්ලප ව්ශ්ජ නි. හජහයින ජ   
ජගාඩනවගිල්ල  ද අුත්ව්වඩි ා ක  යුතුව් ඇත. 
 
 

02. ව්වසිකිළි  ඉතා ත් අල න තත්ව්ජ  පවව්ී . 
 

            ජේ නජගාඩ දවව් තාෂණ ම ආ තන ත්ද  වහුම් පුහුණු ආ න ත් ද විදුත් තාෂණ ම  ධයසචාාන ත් 
            හක  සචාානජ  පිහිටා ඇ ය අතර ජ   සි ු ආ තනව්  උපජශශ්ක නි ධාරිනටද පුහුණු ාභිනට හා  
            කාර්මිකයින සව ට  ඇ ය හක  ව්වසිකිළි ද ඉතා ත් අල න තත්ව්ජ  පව් ය. හජසච   වහුම් පුහුණු  
            පාශ ා ාව් සඳහා  ගවහවණු දරුව්න සහභාගී ව්න ලවවින සනීපාරෂණ ක පහසුකම්  ලා දී  ඉතා 
            අතයව්ශ්ය කරුමකි. 
 
 

03. ව්හ  ඉතා පහලින පිහිටා ඇත. 
 
ව්හ  ඉතා පහලින පිහිටා ඇ ය නිසා  දවඩි අේ ර චමි  හමුජේ   හත් පීඩාජව්න අධයන කටයුතු සිඳු 
කිරී ට සුඳුජේ.  
 
 

04.  ධයසචාාන  පිහිිත ඉඩ   ජකිත  ාර්ග ෂණ   ජ ස භාවිතා කිරී  
 
 ධයසචාාන   අව්ට ජීව්ත්ව්න පදංිකරුව්න ජ    ධයසචාාන  පිහිිත ඉඩ   ජකිත  ාර්ග ෂණ   ජ ස 
භාවිතා කිරී  නිසා නිතර පුශග යින  ධයසචාාන  හරහා ග න කිරී  ද   හත් ගවටුව්ෂණ වී ඇත. ජම් 
නිසා  ධයසචාාන  ව්ටා ආරෂණිත ව්වටෂණ ඉිකකිරී  ද අතයව්ශ්ය කරුමකි. 
 
 
 
 

 
ඉුවකළ යුතු කාර්  න 
 

 

1. සනීපාරෂණ ක පහසුකම් 

2.  ධයසචාාන  ව්ටා ආරෂණිත ව්වටෂණ සහ 

ජේඨාුවව්ෂණ ඉදකිරී  

3.  ධයසචාාන ජගාඩනවගිල්ල  අුත්ව්වඩි ා 

කිරි  

 
සහ   ලා ගවනී ට ජ නජිත භාහිර ආ තන ප්රාජශය   ඉංජිජනරු කාර් ා     - ගම්පහ 

 



 

ප්ර ය ාභීන 

 

 

ජේ නජගාඩ ප්රජශශ්ජ  තරුම දුව්ා දරුව්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



පළාත් නිශ්චිත සංචර්ධන ප්රධාන ව්යාපි ය ජ නානා 18   

 

ව්යාපි ය නා   ජකාළඹ  දසචිෂණකජ  ජතනරාගත් නි චපාදන පුහුණු  ධයසචාාන ව්  
ජගාඩනවගිලි සංව්ර්ධන  කිරී . 
 

ව්යාපි ය  අංක  H 86422131004 
 

ව්යාපි යජ  පර ාර්ා  මූලික  ිතත  පහසුකම් සංව්ර්ධන  තුලින  ජසචව්ක අභිජේරම  ඇ ය කිරී ත් 
නි චපාදන ණාමත්ව්  ව්වඩිකරගවණී ත් 

අරමුණු  
 ශ්ෂණ ය ත් පදන ෂණ තුලින ත  ජීව්ජනනපා  සකසා ගනිමින ද  

ාා යක ආදා   ව්ර්ධන  කළ හවකි පිරිසෂණ ානිත කිරී . 
 

 රැකි ා නියුෂණ ය  ව්ර්ධන  කිරී  තුළින ශ්ර  ල කා  ශ්ෂණ ය ත් 
කිරී . 
 

 තරුම පිරිස කර් ානත නට ජ ාමුකරවී ට හවකි ආකර් ණී  
පරිසර ෂණ ජගාඩනවගී . 

 

 
ව්යාපි යජ  සචාානගතවී  

 
ජකාළඹ දසචිෂණක  තුළ 
 

 
ව්යාපි ය ව්ිතනාක  රු. 

