න ේවාසික වයාපෘති කළම ාකරණ කාර්යාලය - මි ිනපේ
ව

வதிவிட திட்ட முகாமையாளர் காாியாமையம் – ைினிப்பே

Resident Project Management Office – Minipe
වාරිමාර්ග කළම ාකරණ අංශය

නමාරයාය

நீர்ப்ோசன முகமைத்துவ ேிாிவு

මි න
ි පේ

Irrigation Management Division
மைாரயாய

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පතේ කළම ාකරණ අමාතයංශය

ைினிப்பே

Morayaya

நீர்ப்ோசனம் ைற்றும் நீர் முகாமைத்துவ அமைச்சு

Ministry of Irrigation & Water Resources Management

Minipe

මනගේ අංකය

ඔනේ අංකය

දි ය

எனது இை.
My Ref No

உைது இை.
Your Ref No

திகதி
Date

2018/02/ 27

2018 නපබරවාරි මස වයාපාර කළම ාකරණ කමි ව වාර් ාව
සේ ා ය - න ේවාසික වයාපෘති කළම ාකරණ කාර්යාලය , නමාරයාය.
දි ය
- 2018/ 02 / 27.
නේලාව - නප.ව 9.30
ආගම සිහි කිරීම සහ වයාපාරනයේ ිර්මාතෘ ේ හා මියගිය නගාවි ායකයි ේ සිහිකර වි ාඩියක
ිශේශේදතාවකි ේ අ තුරුව,
2018 වසනර් පවතේව ු ලබ පර ම වයාපාර කළම ාකරණ කමි ව රැසේීම බවතේ 2018 ව වසර
සුභාශිංෂණය නග එමි ේ වයාපාර කළම ාකරණ කමි ව රැසේීම් ක යුතු ආරම්භ කර ලද. ඒ අ ුව නමම
වයාපාර කළම ාකරණ කමි වව පැවැතේීනම් පරධාා අරමුණ නලස,


2017/18 මාසේ ක ේ ය දැ



2018 යල ක ේ ය පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීම.



CRIP වැඩස හ



PEISEIP - නකතේ ඇල සංවර්ධා ය කිරීනම් වයාපෘතිය පිළිබදව දැ ුවතේ කිරීම.



මිණිනපේ පරධාා

පවති

වගා තතේවය ේ පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීම.

පිළිබදව වාරිමාර්ග නදපාර්තාම් ේතුනේ අදහසේ විමසීම.

ඇල සංවර්ධා ය කිරීනම් වයාපෘතිනයේ පරගති සමානලෝච ය කිරීම.

ආදිය පිළිබද සාකච්ඡා කිරීම
ියමිත බවතේ 2017/2018 මාසේ ක ේ ය සදහා 3සහ 4 පියවරය ේ මාර්තු
02
සහ 1 සහ 2 පියවර සදහා මාර්තු 17 ව වි අවස ේ ජල මුරය ිකුතේ කර බවතේ කුම ආකාරයකි ේ
නහෝ ජල මුර දර්ඝ කිරීමක යා න ාහැකි බවතේ පවසමි ේ නලෝක බැංකු ආධාාර ය නතේ ක්රියාතේමක ව
CRIP - නදේශගුණික අව බලපෑම් අවම කිරීනම් වයාපෘතිය ක්රියාතේමක කිරීම අවශය පසුිමම , අවශය කාලය
ලබා දිය යුතු බැවි ේ ඒ සම්බ ේධා දදිරි ක්රියා මාර්ග ගතයුතු බව පරකාශ කර ලද. නමම වයාපෘතිය 2018
වසනර් ආරම්භ කර 2019 මාර්තු මස ව වි සියළු ක යුතු අවස ේ කළයුතු බවතේ ද ේවා සිටිමි ේ 2018
යල ක ේ ය පිළිබද ිවැරදි තී ේු තීරණ ගත යුතේනතේ නගාවි සංවිධාා විසි ේ බැවි ේ නමම අවසේ ාව
තීරණාතේමක අවසේ ාවක් බව ද ේවා සිටි ලද.
PEISEIP - නකතේ ඇල සංවර්ධා ය කිරීනම් වයාපෘතියක් නමම වසර තුළ මිණිනපේ වයාපාරය ලැ ඇ ඇති
බවතේ , වාරිමාර්ග නදපාර්තනම් ේතුව, වාරි කළම ාකරණ අංශය, නගාවිජ
නසේවා නදපාර්තනම් ේතුව
කෘෂිකර්ම නදපාර්තනම් ේතුව ය රාජය ආයත ඒකාබදේධාව නමම වයාපෘතිය ක්රියාතේමක ව බවතේ , එහිද
නතෝරාගතේ නකතේ ඇල අංග සම්පූර්ණව සංවර්ධා ය කරගැ ීනම් හැකියාව ඇති බව පරකාශ කරමි ේ ඒ
සදහා ද අවශය කාලය ලබා දිය යුතු බව ද ේවා සිටි ලද.

දදිරිනයේද නපර ක ේ රැසේීම් පැවැතේීම
ියමිත බැවි ේ එදි
නම් සම්බ ේධාව සියලු තී ේු තීරණ ගත
යුතු බව පරකාශ කරමි ේ මිණිනපේ අමුණ දසේසීනම් අධායක්ෂතුමා අදහසේ පරකාශ කිරීම අවසේ ාව ලබා නද
ලද.

