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2018 මැයි මස වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්ථාව
ස්වථානය - උඩනවල සංස්වකතික මධ්යස්වථානය
දිනය - 2018/ 05 / 04.
නේලාව - නපෘ.ව. 10.00
ආගම සිහි කිරීම සහ වයාපෘාරනන ර්ර්මාත්තේ හා මියය ය නගාවි නායකයිේ සිහිකර විනාඩියක
ර්ශ්ශේදත්ාවකිේ අනතුරුව නමදින පෘවත්වනු ලබන වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම
විනශ්ෂ වයාපෘාර කමිටු රැස්වීම බ බවත් වයාපෘාර කමිටුව සදහා සහගා ව විය හැ බන බ නගාවි
සංවිධ්ාන සගාපෘිතුමා නහෝ සගාපෘිතුමානේ ලිඛිත් අවසරය සහිත්ව නේකම්වරයාට පෘමණ බ
බව දේවා සිටිමිේ වයා.කළ.කමිටු රැස්වීනම් අරණු පෘැහැදිලි කරන ලදී. ඒ අනුව ,

අරණු




2018 යේ කේන පිළිබද ගැටළු රාශිය බ පෘැන නැ ව ඇි බැවිේ 2018 යල කේන කේන තීරණ පිළිබද සංනශෝධ්නය බ සිදුවිය යුතුනම් ඒ පිළිබද සාකච්ඡා කිරීම.
වැේ 05 පෘැන නැ ව ඇි ගැටළු පිළිබද සාකච්ඡා කිරීම.
මිණිනේ අණුණ ඉස්වීනම් වයාපෘතිය පිළිබද සාකච්ඡා කිරීම හා ඒ හා සමගාමීව
බැදු වන වගා වයාපෘතිය පිළිබදව දැනුවත් කිරීම.

ලිපි ඉදිරිපෘත් කිරීම
1. 2018 යල කේනනන වාරි ජලය ලබා දීම සහ ඇල මාර්ග සංවර්ධ්න කටයුතු 2018 යල
කේන තීරණ වලට අනුව සිදු කරන නලස දේවා විේගණුව ප්රානීය ය නේකම් නවත්
මාත්නේ දිස්වි බ නේකම්තුමා විසිේ නයාණු කළ ලිපිනන පිටපෘත්.
2. කේන 05 ක පෘමණ වගා කටයුතු නනාමැිකමිේ අසරණව සිටි නගාවි මහතුේ
නවනුනවේ ආධ්ාර ලබා දීම සම්බේධ්ව ස්වූිය පුද කර මහවිලච්ිය වයාපෘාරනන
ඒකාබීධ් නගා. සං. සගාපෘි විසිේ එවන ලද ලිපිය.
3. 26/27, නමාරයාය, මිණිනේ ලිපිනනයහි පෘදිංි K.G. නසනවිරත්න මහත්ා විසිේ 26/27 මඩ
ඉඩමට D26 නකත් ඇනලේ ජලය ලබා ගැනීම සදහා අවශය ුඹුරරු බට ලබා නදන නලස
වාරිමාර්ග කාර්යාලයට නයාණු කරන ලද ලිපිය.
4. පුනරුත්ත්ාපෘන කටයුතු වලට හාර් නනාවන අයුරිේ 2018 යල කේන වගා කටයුතු සිදු
කිරීමට D25 ඇලට ජලය ලබා නදන නලස 1 පියවර D25 නබ.ඇ. නගා.සං. සගාපෘි විසිේ
ඉේීම් කරන ලද ලිපිය.

5.

2 පියවර D1 සංවර්ධ්න කටයුතු අනගෝ. - සැේ. මාස වනවිට සිදු කළ හැකි බැවිේ ඉේ
අනතුරුව D1 ඇලට ජලය ලබා නදන නලස 2 පියවර D1 නගා.සං. සගාපෘි විසිේ නයාණු
කළ ලිපිය.

6. D43 දිුරලණුේල නගාවි මහතුේනේ ගැටළු විසදා ගැනීම සදහා 2018.05.10 වන දින
සාකාච්ඡාව බ අවශය බවට කළ ඉේීම් ලිපිය.
7. 1 පියවර D13 නබ.ඇ. නගා.සං අයත් D15 නබදුම් ඇනේ දීර්ඝ කාීනව පෘවින ජල
ප්රශ්නයට විසදුම් ලබා නදන නලස වාරිමාර්ග නදපෘාර්ත්නම්ේතුවට නයාණු කරන ලද
ලිපිය.
8. මිණිනේ 2 පියවර D 25 - RB 02 ඇනලේ පෘහළ නකාටසට ජලය ලබා නදන නලස
වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුතුමා නවත් ඉේීම් කළ ලිපිය.