 
රු.මිලි න 5.3 
 

 
කා  රාමුව් 

 
18   /84/38  –  18  /  /38 
 

 
හවදනවී  
 
ජකාසචග  ජේ   ධයසචාාන  

 
ජකාළඹ දසචිෂණකජ   ීනතාව්ක ප්රාජශය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජකාසචග  ජේ   ධයසචාාන  
කර් ානත ජදපාර්තජම්නතුව් සතු  ධයසචාාන කි . ජ    ධයසචාාන    ගින සාරීද ඇදුම් ජරදද  යරජරද  හා 
සජරාම් නි චපාදන  ලහු ව් සිඳුකරන අතර ව්ාර්ිකව් රුපි ල්ල මිලි න  ඉෂණ ව්න නි චපාදන ෂණ  ලාජදනු 
 ලයි.  ව්ර්ත ානජ  කාර්මිකාව්න හත් ජදජනකු හා නි ධාරීන ජදජදජනකු ජසචව්  කරනු  ලන ජ   

 ධයසචාානජ  ූමමි ප්ර ාම  පර්චසච  20ෂණ ව්න අතර ජගාඩනවගිල්ල  අඩි 68” x 20”ප්ර ාමජ න යුෂණත . 
 
ව්වලිකනන දවව් තාෂණ ම  ධයසචාාන  
 
ජකාළඹ දසචිෂණකජ   ීනතාව්ක ප්රාජශය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ව්වලිකනන දවව් තාෂණ ම  ධයසචාාන  
උසසච හා ණාමාත් ක දවව් නි චපාදන බිහිකරන ජදපාර්තජම්නතුව් සතු තව්ත් හෂණ  නි චපාදන පුහුණු 
 ධයසචාාන කි. ව්ාර්ිකව් රුපි ල්ල මිලි න  ඉෂණ ව්ා  නි චපාදන කටයුතු සිඳුකරන ජ    ධයසචාානජ  හෂණ 
නි ධාරිජ කු ජසචව්  කරනු  ලන අතර  පුහුණු  ාභීන  යජදජනකු ලඳව්ා ගවනී ට නි මිත .  
 
 
 



 
ජ     ධයසචාාන  ජෂණනද්ර ජකාටගත් ව්ර්ත ාන ගවටු. 

 
ජකාසචග  ජේ   ධයසචාාන  
 
01.  ධයසචාාන ජගාඩනවගිල්ලජල්ල ව්හ   හා බි  අල න තත්ව්ජ  පවව්ී . 

 
ව්සර 53ෂණ  ප ම  පවරණි ජ   ජගාඩනවගිල්ලජල්ල  බිත් යව්   හා බි   තවනින  තවත ව්ළව්ල්ල  තුවී 
තර ෂණ ගරා ව්වජටන සචව්භාව්ජ  ඇ ය ලවවින නි චපාදන කටයුතු සිඳුකිරීජම්ද  හත් අපහසුතාව් කට 
පත්ජේ. ජේ   ධයසචාානජ  ව්හ  පහ යන පිහිටා ඇ ය අතර හ  තට රි ේ පවනී  නිසා තවනින තවන 
පුපුරා ජගාසච ඇ ය ලවවින  ව්ර් ා කා  ව් ද හ  සචාාන ව්ලින ා   කානදු වී ෂණ ද සිඳුජේ.  
 
 
02. මුරකුිත  හා ආරෂණිත ව්වට  ඉදකළ යුතුවී . 
 

            ආ තනජ  මුරකුිත   අල න තත්ව්ජ  පව් යන අතර මුරකරු හහි රැිකසිිතනුජ   හත් අීනරුතාව් න 
             ධයජ  . තව්ද ආ තන  ව්ටා ඇ ය කම්බි කණු කවඩී පසච ලවම් ද ජසනදා පාුව්ට  ෂණවී ඇත.  
            ජ   තත්ව්  ආ තනජ  ආරෂණ ාව් ද  ල පෑ ෂණ ව්නු ඇත.  
    
            ව්වලිකනන දවව් තාෂණ ම  ධයසචාාන  
 
 

01. ව්වසිකිළි   ඉදකළ යුතුවී . 
 

            ව්වසි සහිත දන නීද  ව්  පිරී ජපනච්චි  උතුරා  න ලවවින පව් යන ව්වසිකිළි  හ  කා ව් දී 
            ප්රජ නාන ට ගත ජනාහවක. හ  උතුරා න අපද්රව්ය ලිං ා  ට ද මුසුව්න ලවවින  ලිං ා   
            පරිජභනාන  කිරී ට  ජනාහවක. 
 