මිණිනපේ අමුණ දසේසීනම් වයාපෘතිය පැනක්ජ 04ක අ ුව ක්රියාතේමක කර බවතේ ඒවානයේ
නකා ේතරාතේ සමාගම් භාර නකා ේතරාතේකරුව ේ නමම අවසේ ාව සහභාගී ී ඇති බව
පරකාශ කරමි ේ නමනතක් අමුණ දසේසීනම් වයාපෘතිනයේ පරගති සමානලෝච යක් සිු කර
ලද. ඒ අ ුව 1 සහ 2 පියවර තුළ යම් ආකාරයක පරගතියක් නප ේ ුම් කර
මුතේ 3
පියවර තුළ යම් පරමාණයක පරගතිනයේ අවම බවක් දක්
ලැනබ බවතේ 4 පියවර
භාරව ක යුතු කළ නකා ේතරාතේ සමාගම විසි ේ එය දතා නහාදි ේ සිුකර ඇති බවතේ
නමම වර්ෂනයේද සියළු වැඩ නකා සේ ිම කිරීම හැකියාව පවති බවතේ පරකාශ කරමි ේ
එම නකා ේතරාතේ සමාගම සේතිතිය ල කර ලද. එනසේම දදිරිනයේද නමම වයාපෘතිය
හරහා ව වගා වැඩස හ ේ ක්රියාතේමක කිරීම
ියමිත බවතේ එහි පළමු අදියර නලස
එඩ්වඩ් ඇ ේඩ් ක්රිසේටි සමාගම විසි ේ 1පියවර ඇල රක්ෂිත ආරක්ෂා කිරීනම් අරමුණි ේ
නමාරයාය සංඝනබෝධි විදයාලය තුළ නදේශීය පැළ සේ ාපිත කිරීම පසුගිය දි ක පැවැතේවූ
බවතේ නගාවි සංවිධාා
සම්බ ේධා කර නග
දදිරිනයේද එම වැඩ ස හ ේ කුම
ආකාරයකි ේ ක්රියාතේමක කර ේන ේද ය ේ පිළිබද අදහසේ දැක්ීම ඒ ඒ පියවර භාරව
ක යුතු කර නකා ේතරාතේ සමාගම් නවත අවසේ ාව ලබා නද ලද.
1 පියවර - එඩ්වඩ් 1 පියවර තුළ ඇල රක්ෂිත ආරක්ෂා කිරීම සදහා ව ව වගා වයාපේතිය සදහා මිලිය
ඇ ේඩ් ක්රිසේටි
12.45 ක් නව ේව ඇති බවතේ ඒ සදහා නගාවි සංවිධාා සම්බ ේධා කරනග දදිරි
සමාගම
වැඩස හ ේ ක්රියාතේමක කිරීම ක යුතු නයාද බවතේ ,
 ඇල රක්ෂිත සම්බ ේධා සීමාව ේ තුළ පවවක් වැටියක් නයාද බවතේ
 රක්ෂිත තුළ නදේශීය පැළ සි වීම
ියමිත බවතේ
 එනසේම ව වගා සිු කිරීම සුුසු රජනයේ දඩම් තිනේ ම් එම සේ ා නප ේවා
නද නලසතේ,
නම් සියළු ක යුතු සදහා නගාවි සංවිධාා සම්බ ේධා කරනග ක්රියාතේමක විම
ියමිත
බවතේ ව වගානේ අ ාගත පැවැතේම හා එහි ඩතේතු ක යුතු සම්බ ේධාව නගාවි
සංවිධාා හා එක්ව ගිවිසුම් පරකාශයක ය තේව එම ක යුකු 2018 ඔක්නතෝම්බර් 13 ව
දි ආරමිභ කිරීම ක යුතු නයාද බවතේ පරකාශ කර ලද.
2 පියවර
2 පියවර තුළ ඇල රක්ෂිත දඩම් පිළිබද විශාල ගැ ළුකාරී තතේතේවය ේ පවති බවතේ ඒ
නකා ේතරාතේ
මුතේ හු ාගතේ රක්ෂිත දඩම් තුළ පැල සි වීම ක යුතු නයාද බවතේ නමම ව
සමාගම
වගාව සදහා 2 පියවර මිලිය 06ක මුදලක් නව ේ ී ඇති බවතේ නමම මුදලේ වියදම්
කර ව වගා සේ ාපිත කිරීම පමණක් පරමාණවතේ න ාව බැවි ේ එහි දදිරි පැවැතේම
පිළිබද ක යුතු නයදිය යුතු බැවි ේ නගාවි සංවිධාා සම්බ ේධා කරනග
සාකච්ඡා සිු
කර යහපතේ නයෝජ ාවක් ක්රියාතේමක කිරීම ක යුතු කර බව පරකාශ කර ලද.
3
පියවර 3 පියවර ව වගා වයාපෘතිය සම්බ ේධානය ේ නගාවි සංවිධාා සම්බ ේධා කර ග ිමි ේ
නකා ේතරාතේ
දදිරිනයේද ක යුතු කිරීම සූදා ම් බව ද ේවා සිටි ලද.
සමාගම
4
පියවර 4 පියවර ව වගා වයාපෘතිය සදහා මිලිය 1.9ක් නව ේී ඇති බවතේ ව වගාව
නකා ේතරාතේ
සම්බ ේධාව දැ
රැසේීම් 2ක් පවතේවා නගාවි සංවිධාා සමග සාකච්ඡා කළ බවතේ ව
සමාගම
රක්ෂණ නදපාර්තනම් ේතුව හරහා ව වගාව අවශය පැල ලබා ගැ ීම
ියමිත බවතේ
එම පැල ලැබුණ වහාම ව වගා වයාපේතිය ආරම්භ කිරීම
ියමිත බවතේ ද ේවා සිටි
ලද.
න ේ.වයා.කළම ාකරු මිණිනපේ අමුණ දසේසිනම් වයාපෘතිය නම් ව වි සිු කර ඇති වැඩ පරමාණය ේ පිලිබදව
කළ පරගතිසමානලෝච ය සම්බ ේධානය ේ අදහසේ දක්වමි ේ කියා සිටිනයේ පසුගිය වසර තුළ
සිුකිරීම
ියමිතව තිබූ වැඩ නකා සේ වලි ේ 100%ක් සිු කිරීම න ාහැකි ී ඇති
මුතේ පියවර කිහිපයක කාර්යභාරය සතු වදායක ම් මි ේ සිු ී ඇති බවයි. දදිරි
ියමිත වසර කිහිපය තුළ කළ යුතු කාර්යභාරය ිවැරදිව ිසියාකාරව සිුකර ේන ේ
ම් නගාවි ජ තාව ලබාදිය හැකි පරතිලාභ මිණිනපේ අමුණ දසේසීනම් වයාපෘතිනය ේ ලබා
ගත හැකි බවතේ එනසේ න ාවවණනහාතේ කාලය සහ විශාල මහජ මුදලක් අ ිසි නලස
මිණිනපේ අමුණ
දසේසීනම් වයාපෘති
අධායක්ෂ මැදිවක
මහතා

