2019$20 uy lkakh i|yd 2019 Tlaf;dan¾ ui 17 jeks osk
fmardfoKsh .kafkdarej cd;sl lDIsl¾u f;dr;=re yd ikakf
s õok uOHia:dkfhaoS meje;ajQ
uyje,s c,md,k lñgq /iaùfï jd¾;dj
iyNd.sjQfjda(
wkq
wxl
01
02

ku
wdpd¾h ã’'tï'tia' Èidkdhl uy;d
cS'fla'à' iur;=x. fuh

;k;=r
iNdm;s^c'md'lñgqj&
f,alï ^c'md'lñgqj&

fiajd ia:dkh
Y%S ,xld uyje,s wêldßh
YS%','u'w' c, md,k f,alï
ld¾hd,h" fld<U

Èidm;sjreka $ w;sf¾l Èidm;sjreka iy ksfhdacs;jreka
01

tia'tï'cS'fla' fmf¾rd uy;d

Èidm;s

Èidm;s ld¾hd,h" ud;f,a'

02

î'tï'hQ'î'ir;a pJøisß uy;d

Èia'lDIs'wOHCI

Èia'f,alï ld¾hd,h" r;akmqr

03

tÉ'tï'wd¾'nKavdr uy;d

Èia'lDIs'wOHCI

Èia'f,alï ld¾hd,h" uykqjr

04

tÉ'tï'tia' fyar;a uy;d

iy' wOHCI

Èia'f,alï ld¾hd,h" wkqrdOmqr

m%dfoaYSh ksfhdackh
01

tia'tï'fla'l=udßydñ uy;añh

m%dfoaYSh f,alï

m%d'f,a' ld¾hd,h" we,yer

02

t,a'tï'mS' .=K;s,l uy;d

iyldr m%d' f,alï

m%d'f,a'ld¾hd,h" .f,kaì÷kqjej

jdßud¾. fomd¾;fïka;=j
01

à'cdklS ó.ia;ekak ñh

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

tï'wd¾'fla' iurfldaka ñh
tï'ví'mS o is,ajd uy;d
tia'ta'ã'tka'iurisxy uy;d
fla'tÉ'tka'tia' l=udr uy;d
ã'tï'ta'fofyrf.dv uy;d
fla'tï'ta'mS'lreKdkdhl uy;d
tia'fla'fyajd.u uy;d
tï'cS' wcs;a mqIaml=udr uhd
tia'fla' b,x.isxy uy;añh
ví'fca'tï't,aa' fyaud,a uy;d
fla'wls,ka uy;d
ta'tï'ta'whs'î'wfíisxy uy;d
ta'ví'ta'Wohx. uy;d
mS'cS'ofUdar.u uy;d
tÉ'úcs;a fldä;=jlal= uy;d
t,a'fldgú,wdrÉÑ uy;d
ví'tka',laud,a uy;d
ms%hxld fldiaj;a; fukúh
ta't,a' wrúkao uy;d
ã'iS' fyÜáwdrÉÑ uy;d

jdß wOHCI^c'l<'yd
mqyqKq&
jdß wOHCI
jdß wOHCI
jdß wOHCI
jdß wOHCI
jdß wOHCI
jdß wOHCI
wOHCI
iyldr wOHCI
m%d' jdß bxðfkare
m%d' jdß bxðfkare
m%d' jdß bxðfkare
m%d'jdß bxðfkare
m%d'jdß bxðsfkare'
m%d'jdß bxcsfkare
m%d'jdß bxcsfkare
m%d'jdß bxðsfkare'
m%d' jdß bxcsfkare
m%d'jdß bxcsfkare
m%d' jdß bxcsfkare
m%d' jdß bxcsfkare

1

jdßud¾. fomd¾;fïka;=j
m%Odk ld¾hd,h
jdß w' ld¾hd,h" wkqrdOmqr
jdß'w'ld¾hd,h" nluQK
jdß w'ld¾' ß§.u mdr" wïn,kaf.dv
jdßud¾. ld¾' fonrjej";siaiuydrduh
jdß'wOHCI ld¾hd,h" uykqjr
jdß'w'ld¾hd,h" fmdf,dkakrej
jdß l<' wxYh" jdß'fomd' fld<U 07
m%d'jd'b' ld¾hd,h" kdõpd¥j
m%d'jd'b' ld¾hd,h" rdcx.kh
m%d'jd'b' ld¾hd,h" fidaumqr
m%d'jdß'bxð'ld¾hd,h" ñkafkaßh
jdß'bxð' ld¾hd,h" fmdf,dkakrej
jdß bxcs' ld¾hd,h" ljqvq,a,
jdß bxcs' ld¾hd,h" yqre¿jej
jdß'bxð' ld¾hd,h" wkqrdOmqr
jdß bxcsfkare ld¾' lka;f,a
m%d'jd'b' ld¾hd,h" ud;f,a
jdß bxcsfkare ld¾' ñksfma
jdß bxcsfkare ld¾' mq;a;,u

22
23
24
25
26
27
28.

tia'ta'tka' iukau,S fukúh
ta'fla' wí¥,a cdn¾ uhd
à' iq.ka;,sx.ï uy;d
ví'tï'ta'wd¾' ùrisxy fukúh
wd¾'ta'wd¾'ù' ls%Idka uhd
tia'tka'î'tï' wid¾ uhd
jhs'ví' f;jrmafmreu uy;d

m%d'jdß bxcsfkare
m%d'jdß bxcsfkare
jdß bxcsfkare
jdß bxcsfkare
jdß bxcsfkare
jdß bxcsfkare
bxcsfkare iyldr

m%d'jdß'bxð'ld¾hd,h" udmdlv'
jdß wOHCI ld¾hd' ;s%l=Kdu,h'
m%d'jdß'bxð'ld¾hd,h" fld<U
jdß wOHCI ld¾hd' nKAvdrfj,
jdß wOHCI ld¾hd' - wkqrdOmqrh
jdß wOHCI ld¾hd' - uvl,mqj
jdß bxcs' ld¾'- r;akmqrh

jdß l<ukdlrK wxYh - jdßud¾. yd c, l<ukdlrK wud;HdxYh
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

tia'ã' ueÈjl uy;d
tï'fca'tï' l,S,a uy;d
ví'tka'tia' ms%hka; uy;d
fla'fla' bkaødKs uy;añh
wd¾'ã'hQ' rdciQßh uy;d
tia'tÉ't,a' ohdmd, uy;d
tï'mS'cS'tia' ueÈj, uy;d
tia'ã'tï'rdcmCI uy;d
tÉ'tï'tÉ'Èidkdhl uy;d
tÉ'tï'Èidkdhl uy;d
Ô'Ô'iqks,a uy;d
cS'tia' fm%aul=udr uy;d
à'tï'mS'f;kakfldaka uy;d
B'tï'ví'fla' talkdhl uy;d
jhs'tï'tia'tia' hdmd uy;d
tÉ'tï'tia'î' fyar;a uy;d
fla' ms%hka;s fmf¾rd uy;añh

jHdmD;s wOHCI
ks'jHd' wOHCI
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
fka'jHd'l<ukdldr
wdh;k ix' ks,OdÍ

jHd' wOHCI ld¾' yi,l'
jHd'ld¾' yi,l'
fka'jHd'l<'ld¾' .sß;f,a
fka'jHd'l<'ld¾' ß§h.u jHdmdrh
fka'jHd'l<'ld¾' ljqvq,a,'
fka'jHd'l<'ld¾'"fudrhdh" ñKsfma'
fka'jHd'l<'ld¾' fiarekqjr
jdß l<' wxYh" rdcdx.kh
jdß l<' wxYh"oUrdj"uyshx.k
jHdmD;s ld¾hd,h" kS,neïu
jdß l<' wxYh" lka;f,a
ñkafkaßh jHdmD;sh - ysl=rlaf.dv
kqjrjej jHdmdrh"mq,shkal=,u" wkqrd'
jHdmdr ld¾hd,h" yqre¿jej'
fka'jHd'l<'ld¾' oUrdj'
fka'jHd'l<'ld¾' kdÉpd¥j
mrdl%u iuqøh ixlS¾Kh"fmdf,dkakrej'

m%' lDIs'jHd' wOH'
iyldr wOHCI
lDIs WmfoaYl
lDIs úoHd{

jHd' yd mqyqKq uOHia:dk" lDIs' fomd'
fidnd'iï'l<' uOHia" fmardfoKsh
ù m¾' yd ix' wdh;kh n;,f.dv
fidnd'iï'l<' uOHia" fmardfoKsh