            81. ආරෂණිත ව්වට ඉදකළ යුතුවී . 
 
           ආ තන  ව්ටා ආරෂණිත ව්වටෂණ ජනා ව යවී  නිසා ප්රජශශ්ව්ාීනන විසින අස  රෂණිත  සඳහා  ජකිත 
            ාර්ග ෂණ ජ ස  ධයසචාාන ූමමි  භාවිතා කරනු  ලයි. ජම් නිසා විවිධ පුශග යින  ධසචාාන ූමමි ට 
           ඇතුු ජේ.  
 

 
 
ඉුවකළ යුතු කාර්  න 
 

ජකාසචග  ජේ   ධයසචාාන  

1. ජගාඩනවගිල්ල  සංව්ර්ධන  කිරී . 

2.  ධයසචාාන  ව්ටා ආරෂණිත ව්වටෂණ සහ 

ජේඨාුවව්ෂණ ඉදකිරී  

3.  ධයසචාානජ  මුර කුිත  ඉදකිරී . 

ව්වලිකනන දවව් තාෂණ ම  ධයසචාාන  

1. ව්වසිකිළි  ඉදකිරී  

2.  ධයසචාාන  ව්ටා ව්වට හා ජේඨාුවව් 

ඉදකිරී  

 



සහ   ලා ගවනී ට ජ නජිත භාහිර ආ තන ප්රාජශය   ඉංජිජනරු කාර් ා     - ජහන ාග  

 
 

ප්ර ය ාභීන 

 

 

* ජකාසචග  ජේ   ධයසචාානජ  කාර්මිකාව්න. 

 ධයසචාානජ  නි ධාරීන. 

* ව්වලිකනන දවව්තාෂණ ම  ධයසචාානජ   පුහුණු ාභින 

හා නි ධාරීන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



පළාත් නිශ්චිත සංචර්ධන ප්රධාන ව්යාපි ය ජ නානා 18   

 

ව්යාපි ය නා   කුතර දසචිෂණකජ  ජතනරාගත් නි චපාදන පුහුණු  ධයසචාාන ව්  
ජගාඩනවගිලි සංව්ර්ධන  කිරී . 
 

 
ව්යාපි ය  අංක  

 
H 86422165007 

 
ව්යාපි යජ  පර ාර්ා  

 
මූලික  ිතත  පහසුකම් සංව්ර්ධන  තුලින  ජසචව්ක අභිජේරම  ඇ ය කිරී ත් 
නි චපාදන ණාමත්ව්  ව්වඩිකරගවණී ත් 

අරමුණු  
 ශ්ෂණ ය ත් පදන ෂණ තුලින ත  ජීව්ජනනපා  සකසා ගනිමින ද  

ාා යක ආදා   ව්ර්ධන  කළ හවකි පිරිසෂණ ානිත කිරී . 
 

 රැකි ා නියුෂණ ය  ව්ර්ධන  කිරී  තුළින ශ්ර  ල කා  ශ්ෂණ ය ත් 
කිරී . 
 

 තරුම පිරිස කර් ානත නට ජ ාමුකරවී ට හවකි ආකර් ණී  
පරිසර ෂණ ජගාඩනවගී . 

 

 
ව්යාපි යජ  සචාානගතවී  

 
කුතර දසචිෂණක  තු   
 

 
ව්ව ව්න මුද  රු. 

 
රු.මිලි න  .77 
 

 
කා  රාමුව් 

 
18   /84/38  –  18  /  /38 
 

 
හවදනවී  

 
කුතර  දසචිෂණකජ   පිහිිත කුඩා අජේජගාඩ ජේ   ධයසචාාන ද හල්ලකඳි  ජේ    ධයසචාාන ද තුුගග   
ජේ   ධයසචාාන  හා පාන ය  ජේ   ධයසචාාන  සංව්ර්ධන  කිරී ට නි මිත අතර අග ව්ත්ත ුහු ඉංජිජනරු  
 ධයසචාාන  ද ජ   ව්යාපි ය   ගින සංව්ර්ධන  කිරි ට නි මිත . ජ    ධයසචාානව්   ිතත  පහසු කම් 
සංව්ර්ධන  කිරී  ජ  ගින ඉුවකිරී ට ල ාජපාජරාත්තු ජේ. 
 

1. කුඩා අජේජගාඩ ජේ   ධයසචාාන  
පාලිනද නුව්ර  ප්රාජශ ය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   ජේ   ධයසචාානජ  උපජශශ්ක 
නි ධාරිණි ෂණ හා කාර්මිකාව්න 6 ජදජනකු ජසචව්  කරන අතර ව්ාර්ික නි චපාදන  රු. මිලි න කට 
ආසනනජේ. 
 