වි ාශ ී ය බවතේ පරකාශ කර ලද. එබැවි ේ දදිරි වසර කිහිපය තුළ වයාපෘතිනයේ
ක යුතු ිසියාකාරව සිුනවතැයි අනපේක්ෂා කර බව වැඩිුර තේ ද ේවා සිටි ලද.
එනසේම යම් යම් අඩුපාඩු ඇති වවවද වි ිවද භාවයකි ේ යුතු නමවැ ි වයාපෘතියක් ට
නපර මිණිනපේ වයාපාරනයේ ක්රියාතේමක ී න ාමැති බවතේ පරකාශ කරමි ේ ,
වසර 07ක වඩා වැඩි කාලයක් මිණිනපේ වයාපාරනයේ නගාවි මහතු ේ නව ුනව ේ
නසේවය කර අද දි
සේ ා
මාරුීම් ලැබ ය
හසලක වාරිමාර්ග කාර්යාලනයේ
දංජින ේරු සහකාර වරතේ මහතා එතුමානගේ අදහසේ දැක්ීම අවසේ ාව නද ලද.
දංජින ේරු සහකාර ක්නෂේතර ිළධාාරියකු නලස 2011 හසලක වාරිමාර්ග කාර්යාලය පැමිණ එතැ ේ ප ේ නම් දක්වා
වරතේ මහතා
මිණිනපේ වයාපාරය තුළ වසර 07ක් වැ ි කාලය තුල නසේවය කිරීම ලැ ඇම පිළිබද තම ේ සතු ව
ව බවතේ මිණිනපේ වයාපාරනයේ 1 සහ 4 පියවර තුළ රාජකාරී ක යුතු කරමි ේ ලැබූ අතේදැකීම්
රාජකාරී ජීවිතය නම ේම නපෞදේගලික ජීවිතය ද ප ේ රයක් වූ බව පරකාශ කර ලද. එනසේම
රාජකාරී ක යුතු කිරීනම්ද යම් යම් අවසේ ා වල ඇති වූ සිදේධි ේ වල නහේතු වූනයේ සියළුනද ා ම
ජලය සමව ලබා දම මිස නපෞදේගලික නහේතු පද ම්ව න ාව බව ද ේවා සිටිමි ේ 2018 වසර
මිණිනපේ ජ තාව පරතිලාභ රාශියක් ලැනබ එනහතේ එය තීරණාතේමක වසරක් විය හැකි බවතේ
එබැවි ේ මිණිනපේ වයාපාරය ලැනබ සියළු පරතිලාභ මගන ාහැරවානග එහි පරති ල භුක්ති
විදම සියළු නද ානගේ කැපීම අවශය බව පරකාශ කරමි ේ එම සියලු වැඩක යුතු සාර් කව
ද වකර ගැ ීම සුභ පරාර් ා කර ලද.