úÿ,s bxcsfkare
isú,a bxcsfkare

moaO;s md,k wxYh"n;a;ruq,a,'
40$2" wUkamá
s h mdr"uykqjr

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j
01
02
03
04

tka'ã'hQ' fyÜáwdrÉÑ uy;d
wreKs î' wfífialr ñh
tï'hQ'tka' mqIaml=udr uhd
wd¾'ã' isßmd, uy;d

,xld úÿ,sn, uKav,h
01
02

tï'ã'wd¾'fla'lreKdr;ak uy;d
wd¾'ù' l=,j¾Ok uy;d

cd;sl c, iïm;a yd c,dmjyk uKav,h
01
02
03
04
05

tia'fla't,a'tia' rEmisxy uy;d
tï' iqfoaIka uy;d
fIydka O¾uisxy uy;d
tka'ù'tÉ'tia'fla' ú;dkf.a uy;d
uxcq,d rdcmlaI ñh

ks' idudkHd'^ixj¾Ok&
ks'idudkHd'^kef.kysr&
m%Odk bxcsfkare
iyldr bxcsfkare
iyldr bxcsfkare

2

.d¨ mdr" r;au,dk
cd;sl c, iï'yd c,d'uKav,h'
.d¨ mdr" r;au,dk
wkqrdOmqrh
.egfò" fmardfoKsh

YS% ,xld uyje,s wêldßh'

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

pkaød fikr;a fukúh
fkú,a rdcmlaI uy;d
tï't,a'ã't,a'tï' wfíj¾Ok uy;d
whs'tï'hQ'fla' l=udr uy;d
;=Idr oka;kdrdhk uy;d
ta't,a' Tiauka o is,ajd uy;d
fla'ta'iS' úu,a l=udr uy;d
B'tka' chr;ak uy;d
m%ikak ch;s,l uy;d
ta'cS'á' fyauka; chisxy uy;d
fca'ta',a'î' chiQßh uy;d
tÉ'tï't,a'wd¾' fyar;a uy;d
ã'tï' O¾uodi uy;d
iqcSj .=Kfialr uy;d
mS'tia' nKavdr uy;d
ví'ta'ã' úfcaiqkaor uy;d
tka'fla't,a'tia'fla' vhia uy;d
ù'ta' mqIaml=udr uy;d
ví'ta'iS't,a' fjda,ag¾ uy;d
tia'tÉ'wd¾' jika; uy;d
fla'ã'fca' fm%au,d,a uy;d
;s,la rKisxy uy;d
cS'fla'ví' isßj¾Ok uy;d
mS'ta'tka'tÉ' ;s,lr;ak uy;d
tÉ'fla'tka' ú,anÜ ñh
ã'fla' kjr;ak ñh
ã'iS' ùr;=x. uy;d
cS'iS'wd¾' ohdr;ak uy;d
mS'ví'fca' jika;d ñh
fla'tï'iS'tï' l=,;=x. uy;d
ví'tÉ'tia'î' úfcar;ak uy;d
wd¾'mS'à'tÉ' rdcmlaI ñh

wOHCI ^.x.dfødaKs&
wOHCI ^lDIs&
wOHCI ^wd'ix'&
fka'jHd'l<'" tÉ"
fka'jHd'l<' "î"
fka'jHd'l<'
fka'jHd' l<'
fka'jHd'l<'
fka'jHd'l<'
fka'jHd'l<'
ksfhdacH wOHCI
ks'w' $ld'Nd'bxcsfkare
ld'Nd' bxcsfkare
ld'Nd' bxcsfkare
ld'Nd'bxcsfkare
ld'Nd'bxcsfkare
ld'Nd' bxcsfkare
ld'Nd' bxcsfkare
ks'fka'jHd'l<' "iS"
ks'fka'jHd'l<'^;dla'&
ks'fka'jHd'l<' ^bxcs'&
ks'fka'jHd'l<
ks'fka'jHd'l<'
ks'fka'jHd'l<'
m%Odk bxcsfkare
m%Odk bxcsfkare
isú,a bxcsfkare
isú,a bxcsfkare
isú,a bxcsfkare
isú,a bxcsfkare
isú,a bxcsfkare
ld¾ñl iyldr

.x.dfødaKs ld¾' uvdgq.u
m%Odk ld¾hd,h fld<U
m%Odk ld¾hd,h fld<U
fka'jHd'l<' ld¾'" ;Uq;af;a.u
î l,dmh" je,slkao'
fka'jHd'l<' ld¾'"weô,smá
s h'
iS l,dmh" foysw;a;lKaäh
fka'jHd'l<' ld¾' yqre¿jej
ã l,dmh" ueÈß.sßh'
fka'jHd'l<'ld¾' fudr.ylkao'
m%'fõ'yd'c,dY fu'wx'"È.k
ld'Nd'bxcs'ld'"fndaj;ekak'
ld'Nd'bxcs'ld'" rkafoKs.,'
ld'Nd'bxcs'ld'" weô,smá
s h'
ld'Nd'bxcs'ld¾' fudr.ylkao
ld'Nd'bx' ld¾' udÿreTh
ld'Nd'bxcs'ld'" udmdlv'
ld'Nd'bxcs'ld'"fmd,af.d,a,'
fka'jHd'l<' ld¾' foysw;a;'
î l,dmh" je,slkao'
fka'jHd'l<' ld¾' ;Uq;af;a.u
fka'jHd'l<'ld¾' j,j
fka'jHd'l<'ld¾' fudr.ylkao
fka'jHd'l<'ld¾' yqre¿jej
m%'fõ'yd'c,dY fu'wx'"È.k
m%'fõ'yd'c,dY fu'wx'"fld;auf,a
î l,dmh" je,slkao'
ã' l,dmh ^;d'wx'& ueÈß.ssßh'
ld'Nd'bxcs'ld'" úlafgdaßhd
m%Odk ld¾hd,h fld<U
fka'jHd'l<' ld¾' j,j
fka'jHd'l<' ld¾' j,j

ksfhdacH wOHCI^c, l<'&
ksfhdacH wOHCI^c, l<'&
isú,a bxcsfkare
isú,a bxcsfkare
ix'iyldr
c,úoHd iyldr
c,úoHd iyldr
l<' iyldr
,>q$h;=re f,aÅld
l<' iyldr
jdßud¾. fiajl
jdßud¾. fiajl

c,md,k
c,md,k
c,md,k
c,md,k
c,md,k
c,md,k
c,md,k
c,md,k
c,md,k
c,md,k
c,md,k
c,md,k

c, l<ukdlrK f,alï ld¾hd,h
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

tï't,a'ksuka;s uxcq,d uy;añh
i÷ka .,mam;a;s uy;d
oñ;a ùrisxy uy;d
ú'wd¾'iS' o fu,a uy;d
iór msh;s,l uy;d
Oïñld o is,ajd fuh
tï'wd¾'t*a'rlaIdkd fuh
wd¾'fla'ta'm%shxld ñh
,;sld ùrisxy ñh
tÉ'tï'tia'fca'tia' fyar;a ñh
W;am, iurkdhl uy;d
lKsIaL ,ysre uy;d

