නේලාසික ලයාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාය - මුරනපෘො ඇ
ල

வதிவிட திட்ட முகாமையாளர் காரியாமையம் – முரப ாைஎை

Resident Project Management Office – Murapola Ela

ලාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංය

නීල

நீர்ப்பாசன முகமத்துவ பிரிவு

නකොළම්බිස්ස

Irrigation Management Division
நீலவை

ලාරිමාර්ග හා ජ සම්පෘත් කළමනාකරණ අමාත්යංය

ககாலம்பி];]

நீர்ப்பாசனம் ற்றும் நீர் முகாமத்துவ அமச்சு

Neelawala

Ministry of Irrigation & Water Resources Management
Kolambissa
මනේ අංකය
எனது இல.

ඔනේ අංකය

36/3/1

My Ref No

රැස්විමේ නම
දිනය හා මේලාව්
මුලසුන
ව්යාඳාකය
සහභාගිත්ව්ය

දිනය

உது இல.

திகதி

Your Ref No

Date

2016/07/20

- ව්යාඳාක ළමනා කණ මිටුව්
- 2016/07/15 දින මඳ.ව්.10.00
- මේව්ාසි ව්යාඳි
ළමනා රු, මුකමඳොල ඇල මහා ව්ාරිමාර්ග
- මර්ඛිය ආයතන හා මගොවි සංවිධාන

කජමේ නිලධාරිේමේ සහභාගිත්ව්ය
 එස්.එස්.බී. ජයසිංහ මයා
 එේ.ඒ.ඩී. බණ්ඩාක මයා
 ඩී.එේ.එස්.එේ.ටී. ජයමසේ ක මයා
 එේ.ඒ.ඩී. බණ්ඩාක මයා
 ඒ.පී.ඩී.එස්. අමකසරිය මිය
 ඩී.එේ.ආර්.පී. කුමාක මයා
 ඩී.ජී.මේ.එේ.කුමාරි මිය
 එස්.එේ. විමලසුමර්ේද්ර මයා
 එච්.එේ.ගාමිණී බණ්ඩාක මයා
 ඊ.ආර්.එේ.එේ.ජයම ොඩි මයා
 ඩබ්.ආර්. උදයංගනී මිය
 ආර්.එේ.ඩී.ඩී.මේ. කත්නාය මයා
මගොවි නිමයෝජිතයිේමේ සහභාගිත්ව්ය
 ආර්.එේ. සුමනකත්න බණ්ඩා මයා
සභාඳ
 මේ.ජී.එේ.වික්රමකත්න මයා
 ම .එම.නිමම ජගත් මයා
 මේ.එේ. පුංචි බණ්ඩා මයා
මම ේ

ප්රාමීය ය මම ේ මදමමතො
මේව්ාසි ව්යාඳාක ළමනා රු
සහ ාක ප්රාමීය ය මම ේ මදමමතො
මේව්ාසි ව්යාඳාක ළමනා රු
ආයතන සංව්ර්ධන නිලධාරි
සංව්ර්ධන නිලධාරි
සංව්ර්ධන නිලධාරි (පුහුණු)
ඉංජිමේරු සහ ාක
ඳරිඳාලන ග්රාමනිලධාරි
ිෂි ර්ම උඳමීශ මාකස්සන
සංව්ර්ධන නිලධාරී( ිෂි ර්ම) මදමමතො
සංව්ර්ධන නිලධාරි( ිෂි ර්ම)
හඹිලියාව් මගොවි සංවිධානය - ගරු
ගුරුබැීද මගොවි සංවිධානය - ගරු මම ේ
ගුරුබැීද මගොවි සංවිධානය - ජල ඳාල
ම ො මේපිටිය මගොවි සංවිධානය - ගරු















ජී.ජී. දිසානාය මයා
භාණ්ඩාගාරි
එස්.එේ. වීකම ෝේ බණ්ඩා මයා
භාණ්ඩාගාරි
ඊ.ඒ. ජයමංගල මයා
මේ.ජී. විමලාව්තී මිය
සභාඳ
ආර්.බී. ම ොලුගල මයා
භාණ්ඩාගාරි
යූ.බී. විමේමසේ ක මයා
සභාඳ
එේ.එේ. සමකම ෝේ බණ්ඩා මයා
ආර්.ඒ.පී. විමේනාකායන මයා
බී.පී.ජී. දයාව්තී මිය
අයි.එේ.එේ.සුසිලා ධනව්ංශ මිය
එේ.එේ. සුනිම ශාේත මයා
එේ.එේ. කණසිංහ බණ්ඩා මයා
එච්.එේ. සමකම ෝේ මයා