වාරි.දංජින ේරු

දංජින ේරු සහකාර වරතේ මහතානගේ සේ ා මාරුීම පිළිබද ඒ.නගා. සං. සභාපති
ගමනගේ මහතා, 1 පියවර පරා.නගා. සං. සභාපති සරතේ මහතා ,3 පියවර පරා.නගා.සං.
සභාපති උපාලි ජයතිසස
ේ මහතා, 4 පියවර පරා.නගා.සං. සභාපති රංජිතේ මහතා , වයාපාර
කමි ව නලේකම් ධාර්මනසේ මහතා ය ාද ේ අදහසේ දක්වමි ේ කියා සිටිනයේ දංජින ේරු
සහකාර මහතානගේ සේ ා මාරුීම සම්බ ේධානය ේ අකමැතේත , කණගා ව
ව පරකාශ කර
මුතේ එතුමානගේ දදිරි අ ාගත අභිවෘදේධිය සදහා ය බැවි ේ ඊ ආශිර්වාද කරමි ේ
අ ාගතය සුභාශිංස ය නග එ බවයි.
2017/2018 මහ ක ේ ය 1,2 පියවර සදහා මාර්තු 17 දි තේ 3,4 පියවර සදහා මාර්තු 02
ය දි ය ේහි අවස ේ ජල මුරය ිකුතේ කිරීම
ියමිත බවතේ 2018 යල ක ේ ය සදහා
මහවැලි ජල පාලක කමි ව රැසේීම් තීරණ අ ුව ක්රියාතේමක ව බවතේ නමම ක ේ ය
දතාමතේ තීරණාතේමක ක ේ ක් බවතේ පරකාශ කර ලද.
මිණිනපේ වයාපාරය 2018 වසර සේවර්ණමය වසරක් ව බව පවසමි ේ කියා සිටිනයේ
නමම වසර තුළ මිණිනපේ වයාපාර වයාපෘති කිහිපයක්ම ලැ ඇ ඇති බවයි. නලෝක බැංකු
ආධාාර මත ඇ.නඩා. 152ක් ය නතේ නබුම් ඇල සංවර්ධා ය කිරීනම් CRIP - නදේශගුණික
අව බලපෑම් අවම කිරීනම් වයාපෘතිය ක්රියාතේමක කිරීනම් වයාපෘතිය නමම වර්ෂය තුළ
ආරම්භ කර 2019 මාර්තු ව වි වයාපෘතිනයේ සියලු ක යුතු අවස ේ කළයුතු බවතේ එම
වැඩස හ ය නතේ පියවර 4හිම සංවර්ධා ය ව නබුම් ඇල පදේධාති හා ඒවා කුම
ආකාරයකි ේ
සංවර්ධා
ක යුතු සිු කර ේන ේ ද ය ේ
පිළිබදව දතේත පද ම්
කරග ිමි ේ විසේතරාතේමක පැහැදිලි කිරීමක් සිු කර ලද.
එනසේම PEISEIP වයාපෘතිය මි ේ නකතේ ඇල සංවර්ධා ය කිරීනම් වයාපෘතියක් ලැ ඇ ඇති
බවතේ එය වසර 04ක කාලයක් තුළ ක්රියාතේමක කිරීම
ියමිත බවතේ පරකාශ කරමි ේ
නමම වයාපෘති ක්රියාතේමක කිරීම අවශය පසුිමම නගා.සං.විසි ේ ලබා දිය යුතු බව
පවස ලද.
2018යල ක ේ ය පිළිබද අදහසේ දකිවමි ේ කියා සිටිනයේ 2017/18 මහ ක ේ නයේ වගා
ක යුතු ක ේ තීරණ වල අ ුව ක්රියාතේමක කර න ාමැති බැවි ේ නම් ව වි වගානේ
පවති සේවභාවය අ ුවතේ CRIP වයාපෘතිය ක්රියාතේමක කිරීම ඇති කාල සීමාවතේ ය
නදක සංස ේද ාතේමකව බල වි 2018 යල ක ේ වැඩ ක යුතු පිළිබදව තීරණාතේමක
අවසේ ාවක පවති බවයි. එනසේම මිණිනපේ අමුණ දසේසීනම් වයාපෘතිනයේ සංවර්ධා ක යුතු
ද සිු කිරීම
ියමිත බව නප ේවා නදමි ේ නමම සියළු ක යුතු සාර් කව ක්රියාතේමක
කිරීම අවසේ ාව ලැනබ ුනයේ ම් මි ිනපේ නගාවි ජ තාවනගේ ගැ ළු විශාල පරමාණයක
විසුම් ලැනබ බවයි. එබැවි ේ නගාවි සංවිධාා විසි ේ ගණ ලබ තී ේු තීරණ නහ
දවනසේ අභිවෘදේධිය නව ුනව ේ ගතයුතේතක් බව වැඩි ුර තේ ද ේවා සිටි ලද.