2. හල්ලකඳි  ජේ    ධයසචාාන  
ජේරුව්    ප්රාජශ ය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   ජේ   ධයසචාානජ  උපජශශ්ක 
නි ධාරිණි ෂණ හා කාර්මිකාව්න 6 ජදජනකු ජසචව්  කරන අතර ව්ාර්ික නි චපාදන  රු. මිලි න කට 
ආසනනජේ. 
 
 



 
      3.   තුුගග   ජේ   ධයසචාාන  

ජදාඩම්ජගාඩ   ප්රාජශ ය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   ජේ   ධයසචාානජ  උපජශශ්ක 
නි ධාරිණි ෂණ හා කාර්මිකාව්න 9 ජදජනකු ජසචව්  කරන අතර ව්ාර්ික නි චපාදන  රු. මිලි න  
ඉෂණ ව්යි. 
 

4.   පාන ය  ජේ   ධයසචාාන  
 තුග   ප්රාජශ ය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   ජේ   ධයසචාානජ  උපජශශ්ක නි ධාරිණි ෂණ 
හා කාර්මිකාව්න  4 ජදජනකු ජසචව්  කරන අතර ව්ාර්ික නි චපාදන  රු. මිලි න තුනක ද ඉෂණ ව්යි. 

 
      5.   අග ව්ත්ත ුහු ඉංජිජනරු   ධයසචාාන  
 

අග ව්ත්ත    ප්රාජශ ය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   අග ව්ත්ත ුහු ඉංජිජනරු   ධයසචාාන  
පුහුණු  ධයසචාාන ෂණ ව්න අතර හහි  උපජශශ්ක නි ධාරින ජදජදජනකු සිිතන අතර  පුහුණු ාභීන   
ජදජනකු   පුහුණුව්  ලයි.  

 
 
 
ඉුවකළ යුතු කාර්  න 
 

 

1. ව්වසිකිළි පහසුකම් සංව්ර්ධන   

 කුඩා අජේජගාඩ ජේ   ධයසචාාන  

 පාන ය  ජේ   ධයසචාාන  

 අග ව්ත්ත ුහු ඉංජිජනරු   ධයසචාාන  

 

2. ා  පහසුකම් සංව්ර්ධන  

 හල්ලකඳි  ජේ    ධයසචාාන  

 තුුගග   ජේ   ධයසචාාන  

. 

 
සහ   ලා ගවනී ට ජ නජිත භාහිර ආ තන ප්රාජශය   ඉංජිජනරු කාර් ා  -  තුග ද කුතර   

 

ප්ර ය ාභීන 

 

 

 කුතර දසචිෂණක ට අ ත් ඉහත 

 ධයසචාානව්  කාර්මිකාව්න ද  

 පුහුණු  ාභීන ද 

  ධයසචාාන  නි ධාරීන. 

 

 

 

 



පළාත් නිශ්චිත සංචර්ධන ප්රධාන ව්යාපි ය ජ නානා 18   

 

ව්යාපි ය නා   ගම්පහ  දසචිෂණකජ  ජතනරාගත් නි චපාදන පුහුණු  ධයසචාාන ව්  
ජගාඩනවගිලි සංව්ර්ධන  කිරී . 
 

 
ව්යාපි ය  අංක  

 
H 8642216300  

 
ව්යාපි යජ  පර ාර්ා  

 
මූලික  ිතත  පහසුකම් සංව්ර්ධන  තුලින  ජසචව්ක අභිජේරම  ඇ ය කිරී ත් 
නි චපාදන ණාමත්ව්  ව්වඩිකරගවණී ත් 

අරමුණු  
 ශ්ෂණ ය ත් පදන ෂණ තුලින ත  ජීව්ජනනපා  සකසා ගනිමින ද  

ාා යක ආදා   ව්ර්ධන  කළ හවකි පිරිසෂණ ානිත කිරී . 
 

 රැකි ා නියුෂණ ය  ව්ර්ධන  කිරී  තුළින ශ්ර  ල කා  ශ්ෂණ ය ත් 
කිරී . 
 

 තරුම පිරිස කර් ානත නට ජ ාමුකරවී ට හවකි ආකර් ණී  
පරිසර ෂණ ජගාඩනවගී . 

 

 
ව්යාපි යජ  සචාානගතවී  

 
ගම්පහ  දසචිෂණක  තු   
 

 
ව්ව ව්න මුද  රු. 