3

wxYh"
wxYh"
wxYh"
wxYh"
wxYh"
wxYh"
wxYh"
wxYh"
wxYh"
wxYh"
wxYh"
wxYh"

Y%S
Y%S
Y%S
Y%S
Y%S
Y%S
Y%S
Y%S
Y%S
Y%S
Y%S
Y%S

,x
,x
,x
,x
,x
,x
,x
,x
,x
,x
,x
,x

u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U
u'w'"fld<U

f.dú ksfhdacs;

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

tÉ'tï' wkqr kkaoisß uy;d
ta'mS'ù'cS'tia' .uf.a uy;d
tï'wd¾'tï' ms%hka; r;akdhl uy;d
ta'tï' .=Kr;ak uy;d
î'cS' Wmd,s l=udr;=x. uy;d
î'cS' .=Kmd, uy;d
fla' ruH,;d uy;añh
tÉ'mS'.dñKS chr;ak uy;d
tÉ'tï' Wmd,s talkdhl uy;d
ví'c.;a wreKlS¾;s uy;d
î'tï' rxcs;a nKavdr uy;d
tia'cS'tï'ví'lreKdr;ak uy;d
ta'tï' niakdhl uy;d
ví'tï' wks,a .=Kj¾Ok uy;d
ksyd,a jkakswdrÉÑ uy;d
whs'ù't*a' nkaÿcSj uy;d
tï'cS' cdkl Y%S,d,a uy;d

iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s
iNdm;s

18

tÉ'ta'Wmd,s fiakdr;ak uy;d

iNdm;s

19

tÉ'tï' Èidkdhl uy;d

Wm iNdm;s

20
21

fla' fyaur;ak uy;d
;siai ,shkwdrÉps uy;d

Wm iNdm;s
Wm iNdm;s

22

YIS tÈßiQßh uy;d

f,alï

23

wfíisxy ffjoH;s,l uy;d

f,alï

24

mS' r;akdhl uhd

f,alï

j,fjj;a;" wïn,kaf;dg'

25

hQ'cS'tka'hQ' l=udr uy;d

f,alï

wxl 15" hdh 06" kj k.rh" ueÈß.sßh

26

ta'tï' O¾ufiak uy;d

f,alï

43 we," fõr.xf;dg" ñKsfma'

27

tia'mS'tï' chj¾Ok uy;d

f,alï

71" háh,am;
% dk" ol=Kq ljqvq,a,'

28

ta'cS' O¾ulS¾;s uy;d

f,alï

iuka;,dhdh" f,akfodr'

29

B'fla'cS' mqIaml=udr talkdhl uy;d

f,alï

je,af,ajej" y;af;dg wuqK'

30

isisr l=udr uy;d

f,alï

je,af,aj," y;af;dg wuqK ud;f,a'

31

frdnÜ uq;=kdhl uy;d

f,alï

51" mdkshkalvj,'

32

wd¾'wd¾'ví'î'tï'mS' .kaorj;a;
uy;d

jHdmdr lñgq f,alï

ysÕ=reje,amá
s h" oUq¿y,añ,a,djej'

33

tï'ta' chfiak uy;d

Wm f,alï

iqukfj<|ie," fj,a;eáh" weô,smá
s h'

34

fca'î' rkafoKsh uy;d

Wm f,alï

411$ã" uqre; .iajej" foysw;a;lKaäh'

35

fla'cS' wfYdal lreKdfiak uy;d

Wm f,alï

wxl 1011" ìfidanKavdrmqr" ueÈß.sßh'

36

hQ'iS'î' fyar;a uy;d

Wm f,alï

l=vdl;afkdarej" ó.,Ej'

37

tia'ta'fca'iqNisxy uy;d

NdKavd.dßl

92"fld;,dj, mdr" ysÕ=rlaf.dv'

38

tia'tï'tia' iurfldaka uy;d

NdKavd.dßl

618" ã 5" ueÈß.sßh'

39

ã'à'tï' mqxÑnKavd uy;d

f.dú ksfhdacs;

20" iuQy f.dúm," mqnqÿmqr"wkqOmqr'