රු ේ
වැව දතා දර්ඝ කාලයක සි විවිධා ගැ ළු රාශියක් පවති තම නගා.සංවිධාා නයේ කිසිු
නගා.සං. සභාපති
ඇලක් නමම වයාපෘති කිසිවක් ය නතේ සංවර්ධා ය කිරීම නයාදා න ාගැ ීම පිළිබද
පරශේ කරමි ේ කියා සිටිනයේ කුම වයාපෘතියක් ආවද ඒ කිසිු වයාපෘතියකි ේ තම ේ
ඇතුලු නගාී ේනගේ ගැ ළු වල විසුම් න ාලැනබ ේන ේ ම් එම වයාපෘති වලි ේ කිසිු
ලයක් න ාමැති බවයි. තම ේ ඇතුලු නගාී ේ හැමදාමතේ විවිධා ුෂේකරතාවය ේ මුහුණ
දම සිු ව බවතේ විනශේෂනය ේ වැේ 05 ගැ ලු පිළිබද අදහසේ දක්වමි ේ කියා සිටිනයේ
වසර 61 ක් පවරාව ම නමවර මාසේ ක ේ ය හැනර ේ
කිසිු ක ේ ක් වර්ෂාව
න ාමැතිව සාර් කව වගා ක යුතු සිු කිරීම හැකියාවක් න ාලැබුණ බවයි. එබැවි ේ
වැේ 05 පිළිබද ට වඩා ිලධාාරී ේනගේ අවධාා ය නයාමුවිය යුතු බව පවසමි ේ තම නගා.
සං. මුහුණපා ගැ ලු විසදා නද නලස දලේලා සිටි ලද.
න ේ.වය.කළම ාකරු රු ේ
වැව සභාපතිතුමානගේ ුක් ගැ විලේල අදහසේ දක්වමි ේ කියා සිටිනයේ CRIP
වයාපෘතිය ය නතේ සංවර්ධා ය න ාකර ඇලවලේ දදිරිනයේද ක්රියාතේමක ීම
ියමිත
PEISEIP වයාපෘතිය හරහා සිු කිරීම ක යුතු නයදිය හැකි බවයි. එබැවි ේ නමම
වයාපෘති හරහා ලැනබ පරතිලාභ ලබා ගැ ීම සියලු නගා.සං. අවසේ ාව ලබා දිය යුතු
බව පවසමි ේ 2018.03.06 දි යලේ ක ේ පිළිබද නපර ක ේ රැසේීම පවතේව බවතේ
එදි
පියවරය ේ 04හිම යලේ ක ේ පිළිබද තී ේු තීරණ සහ නකතේ ඇල සම්බ ේධාව
පරමුතතා නලේත යක් සකසේ කරනග එ නලස ද ේවා සිටි ලද.
මහැවලි අධිකාරී නමම කලාපය මහවැලි E කලාපය නලස ම් කිරීම
ියමිත බවතේ කැිම ් අ ුමැතිය
නකා්ඨාස
ලැබුණ වහාම ඒ බව ගැස් පතරයක ල කිරීනම ේ අ තුරුව මහවැලි E කලාපය බව
සහකාර මහතා
පතේ ව
බව පරකාශ කර
ලද. එනසේම මහවැලි E කලාපය සම්බ ේධාව හසලක
පරනදේශනයේ කාර්යාලක් සේ ාපිත කිරීම ක යුතු නයාදා ඇති බවද ද ේවා සිටි ලද.
මහවැලි E කලාපයක් බව පතේ කිරීනම ේ පසු නමම පරනදේශනයේ ජ තාව ලැනබ
පරතිලාභ පිළිබදව සදහ ේ කරමි ේ ,
 කෘෂිකාර්මික අංශය
 ආයත සංවර්ධා අංශය
 දඩම් අංශය
 නගාඩ ැගිලි සංවර්ධා අංශය
ආද විවිධා ක්නෂේතර හරහා සංවර්ධා ක්රියාවලිය සිු කර බවතේ එහි සියලු
පරතිලාභ දතා කඩි මි ේ මහජ තාව ලබා දම 2018 ක්රියාකාතේමත සැලැසේම
(Action Plan) අ ුව ක යුතු කර බව වැඩි ුර තේ ද ේවා සිටි ලද.
සමසේත
ලංකා 1948 D.S. නසේ ා ායක මහතා විසි ේ මිණිනපේ දඩම් මහජ සතු කිරීනම ේ වාරිමාර්ග
ඒකාබදේධා නගා.සං. වයාපාරයක් බව පතේ කර අ තුරුව 1987 නමම
පරනදේශය ව ජීී කලාපයක් බව
සභාපති
ගමනගේ
පතේ කිරීනම ේ පසු මහා වාරිමාර්ග වයාපාරයක් බව පතේ කර ලද. එතැ ේ ප ේ
මහතා
මිණිනපේ නගාවිජ තාවනගේ සියලු කෘෂිකාර්මික ක යුතු සිු වූනයේ වාරිමාර්ග
නදපාර්තාම් ේතුව, වාරි කළම ාකරණ අංශය, නගාවිජ
නසේවා නදපාර්තනම් ේතුව,
කෘෂිකර්ම නදපාර්තනම් ේතුව හරහා බවතේ එබැවි ේ වාරිමාර්ග කළම ාකරණ අංශනය ේ
මිණිනපේ වයාපාරය ගිලිහීම දඩ න ානද බවතේ දැඩිව පරකාශ කරමි ේ කියා සිටිනයේ
සියලු නගාවි සංවිධාා වාරිමාර්ග කළම ාකර අංශය ය නතේ දදිරිනයේද ක්රියාතේමක ව
බවයි.
මහැවලි අධිකාරී නම් ව වි යම් යම් පරනදේශ මහවැලි කලාප නලස ම් කර ක්රියාතේමක ව
මුතේ නමම
නකා්ඨාස
කලාපය මහවැලිය භාර ගැ ීමක් න ාව සියලු රාජය ආයත හා සම්බ ේධාව ක යුතු
සහකාර මහතා
කිරීම මැදිහතේ ීම පමණක් සිු ව බව ද ේවා සිටි ලද.
ිනයෝජය
කෘෂි නම් ව වි දතා සාර් ක වගාවක් ක්නෂේතරය තුළි ේ දක්
ලැනබ බවතේ යම් යම්
නහේ
ත
ු
මත
වගාව
පර
ම
ාද
ී
ඇති
බවතේ
ඒ
නහේ
ත
න
ු
ව
ේ
දදි
රි
නයේ
ද
පළිනබෝධා හා ි වයාපේත
අධායක්ෂ,අ ේතර්
ීනම්
දඩ
පර
ස
ේ
ා
සු
ළ
භ
ව
බැවි
ේ
කෘෂි
උපනදේ
ශ
ක
මහතේ
ම
මහතේ
ට ේනගේ උපනදසේ ලබා
පළාතේ
ගැ ීම නයාමු ව නලසතේ ද ේවා සිටි ලද.
2018 යල ක ේ පිළිබද අදහසේ දක්වමි ේ නම් ව වි අප ර
ආහාර හිගයක
මුහණ ද ඇති බැවි ේ මිණිනපේ වයාපාරය තුළ වගා ක යුතු සිු කිරිම හැකියාව
තිිමයද ක ේ අතහැර දැටම තුළි ේ සිු ව ේන ේ නමම පරශේ ය තවුර තේ උගර කිරීම
දායක ීමතේ බවයි. එබැවි ේ කිසිු වයාපෘතියක් ල රහිත න ාකර සංවර්ධා ක යුතු
සිු කිරීම අවසේ ාව ලබා ග ේ ා නසේම 2018 යල ක ේ වගා ක යුතු සදහාද අවසේ ාව
ලබා ගැ ීම යහපතේ ව බවයි.
නකටි කාලී නබෝග වල යාම (
මාස 03 වැ ි ී පරනභේද ) අතිනර්ක නබෝග වගාව ේ
වල යෑම නයාමු ව ේන ේ ම් ජවලි මස ව වි ඇල සංවර්ධා ක යුතු වල ද