 
රු.මිලි න 1.93 
 

 
කා  රාමුව් 

 
18   /84/38  –  18  /  /38 
 

 
හවදනවී  

 
ගම්පහ දසචිෂණක  තුළ  පිහිිත අකරංගහද කිරිිකව්ව ද විජගාඩ හා  ජලාක ග  ජේ   ධයසචාාන න හා 
රදාව්ුගනන ුහු ඉංජිජනරු  ධයසචාාන ත් ද බි ග  රතු විත  ධයසචාාන ත් සනීපාරෂණ ක පහසුකම්  සහිතව් 
සංව්ර්ධන  කිරී  ට ජ   ව්යාපි ය  තුළින  ල ාජපාජරාත්තු ජේ. 
 

01. අකරංගහ  ජේ   ධයසචාාන  
දවු පිිත   ප්රාජශය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   ජේ   ධයසචාානජ  උපජශශ්ක 
නි ධාරිණි ෂණ හා කාර්මිකාව්න 6 ජදජනකු ජසචව්  කරන අතර ව්ාර්ික නි චපාදන  රු. මිලි න කට 
ආසනනජේ. 
 
02. කිරිිකව්ව   ජේ    ධයසචාාන  
ජදාම්ජප   ප්රාජශය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   ජේ   ධයසචාානජ  උපජශශ්ක නි ධාරිණි ෂණ 
හා කාර්මිකාව්න   ජදජනකු ජසචව්  කරන අතර ව්ාර්ික නි චපාදන  රු. මිලි න  ඉෂණ ව්යි. 
 
 
 



      3.   විජගාඩ  ජේ   ධයසචාාන  
මිනුව්නජගාඩ   ප්රාජශය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   ජේ   ධයසචාානජ  උපජශශ්ක 
නි ධාරිණි ෂණ හා කාර්මිකාව්න 9 ජදජනකු ජසචව්  කරන අතර ව්ාර්ික නි චපාදන  රු. මිලි න  
ඉෂණ ව්යි. 
 

4.   රදාව්ුගනන  ුහු ඉංජිජනරු   ධයසචාාන  
 

මීරිග   ප්රාජශය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   රදාව්ුගනන  ුහු ඉංජිජනරු   ධයසචාාන  පුහුණු 
 ධයසචාාන ෂණ ව්න අතර හහි  උපජශශ්ක නි ධාරින ජදජදජනකු සිිතන අතර  පුහුණු ාභීන 6 ජදජනකු   
පුහුණුව්  ලයි.  

 
5.  ජලාක ග  ජේ   ධයසචාාන  

මීරිග    ප්රාජශය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   ජේ   ධයසචාානජ  උපජශශ්ක නි ධාරිණි ෂණ 
හා කාර්මිකාව්න    ජදජනකු ජසචව්  කරන අතර ව්ාර්ික නි චපාදන  රු. මිලි න තුනකට ආසනන 
ජේ. 

 
      6.   බි ග  රතු  විත   ධයසචාාන  
 

බි ග    ප්රාජශ ය   ජල්ලකම් ජකාඨාශාශ් ට අ ත් ජ   බි ග  රතු විත   ධයසචාාන  නි චපාදන හා 
පුහුණු  ධයසචාාන ෂණ ව්න අතර හහි  උපජශශ්ක නි ධාරින ජදජදජනකු  හා කාර්මිකයින 7 ජදජනකු   
ජසචව්  කරනු  ලයි.  

 
 
 
ඉුවකළ යුතු කාර්  න 
 

 

8.      ව්වසිකිළි පහසුකම් සංව්ර්ධන   

*  රදාව්ුගනන  ුහු ඉංජිජනරු   ධයසචාාන  

*  බි ග  රතු  විත   ධයසචාාන  

*  විජගාඩ  ජේ   ධයසචාාන  

      *  කිරිිකව්ව   ජේ    ධයසචාාන  

      *  අකරංගහ  ජේ   ධයසචාාන  

 

0.2    ා  පහසුකම් සංව්ර්ධන  

*  ජලාක ග  ජේ   ධයසචාාන   

සහ   ලා ගවනී ට ජ නජිත භාහිර ආ තන ප්රාජශය   ඉංජිජනරු කාර් ා  - මිනුව්නජගාඩදබි ග ද 

ගම්පහ    

 

ප්ර ය ාභීන 

 

 

 ගම්පහ  දසචිෂණක ට අ ත් ඉහත 

 ධයසචාානව්  කාර්මිකාව්න ද  

 පුහුණු  ාභීන ද 

  ධයසචාාන  නි ධාරීන. 

 