4

38" úchmqr" Èhfikamr
q " fmdf,dkakrej
Wvfj, nrj¾OkTh ^ñKsfma&
wxl199" .,a;,dj" foaj., fmdf,dkakrej
473$1" jdkaawe," lka;f,a'
wxl 85" ldjka;siaimqr" fiareú,
lka;f,a jHdmdr f.dú ixúOdkh" lka;f,a'
wxl 18/A/19" w.afndamr
q " lka;f,a
504$285-1" .fÕahdh" fldaÜgmsáh
taldnoaO f.d'ixúOdkh" .f,kaì÷kqjej
681".ïmylfâ" fmdf<dkakrej
788$3" hdh 11" chka;smr
q " fmdf,dkakrej
fjo ksji"ueo.u"lelsrdj
17$5" fldaÜgmsáh'
799"hdh 9" Èjq,kalvj,
rdcdx.kh"hdh 10" .euqKqmqr
;sìßlv," Y%djia;smr
q '
1019" hqksá 15" fjkav%dikamr
q " lka;f,a
Wÿïnrdj" taldnoaO uyshx.k" 28"
Whkaj;a;
jHdmdr lñgqj" tÉ l,dmh"yssßf.d,af,a.u"
;,dj
taldnoaO f.d'ixúOdkh" .f,kaì÷kqjej
143"uqjlegf.afj," uyjkdfj," foysw'
ß§h.u"taldnoaO f.dú ix'ner.u mdr"
wïn,kaf;dg'
taldnoaO f.dú ixúOdkh" yqre¿jej
.f,kaì÷kqjej
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අධ්යක්ෂ ජනාා් ආචාර්ය ඩී.එම්.එස්.දිසානායක මහතාවේ ප්රධ්ාන්වවයන 2019 ඔක්ෂවතෝබර් මස 17 වන
දින වපාවරු 10.00 ට වේාාවෙණිය ගනවනෝරුව කෘෂිකර්ම වෙපාර්තවම්නතුවේ වතොාතුරු හා සනනිවේෙන
සම්ප් මධ්යස්ාානවේදී ආාම්භ කාන ලදී .
ජල පාලන කමිටුවේ සභාපති ශ්රී ලාකා වැලි අ ිකාකායේවඅ ියක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය
ඩී.එම්.එස්. දිසානායක විතිතුවා විසින් පිළිගිනීවම් කථාල පලත්ලමින්
2019/20 මහ කනනවේ ජලපාලන කමිටුවට සහභාගීවීම සඳහා සපැමිණි දිසාපතිතුමනලා , අතිවර්ක
දිසාපතිතුමනලා, ප්රවශියය ව්කම්තුමනලා, වාරිමාර්ග වෙපාර්තවම්නතු අධ්යක්ෂ තුමනලා, කෘෂිකර්ම
වෙපාර්තවම්නතුවේ නිලධ්ාරීන හා ජල සම්ප් සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලවේ නිලධ්ාරීන ඇතුලු සියලුම
නිලධ්ාරීන, සියලුම වයාපාා කමිටු නිවයෝජනය කාන වගොවි නිවයෝජිත මහ්ම මහ්මීන, ශ්රී ලාකා
මහවැලි අධිකාරිවේ සියලුම නිලධ්ාරීන සහ ආාාධ්නය ලැබ පැමිණ සිටි සම්භාවනීය අමු්තන වගෞාව
පූර්වකව පිළිගනනා ලදී .
තවෙ සභාපතිතුමා විසින විවේ කරුණක්ෂ සඳහන කාමින වමම ජල පාලන කමිටු රැස්වීම පව්වනු
ලබනවන ජනාධිපති මැතිවාණ සමයක බැවින වමම රැස්වීම පව්වනු ලබනවන මැතිවාණ වකොමි න
සභාව වවත ලිපියක්ෂ වයොමුකා ලබාග් ලිඛිත අවසාය මත බව්, ඒ අනුව, මැතිවාණ වකොමි න සභාවේ
නියාමනයනට අනුකූලව වමම රැස්වීම පැවැ්විය යුතු බව්, වවන් දින වල වමන දීර්ඝ වලස කාා
ඉදිරිප් කිරිම වහෝ කිසිදු ආකාායක වශශපාලන පක්ෂ ග්රාහී ව වන වචනයක්ෂ වහෝ විවේචනයක්ෂ වහෝ
වනොපැවසිය යුතු බව්, අවධ්ාාණය කාන ලදී. 2019/20 මහ කනනය සඳහා ජලය කළමනාකාණය කා
ගැනිවම් පාමාර්ාය පමණක්ෂ මු් කාවගන වමදින රැස්වීම පව්වන බව්, සාකච්ඡා කා තීාණය
කාගත යුතු ජල කළමනාකාණයට අොල කරුණු පමණක්ෂ සාකච්ඡා කා, අොල තීනදු තීාණ වලට
එළඹ, මධ්යහ්න 12.30 පමණ වන විට වමම රැස්වීම අවසන කල යුතු බව්, සඳහන කාන ලදී.
පසුගිය යල කනනය පිළිබඳ සලකා බැලීවම්දී “එච්” කලාපය හා කනතව් වාරිමාර්ග බල ප්රවශශය තුල යම්
ජල හිඟයකට මුහුණ දුන අතා, සමස්ායක්ෂ වශවයන පසුගිය කනනය 96% ක පමණ සාර්ාක්වයක්ෂ ලැබූ
බව්, ෙැනට පවතින කාලගුණ ත්වයට අනුව වමවා මහකනනවේ 100%ක සාර්ාක වගාවක්ෂ අනුමාන
කළහැකි බව්, වපනවාවෙන ලදී.
එවස් සාර්ාක මහ කනනයකට සුභ ප්රාර්ානා කාමින පසුගිය 2019 යල කන්නය පිළිබඳ
සවාවලෝචනය ඉදියේපත් කිරීව සඳැා ජලපාලන වල්කම් කාර්යාලවඅ නිවයෝජය ියක්ෂ සඳුන්
ගලප්පත්ති වැතාට ආරානා කරන ලදී.
සුභ උෙෑසනක්ෂ ප්රාර්ානා කාමින 2019 යල කනනවේ වකෝමව් ජලාශවේ සිට අවනත්් පහල ජලාශ
ෙක්ෂවා මුොහරින ලෙ ජල ප්රමාණයන සා්යා්මකව සවිස්තාව ඉදිරිප් කාන ලදී. ක්රමාවාෝපිත
රූපසටහන ඇසුරින සා්යා්මකව අොල සමාවලෝචනය ඉදිරිප් කාන ලදී. ඒ සඳහා පශධ්තියට ලැණුණු
ජල ප්රමාණය්, ජල හැාවුම්, ජල පරිහාණ ේත, වගා බිම් ප්රමාණයන ෙ ඇතුල් විය.
ඉන් ිනතුරුල ඉදියේ කන්නවඅ ිවප්ක්ෂිත කාලගුණ තත්ත්ලය පිළිබඳ සභාල දිනුලත් කරන
වවන් කෘෂිකර්ව වදපාර්තවම්න්තුල වලත ආරානා කරන ලදී.
එහිදී වමම කරුණ සම්බනධ්වයන සුපුරුදු පරිදි ෙැනුව් කිරීම් සිදුකානු ලබන කෘෂිකර්ම
වෙපාර්තවම්නතුවේ ප්රධ්ාන විෙයාඥ ආචාර්ය ාාජි් පුනයවර්ධ්න මහතා වම් වන විට විවශශගතව සිටින
බැවින, ඒ මහතා දිවයිවනන බැහැාව යාමට ප්රාම වමම සභාව වවත ඉදිරිප් කිරීම සඳහා ලබාදුන වීියවයෝ
පටය ප්රචාාය කාන ලදී.
එහිදී ආචාර්ය. ාාජි් පුනයවර්ධ්න මහතා විවේ වයන කරුණු සඳහන කාමින ඉදිරි 2019/20 මහ කනනය
සුභවාදී ආාම්භයක්ෂ බලාවපොවාෝතු විය හැකි බව්, වසා ගණනාවකට පසු සාර්ාක වර් ාපතනයක්ෂ
ෙැනටෙ ලැවබමින පවතින බව්, සඳහන කා තිබිණ. එවස්ම වගොවි ජනතාව සතු ජාතික යුතුකමක්ෂ
වශවයන සලකා
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හැකිතාක්ෂ අාපිරිමැස්වමන පවතින ජල ප්රමාණයන පරිහාණය කාන වලස්,



හැකිතාක්ෂ දුාට වැසි ජලය උපවයෝගී කාවගන වැියක් වනොවගන සති 02 ක්ෂ 03 ක්ෂ ඇතුලත බිම්
සකස් කිරීම සිදුකාන වලස්,



වී වගොවිතැවනදී මාස 03 ½ වී වර්ග භාවිතා කාන වලස්



අතිවාක වබෝග වගාව සඳහා ත්ඹුරු ඉඩම් භාවිතවේ දී හැකි හැමවිටම ජලවහනය සඳහා සුදුසු
බිම් වගාව සඳහා වතෝාාගනනා වලස්, එවැනි වැිය වර් ාපතනයක්ෂ ඇති වුවවහෝ, එවන
අවස්ාාවලදී ජලවහනය දියුණු කිරීම සඳහා මූලිකව අවශය පියවා වයොෙන වලස්, සඳහන කා
තිබිණ.