අවසේ ාව ලබා ගැ ීම හැකියාව ලැනබ බව පරකාශ කර ලද.
අනලවි නමම වර්ෂනයේ ප ේ ී මිළද ගැ ීම් ක යුතු දිසේතරික් නලේකම්තුම ේලා හරහා සිු ව බව
දැ ුවතේ කර ඇති බව ද ේවා සිටිමි ේ නම් ව වි ී මිළද ගැ ීම සදහා නහ්ටිනපාල,
හු ේගමුව ී ගබඩා 05ක් විවෘත කිරීම ක යුතු කර ඇති බවතේ මාර්තු15 ව වි
හසලක ී ගබඩා විවෘත කිරීම
ියමිත බවතේ ,
සම්බා ී 1 Kg ක් රු.41ක්
ාඩු ී 1 Kg ක් රු.38 ක් නලසතේ මිලද ගැ ීම ක යුතු නයාදා ඇති බව ද ේවා
සිටි ලද.
මි ිනපේ නගාවි සංවිධාා දර්ඝ කාලයක් පවරාව තම බැංකුව සමග ගණනද ු කර බවතේ
පරා.සංවර්ධා
ඔවව
සහ සැලසීමක් වශනය ේ කෘෂීකර්මා ේතය ගාසි වීනම් අරමුණි ේ 7%ක නපාළී
බැංකු
කළම ාකරු
පද ම මත ණය ලබා දම “ර ේ නකත”
මි ේ නගාවි උපකරණ සදහා සහ ණය
නයෝජ ා ක්රමයක් හු ේවා නද බවතේ “නගාවි නවෝදා” මි ේ සහ ණය ක්රමයක්
හු ේවා නද
බවතේ, ව ිතාව ේ සදහා 4%ක නපාළී අ ුපාති ය ය තේව උපරිම
රුපියලේ ලක්ෂයක ණය මුදලක් කෘෂිකාර්මික ක යුතු නව ුනව ේ ලබා ගත හැකි බවතේ
ද ේවා සිටි ලද.
ී
මණ්ඩලය

නගාවිජ
නසේවා
පරානදේශීය
සංවර්ධා
ිලධාාරී
- නහ්ටිනපාල
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2017/18 මාසේ ක ේ ය තුළ නපානහාර සම්බ ේධාව විවිධා ගැ ලු පැවති ගි
මුතේ එක්
නගාවියකු සදහා නපානහාර මිටි 2 බැගි ේ නහෝ ලබා දම ක යුතු කළ බවද දදිරි ක ේ
සදහා නපානහාර මුදලේ ලබා දම අවැසි ක යුතු කර බවතේ අන කුතේ බැංකු වල
සානපේක්ෂව දතා අඩු නපාළියක් ය නතේ නගාී ේ සහ ලබා දම නගාවි බැංකුව හරහා
ක යුතු නයාදා ඇති බවතේ ද ේවා සිටිමි ේ ගියවර නහ්ටිනපාල නගාවි බැංකුව මගි ේ රු.
ලක්ෂ 20ක ණය මුදලක් ලබා ු ේ බවතේ දදිරිනයේද එම ක යුතු සාර් කව සිු කිරීම
ක යුතු නයාද බවතේ පවස ලද.