ම ො මේපිටිය මගොවි සංවිධානය - ගරු
මදහම ඩ මගොවි සංවිධානය - ගරු
ජලඳාල
ම ො මගපිටිය මගොවි සංවිධානය - ගරු
නීලව්ල මගොවි සංවිධානය -ගරු
මකුලය තැේන මගොවි සංවිධානය -ගරු
ගුරුබැීද මගොවි සංවිධානය -ගරු සභාඳ
නීලව්ල මගොවි සංවිධානය - ගරු සභාඳ
හඹිලියාව් මගොවි සංවිධානය -ගරු මම ේ
මයිලගහයාය මගොවි සංවිධානය - සාමාජි
ගිකාමේ මගොවි සංවිධානය - ගරුසභාඳ
ගුරුබැීද මගොවි සංවිධානය -ගරු සභාඳ
සාමාජි

ආගම සිහි කිරීමමේ හා ආදි මගොවි නාය යේ හා නිළධාරීේ සිහි කිරීමේ විනාඩිය
නිශ්ශබ්දතාව්මයේ අනතුරුව් මේව්ාසි ව්යාඳාක ලමනා ාකතුමා විසිේ ඳැමිණ සිටි සියලු මදනා
පිළිගැනීමමේ සභාමේ ව්ැඩ
යුතු ආකේභ කන ලදි.
ගැ ලු/මයෝජනා/ප්රග ය ඉදිරිඳත් කිරීම

අං ය
01

ආයතනය
මේව්ාසි ව්යාඳාක
ළමනා රු‚
මුකමඳොල ඇල
ව්යාඳාකය.

ාකණය/තීකණය/ප්රග ය
 ම ො මේපිටිය මහා සභාමේදී මගොවීේ විසිේ ව්ැඩි මිල
මඳොමහොක අමලවි කිරීම පිළිබ ඉදිරිඳත් ම රුණු රුණු අනුව්
මඳොමහොක මම ේ ාර්යාලය දැනුේව්ත් ළ බව්ත්‚ ඒ පිළිබ
ඳරීේෂාව්ේ සිදු ක ඇ බව්ත්‚ එහිදී‚
 මිශ්ර මඳොමහොක රු.2500 ව්ඩා ව්ැඩි ව්න බව්ත් (අමතක පිරිව්ැයේ
දකන නිසා)අමිශ්ර මඳොමහොක රු.2500 අමලවි ක ඇ බව්ත්
දේව්ා ඇත

ාබනි මඳොමහොක නිෂ්ඳාදනය පිළිබ පුහුණු ව්ැඩ ස හනේ
සංවිධානය ළ හැකිය. ඒ සහා මගොවීේ දැනුේව්ත් කේන.
 ව්යාඳාක ලමනා කණ මිටුමේදී ගනු ලබන තීේදු තීකණ හා
දැනුේව්ත් කිරීේ අදාල නිලධාරී මණ්ඩලය විසිේ සියලුම මගොවීේ
දැනුේව්ත් කිරීම ව්ග බලා ගත යුතුය.
 ව්ගාව්ේ ඳව් න හානි පිළිබ උඳමදස් අව්ශය නනෑම
අව්ස්ථාව්
ිෂි ර්ම උඳමීශ මහතාමගේ ලබා ගැනීම
උනේදු ව්ේන.

ආයතන සංව්ර්ධන
නිලධාරි

ආයතන සංව්ර්ධන
යුතු
 මගොවි සංවිධාන 05 ඳහත ඳරිදි නිල ාලය අව්සේ ව්න බව්
නව්නැලිය මගොවි සංවිධානය
2016/05/19
මකුලය තැේන මගොවි සංවිධානය 2016/06/20
ව් ඳඳුක මගොවි සංවිධානය
2016/05/08
මයිලගහයාය මගොවි සංවිධානය 2016/06/30
මදහම ඩ මගොවි සංවිධානය
2016/05/21
එදිමනේ ඳසු එහි බලය අව්සේ ව්න බව්ත් මාස 03 සහන
ඳව් න බව්ත් හැකි ඉේමනිේ නිලව්කණ සහා දින නියම
කගේනා මලසත් දේව්ා සිටිමේය.
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ප්රාමීය ය මම ේ
මදමමතො