අනතුරුව සභාපතිතුමා විසින කරුණු ෙක්ෂවමින, වමයට වපා මහවැලි නිලධ්ාරීන සඳහා වූ වැඩමුළුවකදී ෙ
ආචාර්ය පුනයවර්ධ්න මැතිතුමා වමම කරුණු සඳහන කල බව්, වමම කරුණු සැලකීවම්දී ඉදිරිවේ සාර්ාක
මහ කනනයක්ෂ බලාවපොවාෝතු විය හැකි බව්, දිවයිවනන බැහැාව සිටින අවස්ාාවක දී වුව් සභාව
වවත වමම කරුණු ඉදිරිප් කිරීම සඳහා කටයුතු වයදීම සම්බනධ්වයන වබවහවින ස්තුතිවනත වන බව්
සඳහන කාන ලදී.
ඉන පසු 2019/20 වැ කන්නය සඳැා වයෝජිත ජලය නිකුත් කිරීවම් සිලිස්ව සභාල වලත
ඉදියේපත් කිරීව සඳැා ජලපාලන වල්කම් කාර්යාලවඅ නිවයෝජය ියක්ෂ ඉාජිවන්රු නිවන්ති
වාජුලා වැත්මියට ආරානා කරන ලදී.
ඉදිරි කනනය සඳහා ජල කළමනාකාණ සැලැස්ම සම්බනධ්වයන කරුණු සඳහන කාමින මහවැලි
පශධ්තිවේ හා වාරි පශධ්තිවේ සියලුම ප්රධ්ාන ජලාශවල ෙැනට පවතින ජලාශ මට්ටම් හා ඉදිරිවේදී එම
ජලාශ වල අවේක්ෂෂිත ජල හැසුරුම් ාටාව නඩ්තු වැඩ සඳහා ජල විදුලි බලාගාා සහ ඇල මාර්ග වසා
තැවබන දින වකවානු ආදී කරුණු ෙ සම්බනධ්වයන රූපසටහන ඇසුරින සවිස්තාා්මකව වාර්තාවක්ෂ
ඉදිරිප් කාන ලදී. එවස්ම ෙැනට යම් වර් ාපතන ත්වයක්ෂ වපනනුම් කලෙ, වම් වන විට වබොවහොමයක්ෂ
වාරි ජලාශවල ජල මට්ටම සතුටුොයක ත්වයක වනොමැති බව්, එවහ් ෙැනට වපනනුම් කාන
කාළගුණික සාධ්ක අනුව ඉදිරිවේදී වැිය ජලාශ ධ්ාරිතාවක්ෂ අවේක්ෂ ා කාන බව්, සඳහන කාන ලදී.
වමහිදී නිමනති මාජුලා මහ්මිය විසින විවේ වයන වගොවීන ෙැනුව් කාමින, සකසන ලෙ වගා
සැලැස්වම් ඉලක්ෂකම්මතම බලා වනොසිට ෙැනට ලැවබන වාර් ාපතනය හා ජල ප්රමාණන අනුව වගා කටයුතු
සාවිධ්ානය කාන වලස්, හැකිතාක්ෂ දුාට වැසි ජලය උපවයෝගී කාවගන ප්රධ්ාන වශවයන බිම් සැකීමම
කාන වලස්, පවතින ජල මට්ටම් අනුව ජලය භාවිතා කිරීම සඳහා සුදුසු ක්රමවේෙ වවගාබිම් ප්රමාණය
කළමණාකානය කා ගැනීම/වබෝග වර්ග වවනස් කිරීම වැනි) භාවිතා කාන වලස්, වමම කනනවේ වගා
කටයුතු අවසානවේදී ඉදිරි කනනය සඳහා ෙ යම් ජල ප්රමාණයක්ෂ ජලාශ තුල ාඳවා ගැනීමට කටයුතු කළයුතු
බව් සඳහන කාන ලදී.
වමහිදී සභාපතිතුමා විසින විවේ

කරුණු කිහිපයක්ෂ වකවාහි සභාවේ අවධ්ානය වයොමුකාවමින ,

ෙැනට සෑම ජලාශයකම පාවහ් ප්රමාණව් ජලමට්ටමක්ෂ නැති නමු්, කාලගුණික වාර්තා අනුව ඉදිරිවේදී
වැිය ජලධ්ාරිතාවක්ෂ බලාවපොවාෝතු විය හැකි බව්, පුාාණ වෙන වලට අනුව “අක්ෂවැස්ස හා ඊලඟ වැසි
තුවනන පසුව” පශධ්තිවේ ප්රධ්ාන ජලාශ වමනම, පශධ්තියට අය් වනොවන ත්ඩා වැේ වලට ජලය ලැවබතැයි
අවේක්ෂ ා කාන බැවින, එම වැසි ජලය උපවයෝගී කාවගන වැියක් වනොයවා බිම් සැකීමම නිම කාන
වලස්, සඳහන කාන ලදී. වමහිදී ෙැනට වගොවිමහතුන වවත ලබාදී ඇති වගා කාලසටහවන ජල පාලන
ව්කම්තුමිය විසින විවේෂවයන් සඳැන් කර ඇති කරුණු 03 වකවාහි වගොවිමහතුනවේ අවධ්ානය
නැවත් වයොමුකාවන ලදී.
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1) “එහි සඳහන ජලය නිත්් කිරීවම් සැලසුම් පවතින ජලාශ ධ්ාරිතාවයන හා වම් වනවිට
නිත්් කා ඇති කාළගුණික පුවාෝකානයන ට අනුව සකසා ඇති බව“
2) “වගාව සඳහා මාස 03, 03 ½ වී පමණක්ෂ නිර්වශශ කානු ලබන අතා, සඳහන කා ඇති වාරි
ජල අවශයතාවවයන 30% ක්ෂ 00%ක්ෂ පමණ වර් ාව මගින ආවාණය කාගත යුතු වේ. ඒ
අනුව පළමු බිම් සැකීමම වර් ාව උපවයෝගී කාගනිමින සිදුකිරීම වඩා් සුදුසු බව”
3) “නියමිත වගාබිම් ප්රමාණය සහ වයෝජිත කාල වකවානු වනොඉක්ෂමවීම කනනය සාර්ාක
කාගැනීමට ඉවහ්වනු ඇති බව”

වමහිදී මාස 03 ½ වී වර්ග අනිවාර්වයනම භාවිතා කාන වලස වගොවීන ෙැනුව් කාන ලදී. එවස්ම
මහකනනවේ සැමවිටම වගා සැලසුම් සිදුකානු ලබනවන යල කනනය සඳහා යම් ජල ප්රමාණයක්ෂ ඉතිරි
කාගැනීමට බලාවපොවාෝතුවවන බැවින ප්රමාෙ වනොවී අොල කාල වකවානුවටම වගා කටයුතු ආාම්භකා,
හැකිතාක්ෂ දුාට ජලය අාපිරිමැස්වමන
භාවිතා කාන වලස්, විවේ වයනම වමම වාර්තාවන
පුවාෝකානයන බැවින හැකිතාක්ෂ දුාට නියමිත වවලාවනටම වගා කටයුතු ආාම්භකා, ජලය පරිස්සම්
කාගැනීම අපවේ යුතුකමක්ෂ බව්, වමම කාර්යය මනා වලස ඉටුකිරීම සඳහා අවනත්් සියළුම ආයතන
වලෙ ොයක්වය ලබාවෙනු ඇතැයි බලාවපොවාෝතු වන බව් සභාපතිතුමන තවදුාට් සඳහන කාන
ලදී.

ිනතුරුල 2019/20 වැ කන්නයට වයෝජිත ලගාකාලසටැන ිනුවත කරගිනීව සඳැා සියලු
ලයාපාර ිනුපිළිවල අන් සාකච්ඡාලට භාජනය කරන ලදී.
ිල්වලයි ලයාපාරය වයාපාා කමිටුවේ වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින ෙැනටම් අහස් දිවයන බිම් සැකීමම ආාම්භ
කා ඇති බැවින, ජලය නිත්්කිරීවම් දිනය වනොවැ: 01 වලස්, අවසාන දිනය වපබාවාරි 28 වලස්
සාවශෝධ්නය කා වෙන වලස ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. එම ඉ්ලීමට එකඟතාවය පලකාන ලදී.
ඒ මහතා විසින තව් ඉ්ලීම් 02 ක්ෂ කමිටුව වවත ඉදිරිප් කාන ලදී.
1.