මිණිනපේ වයාපාරය තුළ 95% තේ වඩා ක ේ තීරණ ක්රියාතේමක කර එකම පියවර 4
පියවර බවතේ නම් ව වි 4 පියවර තුළ නගායම් කැනප ම් නම් වගාව පවති බව
පරකාශ කර ලද. දැ
ර තුළ ී මිළ රු.28 දක්වා පහළ බැස ඇති බව ද ේවා
සිටිමි ේ කියා සිටිනයේ ිසි නේලාව නපානහාර න ාලැබුණ ිසා වගාව එහිද අසාර් ක වූ
බවතේ නේරාගතේ අසේවැ ේ සදහාවතේ නහාද මිළක් න ාමැති ීම ිසා නගාවි ජ තාව
අති ේ පාඩු විදම සිුව ඇති බවතේ නප ේවා නද ලද. එබැවි ේ අවම වශනය ේ ී 1 Kg
මිළ රු.50 දක්වා සේ ාවර කළ යුතු බවතේ එනසේ න ාවවණනහාතේ දදිරිනයේද ස ේ පාඨ
සහිතව උදේනඝෝෂණ පවා ක්රියාක්මක කිරීම සූදා ම් බවතේ පරකාශ කර ලද.
2018 යල ක ේ පිළිබද අදහසේ දක්වමි ේ කියා සිටිනයේ ක ේ තීරණ අ ුව වගා ක යුතු
සිු කර 4 පියවර ජලය අවශය බවතේ මාර්තු 15තේ 20තේ අතර දි යක පර ම ජල
මුරය අවශය බවතේ අනපරේලේ 10ව වි වගා ක යුතු සිු කර අවස ේ කර බවතේ ජවලි
20 ේ පසු CRIP වයාපෘතිය සදහා අවසේ ාව ලබා දම හැකියාව ඇති බවතේ පරකාශ
කර ලද.
මිණිනපේ අමුණ දසේසීනම් වයාපෘතිය සම්බ ේධානය ේ අදහසේ දක්වමි ේ 4 පියවර ගාමිණි
නකා ේතරාතේ සමාගම 4 පියවර සියලු නගාවි සංවිධාා නව ුනව ේ සේතිතිය ල කර
බවතේ එම ක යුතු දතා සාර් කව සිු කර ඇති බවතේ දදිරි සංවර්ධා වැඩ ක යුතු
සියලේල එනසේ සාර් ක අ ේදමි ේ සිු කර නලසතේ සේතිති පූර්වකව පරකාශ කර ලද.
වැේ 05 පරශේ පිළිබද අදහසේ දක්වමි ේ කියා සිටිනයේ නම් ව වි නමම වැේ සියලේනලේ
නරා ේ මඩ පිරී ඇති බැවි ේ දි
03ක වතේ පරමාණවතේ ජලය රදවා තබා ගැ ීම
න ාහැකි බැවි ේ එම වැේවල නරා ේ මඩ දවතේ කර පරමිතිනය ේ යුතුව පිළිසකර කර නද
නලසයි. මි ිනපේ අමුණ දසේසීනම් වයාපෘතිය සම්බ ේධා අදහසේ දක්වමි ේ විලේගමුනව ේ
සම්බ ේධා ව කුණ කාණවල අපවිතර ජලය පරතිච්රීකරණය කර පරධාා ඇල නයාමු
කර නලස නයෝජ ා කළ අතර 4 පියවර D3 නගා.සං. සභාපතිතුමා විසි ේ එම
නයෝජ ාව සේීර කර ලද...
වනලෝක නකා ේතරාතේ
3
පියවර මිණිනපේ අමුණ දසේසීනම වයාපෘතිය පිළිබද අදහසේ දක්වමි ේ
සමාගම දතාම ම ේදගාට සේවරූපයකි ේ වැඩ ක යුතු සිු කර බවතේ එහි වැඩ ක යුතු
පරා.නගා.සං.
පිළිබද කිසිු පැහැදමක් න ාමැති බවතේ පරකාශ කරමි ේ දදිරි කාල සීමාව තුළදතේ නමම
සභාපති
සංවර්ධා ක යුතු ම ේදගාට අයුරි ේම සිු කර ේන ේ ම් 3 පියවර අදාළ සංවර්ධා
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ක යුතු නකදි ක ිම කිරීම හැකියාව ලැනබ ේන ේද ඊ ග ු ලබ ක්රියා මාර්ග කුමක්ද
ය ේ විමසා සිටි ලද. නකා ේතරාතේ සමාගම අවශය පරිදි සංවර්ධා ක යුතු
සිු
කර ේන ේ ම් වයාපෘති අධායක්ෂ, අන කුතේ රාජය ිලධාාරී ේ ඇතුලු ුක් ගැ විලි කමි ව
ආදිනය ේ ලක් න ාමැති බව වැඩි ුර තේ පරකාශ කර සිටි ලද.
2018 යල ක ේ ය පිලිබද අදහසේ දක්වමි ේ කියා සිටිනයේ 2017/18 මහ ක ේ ය සදහා
අවශය කල නපානහාර න ාලැබුණ බැවි ේ යම්තාක් ුරක වගාව ේ අසාර් ක වූ බවතේ
අවසා නයේ ගණ ලබ අසේවැ ේ
ිසි මිළක් න ාමැති ීම තුළි ේ නගාවි ජ තාව
අපහසුතාවය පතේව බවයි.
CRIP, PEISEIP වයාපාති සම්බ ේධා අදහසේ දක්වමි ේ නමවැ ි සංවර්ධා ක යුතු මිණිනපේ
වයාපාරය ලැබුනණ් වසර ගණ ාවකි ේ බැවි ේ එම සංවර්ධා ක යුතු වල මුලේ තැ ද
ක්රියාකළ යුතු කාලය එළඹ ඇති බව ද ේවා සිටි ලද. 2018 යල ක ේ ය තුළි ේ නමම
වයාපෘතිය සදහා අවසේ ාව ලබා ද මිණිනපේ වයාපාරනයේ පවති ගැ ලු වල විසුම්
ලබා ගැ ීම මූලිකව ක යුතු කළයුතේනතේ නගාවි සංවිධාා විසි ේ බැවි ේ එම අවසේ ාව
සලසා දම සුුසු බවතේ 3 පියවර 2018 යල ක ේ ය අතහැර නහෝ CRIP වයාපෘතිය
අවසේ ාව ලබා දම සූදා ම් බවතේ , මුතේ 1,2,4 පියවර සදහා යලේ ක ේ යක්
ක්රියාතේමක කර ේන ේ ම් 3 පියවර ද ජලය ලබා නද නලසතේ අදාල කල නේලාව
වගා ක යුතු සිු කිරීම සූදා ම් ව බවතේ පවසා සිටි ලද.
2018 යල ක ේ ය පිලිබද අදහසේ දක්වමි ේ කියා සිටිනයේ 2 පියවර පරා.නගා.සං. රැසේීම
පසු ගිය දි ක පැවැතේවූ බවතේ එහිද ගණ ලැබූ තීරණ නලස අනපරේලේ 01 පළමු ජල මුරය
ිකුතේ කිරීම සුුසු බවතේ ජවලි මස ව වි වගා ක යුතු අවස ේ කිරීනම් හැකියාව ඇති
බවතේ එතැ ේ ප ේ සංවර්ධා ක යුතු වල අවසේ ාව ලබා දිය හැකි බවතේ ද ේවා
සිටිමි ේ පරකාශ කනළේ 1,2,3,4 පියවර තුළ නතෝරාගතේ නබුම් ඇලවලේ කිහිපයක් පමණක්
CRIP වයාපෘතිය හරහා සංවර්ධා ය ව වි බහුතරයක් නබුම් ඇල නගාවි මහතු ේ
කිසිු සංවර්ධා ක යුතේතක් නහෝ සිු න ානවමි ේ යලේ ක ේ වගා ක යුතුද අතහැර
බලා සිටීම ිශේ ල ක්රියාවක් බවයි. නම් ව වි ී මිළ රු28 දක්වා පහළ ඇති බවතේ
පි රටි ේ හාලේ නමට්රික්න ා ේ ගණ ේ විශාල මුදගලක් වියදම් කරමි ේ නග ේව
මුතේ
නමර නගාවියානගේ අසේවැ ේ සාධාාරණ මිළක ගැ ීම කිසිු ආකාරයක පරතිපතේතියතේ
න ාමැති ීම ලාංකික නගාවිජ තාව
කර ු ලබ
මහතේ අසාධාාරණයක් බවයි.
වර් මා ය ව වි
86ලක්ෂයක නගාවිජ තාව විවිධා වූ අපහසුතාවය ේ
අසාධාාරණය ේ ලක්ව සිටි බව නප ේවා නද ලද.
ව වගාව සම්බ ේධානය ේ අදහසේ දක්වමි ේ කියා සිටිනයේ ව වගාව ේ සේ ාපිත කිරීනම්ද
එම වගාව ේ ජ ජීවිත වල කිසිු ආකාරයකි ේ හා ියක් න ාවිය යුතු බවයි. නම් ව
වි යම් යම් ව වගාව ේ නහේතුනව ේ ජ ජීවිත අවදා ම් තතේවය ේ මුහුණ ද ඇති
බවතේ දදිරිනයේද කර ු ලබ සංවර්ධා ක යුතු සමග රක්ෂිත නව ේ කිරීනම් ක යුතුද
සිු ව ේන ේ ම් එය යහපතේ ක යුතේතක් බව වැඩිුර තේ පරකාශ කර ලද.
1 පියවර. පරා.නගා.සං. රැසීම පැවැතේවූ බවතේ එහිද CRIP වයාපෘතිය පිළිබද නගාවි
සංවිධාා දැ ුවතේ කළ බවතේ එහිද ඒකමතිකව 1 පියවර 2018 යල ක ේ ය අතහැර
නහෝ එම සංවර්ධා වයාපෘතිය අවසේ ාව ලබා දම නයෝජ ා සේීර වූ බැවි ේ යල
ක ේ ය සදහා නම් අවසේ ානේද කිසිවක් පරකාශ කළ න ාහැකි බවතේ නපර ක ේ
රැසේීනම්ද ඒ පිලිබද අදහසේ දැක්ීම සූදා ම් බවතේ පරකාශ කර ලද.