ව්ාරිමාර්ග
මදඳාර්තමේේතුව්
ඉංජිමේරු සහ ාක



ාලයේ

ඉදිරි ව්යාඳාක මිටුමේදී ඒ ාබීධ මගොවි සංවිධානමේ
නිලව්කණය ඳැව්ැත්වීම සදානේ කගේනා මලසත්‚ඒ ාබීධ
මගොවි සංවිධානය අකමුදලේ ඇ
කගනිමිේ එය ශේ මත්
කන මලසත් දේව්ා සිටිමේය.
ගිණුේ
යුතු සහ නී මය බලතල පිළිබ මගොවීේ දැනුව්ත්
කිරීමේ ව්ැඩමුළුව්ේ ඉදිරිමේදි ඳැව්ැත්වීම බලාමඳොමකොත්තු මේ.
මහා සභා ඳැව්ැත්විම,නිලව්කණ ඳැව්ැත්වීේ, ාක සභා ආදිය
මමේමමුදම මඳොත් ඳරීේෂා කිරීම, ගිණුේ
යුතු යථාව්ත් කිරීම
ආදියද සිදුව්න බව්
අභිනව්මයේ මත්රී ඳත් වූ ම ො මේ පිටිය මගොවි සංවිධානමේ
නව් නිලධාරී මණ්ඩලයද සභාව් හඳුේව්ා මදන ලදි.

මදමමතො ප්රාමීය ය මම ේ මලස ව්ැඩ භාක ගැනීමමේ ඳසු
ව්යාඳාක ළමනා කණ මිටුව් සහභාගි වූ ඳළමු අව්ස්ථාව්
මමය මේ. ඒ පිළිබ ව් සතු ඳත් මේ.
 දැන ලම ඳුක ඳානීය ජල ව්යාඳි ය අදාලව් මිනුේ බැේමේ
ඉදි ක ජලය මැනීේ
යුතු සිදු කන බව්ත්‚ මේ මහේතුව් නිසා
ව්ගා
යුතු සහා යේ බලඳෑමේ සිදුමේද යේනත්‚
2016/07/12 ව්න දින නුව්කඑළිය දිස්ත්රිේ මම ේ ාර්යාලමේ
ඳැව් දිස්ත්රිේ නිව්ාස ිෂි ර්ම හා ඳරිසක මිටුමේදි පුළුම
මලස සා ච්ඡා ළ බව්ත්‚ ඒ සේබේධමයේ මගොවීේමේ අදහස්
විමසීමේ සා ච්ඡාව්ේ 2016/07/18 ව්න දින හඟුකේම ත
ප්රාමීය ය මම ේ ාර්යාලමේදී ඳැව්ැත්වීම නියමිත
බව්ත් ඒ සහා මගොවි නිමයෝජිතයේ මදමනකු සහභාගි විය
හැකි බව්ත් දේව්ා සිටිමේය
 ජල මුක ක්රමය නැව්ත ජූලි 18 සි ක්රියාත්ම මේ.
 සුමිත්රා මඳොඩි මැකේමේ මහත්මියමේ කුරටක ජලය ලබා ගැනීම ඉමලුේ
ක බූ ඇල මාර්ගය සහා මුදම මව්ේවී ඇත.
 මකුළුය තැේන FC 17 මසොමකොේමේ මදොක පිළිබව් ඳව් න ගැ ලුව්
සහා ේමෂේත්ර ඳරීේෂාව්ේ සිදු ක හැකි ඉේමනිේ විසඳුමේ ලබා මදන

බව්

04

මගොවිජන මසේව්ා
මදඳාර්තමේේතුව්
ිෂි ර්ම
මදඳාර්තමේේතුව්
ිෂි ර්ම උඳමීශ
මාකස්සන

05

-



ඳැමිණ නැත.



දැන මගොවීේ ව්ගාව්ේ පිළිබව් ඳව් න ගැ ලු ඉදිරිඳත් කන මලස
දේව්ා සිටිමේය.
ඳළතුරු‚ එලව්ළු කූඩ හා ිමි දැලේ මදඳාර්තමේේතුමේ ඳව් න බව්
ගිකාමේ මව්මයාමේ මබෝංචි මහේ යෑමේ තත්ව්යේ ඳව් න බව්ත් එය
මහේතුව් ඳාදස්ථ කුණුවීමේ මකෝගය බැවිේ හැකි ඉේමනිේ ඒ පිළිබව්
දැනුේව්ත් කන මලසත්‚
තේ ාලි සහා ව්ැළමදන හි මැරීමේ මකෝගය පිළියමේ මලස මකෝගී
ගස් ේමෂේත්රමයේ ඉව්ත් කන මලසත්‚ මගොවීේ ව්ගාව්ේ පිළිබව්
ඳව් න නනෑම ගැ ලුව්ේ පිළිබව් දැනුේව්ත් කන මලසද ඳැව්සීය.