මිණිවේ වේ්ව් සාම්ප්රොයික ජල අයිතිය පිළිබඳ අවවබෝධ්තා ගිවිසුම සම්බනධ්වයන.

2.

අ්වලයි වයාපාාවේ මහවැලි ගා ඉවුා ආරිතව ජනාාජන වැව ප්රවශශවේ වැලි ඉව් කිරීම
සම්බනධ්ව .
සභාපතිතුමන විසින කරුණු ෙක්ෂවමින අාක: 01 කරුණ සඳහා අෙ දින මහවැලි ජල සුාක්ෂෂිතතා
වයාපෘතිවේ වයාපෘති අධ්යක්ෂ කතුමන වනොමැති බැවින එතුමනවේ ෙ සහභාගී්වය ඇතිව වවනම ම
සාකච්ඡාවක දී සාකච්ඡා කළ යුතු බව සඳහන කාන ලදී. අාක: 02 කරුණ සම්බනධ්වයන භූවිෙයා හා
පත් කැණීම් කාර්යාශය, වාරිමාර්ග වෙපාර්තවම්නතුව හා මහවැලි අධිකාරිවේ අොල වනවාසික වයාපාා
කළමණාකාාතුමනවේ සහභාගී්වය ඇතිව වවනම සාකච්ඡාවක්ෂ පව්වා තීාණයක්ෂ ගත යුතු බව්, ඒ
සඳහා ලිඛිත ඉ්ලීමක්ෂ ඉදිරිප් කාන වලස් වගොවි නිවයෝජිත මහතා වවත ෙනවන ලදී.
වාදුරුඔය ලයාපාරය වයාපාා කමිටුවේ වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින අොල දිනයන සඳහා එකඟතාවය පල කාන
බව සඳහන කාන ලදී.
ලාකවන්යේ වයාපාා කමිටුවේ වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින අොල දිනයන සඳහා එකඟතාවය පල කාන
බව සඳහන කාන ලදී.

7

උල්හිටිය/රත්කිඳ වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින ෙැනට වර් ා ජලවයන මූලික බිම් සැකීමම සිදුකා
ඇති බැවින වනොවැ . 05 සහ මාර්තු 02 වශවයන දිනයන සාවශෝධ්නය කා වෙන වලස ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදි .
එවහ් අොල දිනයන වනොවැ .10 සහ මාර්තු 07 වශවයනම තබා ගනනා වලස් ෙැනට කාවගන යන
අයුරිනම ඉදිරි කටයුතු සිදුකාන වලස් , කනනය ආාම්භවේ දී වැසි ලැණුණවහෝ යම් වවනස්කමක්ෂ
සිදුකිරීම සම්බනධ්වයන සලකා බැලිමක්ෂ සිදුකල හැකි බව්, ජල පාලන ව්කම්තුමිය විසින සඳහන කාන
ලදී . තවෙ වනොවැ . 05 සිට 50% ක ජල ප්රමාණයක්ෂ ඇල මාර්ග වල ලබා ගනනා වලස්, ෙනවා සිටින ලදී .
වසොරවබොර/ වාපාකඩ / දඔරාල වසොාවබොා මාපාකඩ සහ ෙඔාාව යන වයාපාා 03 නිවයෝජනය කාමින ඒකාබශධ් වයාපාා කමිටු වගොවි
නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින අොල දිනයන වනොවැ . 01 සහ වපබ. 15 වශවයන සාවශෝධ්න කා වෙන
වමන ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. ෙැනට පවතින ත්වයන සැලකි්ලට වගන එම ඉ්ලීම සඳහා කමිටුවේ
එකඟතාවය පල කාන ලදී .
නීලබිම්ව

-

වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින ෙැනට මූලික බිම් සැකීමම සිදුකා ඇති බැවින
අොල දිනයන සඳහා එකඟතාවය පල කාන ලදී .
රාජාාගනය වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින අොල දිනයන සඳහා එකඟතාවය ෙක්ෂවන ලදි.
කලාලිල ලම්ඇල / කලාලිල වයෝ ඇල අොල වගොවි නිවයෝජිත මහතා විසින ජලය නිත්් කිරීවම් අවසාන දිනය වපබ: 10 වලස සාවශෝධ්නය කා
වෙන වමන ඉ්ලා සිටි අතා, ඒ සඳහා කමිටුවේ එකඟතාවය පලවිය .
කලාලිල දකුණු ඇල ;අොල වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින අොල දින වකවානු වලට එකඟ බව්, ජලය නිත්් කිරීවම්
අවසාන දිනය වලස වපබ: 10 සාවශෝධ්නය කා වෙන වමන ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. ඒ අනුව අොල දිනයන
ඔක්ෂ: 17 සහ වපබ: 10 වලස සාවශෝධ්නය කාන ලදී.
දඹුළු ඔය වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින අොල දිනයනහි සාවශෝධ්නයක්ෂ සිදුකිරීමට
ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. ඒ අනුව, ආාම්භක දිනය වනොවැ: 01 හා අවසාන දිනය වපබ: 20 වලස සාවශෝධ්නය
කාන ලදී.
කන්දලව වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙැක්ෂවීමක්ෂ සිදුකාන ලදී. අොල දිනයනහි සාවශෝධ්නයක්ෂ
සිදුකිරීමට ඉ්ලිමක්ෂ කාන ලෙ අතා, ඒ අනුව ආාම්භක දිනය ඔක්ෂ: 25 හා අවසාන දිනය වපබ: 15 වලස
සාවශෝධ්නය කාන ලදී.
නුලර ලිල වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින අොල දිනයනහි සාවශෝධ්නයක්ෂ සිදුකා වෙන
වමන ඉ්ලිමක්ෂ කාන ලදී. වමහිදී වාරිමාර්ග ඉාජිවනරු වඅනුාාධ්පුා) විසින ෙ කරුණු ෙැක්ෂවිමක්ෂ සිදුකාන
ලදී. වම් සම්බනධ්වයන දීර්ඝ වලස කරුණු සාකච්ඡා කිරීවමන අනතුරුව වනොවැ:05 හා මාර්තු 02 වශවයන
අොල දිනයන සාවශෝධ්නය කාන ලදී.
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නාච්චාදූල වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙැක්ෂවීමක්ෂ සිදුකාන ලෙ අතා, අොල දිනයන වනොවැ: 01
සහ වපබ: 28 වලස සාවශෝධ්නයක්ෂ සිදුකා වෙන වමන ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. වම් සම්බනධ්වයන කරුණු
සාකච්ඡා කිරීවමන අනතුරුව, ආාම්භක දිනය වනොවැ :05 සහ අවසාන දිනය මාර්තු 02 වශවයන ම ෙැනට
තීාණවේ තබා ගනනා වලස්, ඉදිරි ත්වය අනුව යම් වවනසක්ෂ සිදුකිරීමට අවශය වුවවහෝ, සති
සාකච්ඡාවේදී තීාණයකට එළැඹිය හැකි බව් ජලපාලන ව්කම් තුමිය විසින සඳහන කාන ලදී.
තිසා ලිල/ිභය ලිල වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙැක්ෂවීමක්ෂ සිදුකාන ලදී. අොල දිනයන ඔක්ෂ: 25 සහ වපබ:
15 වලස සාවශෝධ්නය කා වෙන වලස ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. ඒ අනුව ඔක්ෂ: 25 හා වපබ: 15 වලස අොල දිනයන
සාවශෝධ්නය කාන ලදී. හැකිතාක්ෂ දුාට වැසි ජලය උපවයෝගී කාවගන මූලික බිම් සැකීමම සිදුකාන වමන
ව්කම්තුමිය විසින උපවෙස් ලබාවෙන ලදී.
හුරුළු ලිල වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා දීර්ඝ වශවයන කරුණු ෙැක්ෂවීමක්ෂ සිදුකල අතා දින වකවානු සඳහා
එකඟතාවය පල කා සිටින ලදී.
හුරුළුවපෝෂිත ඇල අොල වයාපාා කමිටු නිවයෝජිත මහතා විසින කරුණු ෙැක්ෂවීමක්ෂ සිදුකාන ලෙ අතා, අොල දින වකවානු
සඳහා එකඟතාවය පල කාන ලදී.
මිණිවප් ලම් ඇල වම් වනවිට මිණිවේ අමුණ පුනරු්ාාපන වයාඍතිවේ වැඩ කටයුතු සිදුකාමින පවතින බැවින වයෝජිත දින
වකවානු වලට ජලය ලබා ගැනීම අපහසු බව වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා සඳහන කාන ලදී.
වම් පිළිබඳව වයාඍති අධ්යක්ෂ වායා ෙ කරුණු ෙක්ෂවා සිටින ලෙ අතා ජලය නිත්් කිරීවම් දින වනොවැ:01
සහ මාර්තු 10 වලස සාවශෝධ්නය විය.
ඇලැිර වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙැක්ෂවීමක්ෂ සිදුකාන ලදී. පසුගිය කනනය 100% ක්ෂ සාර්ාක
වූ බව්, කනන ආාම්භක දිනය වනොවැ :01 වලස ගණනය කා, වනොවැ : 05 වන විට යම් ජල ප්රමාණයක්ෂ
ලබා වෙන වලස්, ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී.වර් ා ත්වය වහොඳ මට්ටමකට ලැණුණවහෝ, අොල දින
සාවශෝධ්නය කල හැකි වනු ඇති බව ව්කම්තුමිය විසින සඳහන කාන ලදී.
එම වගොවි නිවයෝජිත මහතා විසින කරුණු ඉදිරිප් කාමින වගොවි සාවිධ්ාන සෙහා ලැබිය යුතු හිඟ මුේ
කියනමින ලබාගැනීම සඳහා අවශය කටයුතු සලසා වෙන වමන ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. එවමනම වපොවහොා
හා බීජ ව්කම් කාර්යාල සඳහා විවේ

