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වසර ගණන3 �ධායක තන() දරා ඇ5 තැනැ�5ය?. =ෙයෝජ� අධ�3ෂ (තා3ෂණ) තන(රට ප�R 

ව)ෂ �තාන මහතා අධ�3ෂෙ_ ^ පග fතෙය?.  ගං�0ය මහ�fය අෙ�3ෂා කෙa =යfත 

සැලැස්ම3 අ�ව කටo( ?@මට බැ�+ එව+ වැඩ &'ෙවල3 නැ5 =සා ඇය �zෙU කල ?@ම?= 

ඇය තමා ෙවත පවර� ලැ� ෙදය3 පමණ3 ඉ� කලාය.  

කා�යය මiඩලයට වැඩ පවරා ෙනො5�නද ඔk+ ?�යZ වැඩක =රත ෙනො9 �z� දැ�මට අධ�3ෂ 

අකමැ5 �ය එව+ අවස්ථාවලI ඔH කෙa මා(පාල මහතා අත පckඩ එවf+ කා�යමiඩලෙය+ වැඩ 

කරවා ග+නා ෙලස =ෙයෝජ� අධ�3ෂ ව)+ ෙවත ද+වා එ9ම� තම ෙaකZ ව0ය ෙලස ප� කර� 

ලැ� ඇ_නස් මහ�fයට එතරZ �J� කZ හා පල1)�ද3 ෙනො5�න� ඇය &'බදව තදබල �ශ්�සය3 

අධ�3ෂකට 5�=. ෙZ =සාම ඇයට කා�යාලෙU ප0පාලන කටo( පවර� ලැ�ය. ඇය =ල ෙනොල� 

ප0පාලන =ලධා0=යක ෙම+ කටo( කලාය ප0පාලන කටo( &'බදව =ෙයෝජ� අධ�3:කා 

(පාලන) ෙව5+ උපෙදස් ලබා ගැbමට අකමැ5 R ඇය සෑම ෙදය3ම සාක�ජා කෙa අධ�3ෂ සමගය 

අධ�3ෂ ��+ ෛද=ක මැමය මh+ පවර� ලැ� ඇතැZ කටo( ගං�0ය මහ�fය ඉ� කල� 

ෙබොෙහෝ�ට එම මැමෙUම සටහන3 තබා ඇ_නස් මහ�fය ෙවත ෙයො- ?@මට ඇය wයා කලාය. 

ව�ාපෘ5ෙU ෙදවනවසෙ� (+වන කා�^ෙ/I අප දව� හරණ ප�ද5 ඉV ?@ම සදහා ෙට+ඩ� කැදවන 

ලV ජලා පවාහන මiඩලය,ෙසෞඛ� ෙදපා�තෙZ+(, නගර සභාව ආI ආයතන තමh+ එම කටo( 

wයා�මක කල o( kවද y+ෙක+ද මහතා එම ආයතන සමග ෙහොද සබදතාවය3 පව�වා ග�ෙ� 

නැත. y+ෙක+ද මහතා කaපනා කෙa එම කා�යය+ ඉ� ?@ම එවැ= ආයතනවල අ=වා�ය වග�Z 

බවය. 

ෙදවන වසර අවසානෙU I� ව�ාපෘ5ෙU ස(�දායක පග5ය3 ෙනො5�න =සා ජල සංර3ෂණ 

අමාත�ාංශෙU ෙම+ම ජාත�+තර dල� බැං^ව ද සෑyමට ප� ෙනොR බව අධ�3ෂ ෙවත ද+වා එවන 

ලV. 

1. ෙමම ව�පෘ5ෙU ඔබ හJනාග+නා ගැට  කළමණාකරණ dලධ�ම වලට අදාලව සාක�ජා කර+න. 

2. ව�ාපෘ5 අධ�3ෂ සහ අෙන^� කා�ය මiඩලය ෙවත පැව0ය o( පධාන කා�යය+ පැහැV'ව සහ 

ෙකzෙය+ ෙවන ෙවනම ද3ව+න. 

3. ව�ාපෘ5ෙU කටo( ඉV0වසර (න (ල සා�ථක ෙලස =ම ?@ම සදහා ඔබ ෙයෝජනා කරන 

wයාමා�ග ව�ාපෘ5 wයාකාරකZ ස]තව �ශ්ෙaෂණා�මක ෙලස ඉV0ප� කර+න. 

  