ී
පිළිබද තමා විශරාම යාම නපර සම්බ ේධා ව අවස ේ වයාපාර කමි ව රැසේීම බවතේ මිණිනපේ
විෂයභාර
ිලධාාරි වයාපාරය තුළ නසේවය කිරීම ලැ ඇම සතු
නහේතුවක් බවතේ දදිරිනයේද ිළවශනය ේ
මුතුබණ්ඩා මහතා
න ාවවණතේ පවදේගලිකව නහෝ තම ේ ලද දැ ුම මිණිනපේ නගාවි ජ තාව ලබා දම
සූදා ම් බව පරකාශ කරමි ේ කියා සිටිනයේ කීඩෑ හා ිය නම් ව වි ර පවරා පැතිර ය
බැවි ේ ඒ පිළිබද දැඩි අවධාා ය නයාමු කර නලසයි. පැල මැක්කා,නකාළ හකුළ
දළඹුවා, ුඹුරු පැළ කීඩෑවා ආද පළිනබෝධා පිළිබද අවධාා නය ේ සි අදාළ පළිනබෝධා
ාශක නයදම නයාමු ව නලසතේ ද ේවා සිටි ලද.
න .ේ වයා.කළමණා
වසර 35ක් පමණ කාලයක් කෘෂිකාර්මික ක්නෂේතන
ර යේ නසේවය කරමි ේ ී පිළිබද විෂයභාර
කාරතුමා
ිලධාාරි මුතුබණ්ඩා මහතා ලද දැ ුම දදිරිනයේද ලබා ගැ ීම සූදා ම් බවතේ පරකාශ
කරමි ේ එතුමා සතු පිරි විශරාම දිවියක සුභාශිංසණ නග එ ලද.
වයා. කමි ව නලේකම් වයාපාර කමි ව රැසේීම සහභාගී වූ සියලු රාජය ිලධාාරී ේ තේ බැංකු හා නව තේ
ආයත වලි ේ පැමිණි ිලධාාරී ේ තේ සියලුම නගාවි සංවිධාා
ිලධාාරී ේ තේ සේතත
ි ිය
ධාර්මනසේ මහතා
පරකාශ කරමි ේ වයාපාර කමි ව රැසේීම් ක යුතු අවස ේ කර ලද.