ෙැනුම් දීමක්ෂ කා කියනමින ඒවා ලබා දීමට වැඩ පිළිවවලක්ෂ

සකස්කා වෙන වලස ඉ්ලා සිටින ලදී.
කන්තවල් වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙැක්ෂවීමක්ෂ සිදු කාමින, ලබාදී ඇති දින වකවානු සඳහා
එකඟ බව සඳහන කල ෙ, ෙැනට කනතව් ජලාශවේ ජල ත්වය ඉතාම් පහල මට්ටවම් පවතින බැවින,
අොල දින වකවානු වලට වගා කටයුතු සිදුකල හැකිෙ යනන ගැටළු සහගත බව ප්රකාශ කාන ලදී. ඒ අනුව
දීර්ඝ වශවයන වමම කරුණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කාන ලදී. ඇළ මාර්ගයක්ෂ සම්බනධ්වයන වගොවි නිවයෝජිත
මහතා විසින ලිඛිත ඉ්ලීමක්ෂ ෙ ඉදිරිප් කා තිබූ අතා, එය වාරිමාර්ග බල ප්රවශශයට අය් වනනක්ෂ බැවින,
එම කරුණ සම්බනධ්වයන ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා සභාපතිතුමන විසින එම ලිපිය වාරිමාර්ග
අධ්යක්ෂ තුමිය වවත වයොමුකාන ලදී.

9

කවුඩුල්ල වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවන ලෙ අතා, අොල දින වකවානු වලට එකඟ බව
සඳහන කාන ලදී. ඒ මහතා විසින
දීර්ඝ වශවයන කරුණු ඉදිරිප් කිරිමක්ෂ
සිදුකාන ලෙ
අතා,වපොවළොනනරුව වාරි අධ්යක්ෂ තුමා අෙහස් ෙක්ෂවමින වමම ඇලහැා ,මිනවනරිය ,කවුඩු්ල, කනතව්
හා ගිරිතව්, යන වයාපාා පශධ්තිවේම ජලය නිත්් කිරීම වනොවැ: 20 දිනට වයොො ගැනීම සුදුසු බවට
වයෝජනා කාන ලදී.
වගොවි නිවයෝජිත මහතා තවදුාට් කරුණු ෙක්ෂවමින අක්ෂකා 13,500 ක භූමි ප්රමාණයක්ෂ ෙක්ෂවා තම මුලු බිම්
ප්රමාණය ගණනය කිරීම සඳහා වයොො වගන එය ජලය නිත්් කිරීවම් සටහනට ඇතුළ් කා වෙන වලස
ඉ්ලා සිටින ලදී. තවෙ කවුඩු්ල ජලාශවයන පානීය ජලය සඳහා ජල වයෝජනා ක්රමයක්ෂ ්රියා්මක වන
බැවින ඒ සඳහා අමතා ජලය ලබා දීමක්ෂ අවශය බව ඒ මහතා වැියදුාට් සඳහන කාන ලදී.
වගා බිම් ප්රමාණය වාරිමාර්ග වෙපාර්තවම්නතුව මගින නීතයානුකූලව ලබා දිය යුතු බව ව්කම්තුමිය විසින
ප්රකාශ කාන ලදී.
මින්වන්යේය වයාපාා කමිටුවේ වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවන ලදී. පශධ්තියක්ෂ වශවයන ග් දින වකවානු
වලට එකඟ බව සඳහන කාන ලදී. එවස් වුව්, ජලය නිත්් කිරීවම්දී යම් ගැටළු සහගත ත්වයන ඇතිවිය
හැකි බව සඳහන කාන ලදී. අොල නිවයෝජිත මහතා කරුණු ඉදිරිප් කාමින, මිනවනරිය ජලාශවේ වතුා
මට්ටම අක්ෂකා අිය 90,000 ක මට්ටමකව් පව්වා ගනවන නම් ඕනෑම හදිසි අවස්ාාවක කවුඩු්ල හා
කනතව් ජලාශ වලට පහසුවවන ජලය නිත්් කිරීවම් හැකියාව ඇති බැවින , එය වයෝජනාවක්ෂ වශවයන
ගරු සභාව වවත ඉදිරිප් කාන බව සඳහන කාන ලදී.
ගියේතවල් අොල වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින ත්ඩා වැවක්ෂ සමග කටයුතු කාන වයාපාායක්ෂ වලස තම
වයාපාාය අොල දින වකවානු වනො: 05 හා මාර්තු 05 වලස සාවශෝධ්නය කාවෙන වමන ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී.
එවහ් සමස්ායක්ෂ වලස පශධ්තිවේම වගා කටයුතු ආාම්භ කිරීම සඳහා අොල දිනය වනොවැ: 20 වශවයන
තබාගැනීමට එකඟතාවය පල කාන ලදී. යම්වහයකින වර් ාව ලැණුණවහෝ දින වකවානු වල වවනසක්ෂ
කා ගත හැකි බව ව්කම්තුමිය විසින සඳහන කාන ලදී.
පරාක්රව සුද්රය අොල වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින , අොල දින වකවානු වනොවැ: 01 සහ වපබ: 20 වලස
සාවශෝධ්නය කා වෙන වලස ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලෙ අතා ඒ සෙහා එකඟතාවය ලබාවෙන ලදී.
ැත්වතොට ිුදණ අොල වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින තම දින වකවානු වනොවැ: 01 සහ මාර්තු 15 වශවයන
සාවශෝධ්නය කා වෙන වමන ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී . ඒ සම්බනධ්වයන සාකච්ඡා කිරීවමන අනතුරුව එය
වනොවැ; 01 සහ වපබ: 28 වශවයන සාවශෝධ්නය කාන ලදී. තවෙ විවේ ගැටළුවක්ෂ ඇතිවුවවහෝ අොල
දින වකවානු වල වවනසක්ෂ සිදුකල හැකි බව ෙ සඳහන කාන ලදී.