මගොවි නිමයෝජිත මහත්ම මහත්මීේමේ අදහස්
ම ො මේපිටිය මගොවි සංවිධානය- ගරු මම ේ




95% ේ ඳමණ එළව්ළු ව්ගා ක ඇ බව්ත් ‚විමශේෂ මකෝග තත්ව්යේ මනොඳව් න බව්ත්,
ආයතන සංව්ර්ධන නිලධාරි විසිේ සිදු කන ලද මත් ද්රව්යය නිව්ාකණය පිළිබ මීශනය
ාලීන ව්ශමයේ ඉතාම ව්ැදගත් මමේම හකව්ත් මීශනයේ බව්‚
ජා
මගොවි සමුළුව් මව්නුමව්ේ සහභාගී වී ආඳසු එන වි අතකමඟදී අනතුක ලේවී මේ
ව්න වි ත් අසනීඳ තත්ව්මේ සිටින ඩබ්.එේ.දයා බණ්ඩා මහතා මගොවි සංවිධාන මට් මිේ
යේ සහමයෝගයේ ලබා දිය යුතු බව්ත්, ඒ සහා එේ මගොවි සංවිධානයකිේ රු.1000 බැගිේ
ලබා දීම සුදුසු බව්ත් ඳැව්සීය.

ගිකාමේ මගොවි සංවිධානමේ සභාඳ


තේ ාලි හිටු මැරීම‚මබෝංචි ම ොළ ම ොඩවීම‚මළ ඩ මකෝගය හා මගෝව්ා ම ෝප්ඳ මකෝගය
ආදී මකෝග ඳව් න බව් දේව්ා සිටිමේය.

මකුළුය තැේන මගොවි සංවිධානමේ සභාඳ තුමා


දැන අස්ව්ැේන මනළන බව්ත්‚ විමශේෂ ගැ ලුව්ේ මනොමැ බව්ත් දේව්ා සිටිමේය.

නීලව්ල මගොවි සංවිධානමේ සභාඳ තුමා


ජනාව්ාස ඇ වීමත් සමඟ මුකමඳොල ඇමලහි ජල ධාකාව් අඩු වී ඇ බව්ත්‚ ව්ැසි ාලව්ලදී
ව්ර්ෂා ජලය එේ රැස් කගේනා ක්රමයේ ස ස් ක මදන මලසත්‚ මුකමඳොල ඇමම ජල
ප්රමාණය අඩුව්ේ සිදු මනොව්ේමේනේ ලම ඳුක ජල මයෝජනා ක්රමය විරුීධ මනොව්න
බව්ත්‚





මුකමඳොල ඇල ව්යාඳාකමේ මගොවි ජනතාව්මේ ගැ ලු ඉදිරිඳත් කිරීම සහා ඒ ාබීධ මගොවි
සංවිධානය ශේ මත් ළ යුතු බව්ත්‚ඒ සහා මගොඩනඟන අකමුදල එේ මගොවි
සංවිධානයකිේ රු.500 මුදලේ සුදුසු බව්ත්‚
නීලව්ල ජල මුක 5-6 අව්ශය බව්ත් ඳව්සා සිටිමේය.

ගුරුබැීද මගොවි සංවිධානමේ භාණ්ඩාගාරි




තුමා

තමා සතුව් දැන කිමලෝ ේරෑේ 5000 ඳමණ ාබනි මඳොමහොක ඳව් න බව්ත්‚
සේපර්ණමයේ ාබනි වී ව්ගාව්
මයොමු විය හැකි බව්ත්‚ ජලය ලබා ගැනීම මනොහැකි
තත්ව්යේ ඳව් න බව්ත්‚ ජල ගැ ලුව් පිළියමේ ලබා මදේමේ නේ ඒ සහා සදානේ
ගුරුබැීද එේ මුකය
ඳැය 05ේ ජලය අව්ශය බව්ත් ප්ර ාශ මළේය.

ව්යාඳාක ළමනා කණ මිටු මම ේතුමාමේ ස්තු
යුතු ඳ.ව් 1.30 ඳමණ අව්සේ විය.

........................
ගරු මම ේ,
ව්යාඳාක ළමනා කණ මිටුව්,
මිටුව්,

තාමව්ේ අනතුරුව් රැස්වීමේ ව්ැඩ

........................
එේ.ඒ.ඩී.බණ්ඩාක,
ව්යාඳාක ළමනා කණ