උඩලලල ලම් ඇල / උඩලලල දකුණු ඇල වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු
ඉදිරිප් කාමින පසුගිය කනනවේ ඉතා අඩු
වර් ාපතනයක්ෂ ලැණුනෙ ෙැිය කැපවීවමන කටයුතු කිරීම වහ්තුවවන කනනය සාර්ාක කාගැනීමට
හැකිවුන බව සඳහන කාන ලදී. ෙැනට වර් ා ජලවයන මඩ වැඩ ආාම්භ කා ඇති බැවින අොල දිනයන
ඔක්ෂ: 22 සහ වපබ: 00 වලස සාවශෝධ්නය කා වෙන වමන ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. එම ඉ්ලීම සඳහා
එකඟතාවය ලබාවෙන ලදී.
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 අයන්ගස්වතොට ලම් ඇල වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවමින අොල දින වකවානු වනොවැ; 01 හා මාර්තු 01
වලස සාවශෝධ්නය කා වෙන වලස ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. ඒ සඳහා එකඟතාවය ලබා වෙන ලදී.
 අයන්ගස්වතොට දකුණු ඇල වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවන ලෙ අතා, අොල දින වකවානු සඳහා එකඟ බව්
වම් වන විට වැසි ජලය උපවයෝගි කාවගන මඩ වැඩ වබොවහෝදුාට අවසන කා ඇති බව් සඳහන කාන
ලදී.
කල්වතොට ිුදණ වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතා කරුණු ෙක්ෂවන ලෙ අතා, අොල දින වකවානු ඔක්ෂ: 25 සහ වපබ:
15 වශවයන සාවශෝධ්නය කාවෙන වමන ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. එම ඉ්ලීම සඳහා එකඟතාවය ලබා වෙන
ලදී.

ඉන අනතුරුව සභාපතිතුමන විසින කරුණු ෙැක්ෂවීමක්ෂ සිදුකාන ලදී. එහිදී “ජලය යනු ඉතාම් හිඟ
සම්පතක්ෂ බව්, එය ඉතා අාපිරිමැස්වමන භාවිතා කල යුතු බව්, හැමවිටම ලැවබන ජල ප්රමාණය
අපව් වනොයවා, ඉතාම් අාපිරිමැස්වමන භාවිතා කිරීමට හැමවිටම වගොවි මහතුන කටයුතු කල යුතු
බව්, සඳහන කාන ලදී.
එවස්ම වමදින රැස්වීම සඳහා සහභාගී වූ වාරිමාර්ග වෙපාර්තවම්නතුව ඇතුළු අවනත්් සියලුම
ආයතනවල නිලධ්ාරීන , සියලුම වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහතුන, ශ්රී ලාකා මහවැලි අධිකාරිවේ
වනවාසික වයාපාා කළමනාකාාවරුන ඇතුළු සියලුම නිලධ්ාරීන හා වමම රැස්වීම නිසිවලස සාවිධ්ාන
කටයුතු සිදුකල ජලපාලන ව්කම් කාර්යාලවේ සියලුම නිලධ්ාරීන ඇතුළු හැමවෙනාටම විවේ ස්තුතිය
පල කාන ලදී. වමහිදී තව් විවේ කරුණක්ෂ වශවයන වාරිමාර්ග වෙපාර්තවම්නතුවට අය් කලාපවල
ජලය ලබාදීවම්දී ගැටළු සහගත ත්වයන පවතින වයාපාාවල ගැටළු නිාාකාණය කාගැනීම සඳහා
අොල අවනත්් ආයතන හා ශ්රී ලාකා මහවැලි අධිකාරිවේ අොල නිලධ්ාරීනවේෙ සහභාගී්වය ඇතිව
වවනම ම සාකච්ඡාවන පැවැ්වීමට කටයුතු සාවිධ්ානය කාන වමන වාරිමාර්ග වෙපාර්තවම්නතුවවන
ඉ්ලීමක්ෂ කාන ලදී. එවස්ම විවේ වයන ඊලඟ ජල කළමනාකාණ කමිටුව සඳහා එක්ෂ වයාපාා
කමිටුවකින සියලුම ේත රැග් එක්ෂ වගොවි නිවයෝජිතවායත් පමණක්ෂ සහභාගී වන වලස්, ඉ්ලීමක්ෂ
කාන ලදී. අවසන වශවයන ඉදිරි කනනවේ සුබොයි 100% ක වගා අස්වැනනක්ෂ ලැවේවා යන පාමාර්ාය
ඇතිව, පුාාණ චාරිත්රානුකූලව වගා කටයුතු ආාම්භ කාන වලස් ඉදිරි කනනය සුබොයි වනනට
ප්රාර්ානය කාන බව් සඳහන කාන ලදී.
අවසන වශවයන ගරු ව්කම්, ජලපාලන ව්කම් කාර්යාලවේ අධ්යක්ෂ ඉාජිවනරු තිලකා සමාතුාග
වමනවිය ස්තුති කාාව කාමින, මහකනනවේ වර් ාවවන වැිය ජල ප්රමාණයක්ෂ අවේක්ෂ ා කාන බව්,
හැකිතාක්ෂ දුාට වැසි ජලය උපවයෝගී කාවගන වගා කටයුතු සිදුකාන වලස්, සඳහන කාන ලදී. එවස්ම
පශධ්තිවේ ඉහල සිට පහල ජලාශ වවත ජලය වගනඒම, ඒ ඒ ජලාශ වල ජලය හැසිාවීම සම්බනධ්වයන
දීර්ඝ වශවයන විස්තායක්ෂ සභාව වවත ඉදිරිප් කාන ලදී. හැකිතාක්ෂ දුාට ජලය අාපිරිමැස්වමන
භාවිතා කාන වමන වගොවි මහතුන ෙැනුව් කාන ලදී. වමදින ජලපාලන කමිටුව සඳහා සහභාගී වූ
සියලුම නිලධ්ාරී මහ්ම මහ්මීනට්, වයාපාා කමිටු වගොවි නිවයෝජිත මහ්ම මහ්මීනට් තම
ස්තුතිය පල කාන ලදී. මැතිවාණ වකොමි න සභාවේ නියමයනට අනුව, පස්වරු 12.30 පමණ වන විට අොල
වැඩකටයුතු අවසන කිරිමට සහවයෝගය ලබා දීම සම්බනධ්වයන සියලුම වෙනා වවත විවේ වයන
ස්තුතිවනත වන බව සඳහන කාමින සභාවේ වැඩ කටයුතු අවසන කාන ලදී.

ඉාජි. තිලකා සමාතුාග,
ව්කම් - ජල කළමනාකාණ කමිටුව ,
අධ්යක්ෂ - ජලපාලන ව්කම් කාර්යාලය,
ශ්රී ලාකා මහවැලි අධිකාරිය.
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