ඉදිරිපෘත්
කිරීම

ගැටළුව

විසදුම් ලබා දුේ ආයත්නය

1 පියවර D47 CRIP වයාපෘතිය යටනත් සංවර්ධ්න වන
නගා.සං.
D47 නබදුම් ඇනේ විනශ්ෂ ගැටළු සහිත්
සගාපෘි
සංවර්ධ්නය විය යුතු ස්වථාන පිළිබද
නගා.සං. විසිේ දැනුවත් කර ිබූ නණුත්
එම ගැටළු ඇි ස්වථාන සංවර්ධ්නය
නනාීම.
දැනට ඇස්වත්නම්ේතු කර ඇි සංවර්ධ්න
කටයුතු නවනස්ව කර අදාළ ගැටළුව ඇි
ස්වථාන වල එම සංවර්ධ්න කටුයුතු සිදු
කර
නදන
නලස
වාරිමාර්ග
ඉංජිනේරුතුමානගේ ඉේලා සිටින ලදී.
2 පියවර D24 D25 නබදුම් ඇල තුළ ගැටළු පෘවින
නගා.සං.
ස්වථාන වල CRIP වයාපෘතිය යටනත්
සගාපෘි
සංවර්ධ්න කටයුතු සිදු නනාවන බවත්
ගැටළු අවම ස්වථාන වල එම සංවර්ධ්න
කටයුතු සිදු වන බවත් අගාවත් ද බවා
ජලය නගන යාමට නම් එම ගැටළු
පෘවින ස්වථාන වලට පිළියම් නයදිය යුතු
බවත් ,
නම් වන විට CRIP වයාපෘතිය සංවර්ධ්න
කටයුතු සදහා අවස්වථාව ලබා දී මාස 1 ½
 බ පෘමණ කාලය බ ගත් ී ඇි නණුත්
ත්වමත් එම සංවර්ධ්න කටයුතු ආරම්ග
කර
නනාමැි
ීම
ගැටළුකාරී
ත්ත්ත්වය බ බැවිේ ඉදිරි දින කිහිපෘය බ
තුළ එම සංවර්ධ්න කටයුතු ආරම්ග
කරන නලසත් එනස්ව නනාවුණනහාත්
ඉදිනනදී විශාල ගැටළුකාරී ත්ත්ත්වයේට
ණුණ දීමට සිදු වන බවත් පෘවසන ලදී.
1 පියවර D25 පුනරුත්ත්ාපෘන

කටයුතු

වලට

හාර්

CRIP වයාපෘතිය මය ේ සිදු කරනු
ලබන සංවර්ධ්න කටයුතු පිළිබද
ප්රණුතත්ා නේතන ඇස්වත්නම්ේතුව
වයාපෘති
අධ්ය බෂක
කාර්යාලය
මය ේ සකස්ව කළ නේතනය බ බවත් ,
CRIP වයාපෘතිය මය ේ සංවර්ධ්නය
වන සෑම සංවර්ධ්න කටයුත්ත් බම
නනාව නවනස්ව කිරීනම් හැකියාව ඇි
සංවර්ධ්න
කටයුතු
පෘමණ බ
ස්වථානමාරු කර සංවර්ධ්නය කළ
හැකි බවත් ,
එනස්වම ඉදිරි දින කිහිපෘය ඇතුළත්
එම නකාේරාත් සමාගම් හා එ බව
නගාීේ දැනුවත් කිරීනම් රැස්වීම්
පෘවත්වේනට කටයුතු කරන බවත්
පෘවසන ලදී.

නගා.සං.
සගාපෘි

නනාවන අයුරිේ 2018 යල කේන වගා
කටයුතු සිදු කිරීමට D25 ඇලට ජලය ලබා
නදන නලස 1 පියවර D25 නබ.ඇ. නගා.සං.
සගාපෘි විසිේ ඉේීම් කරන ලද ලිපිය.

2 පියවර D1 පියවර D1 සංවර්ධ්න කටයුතු අනගෝ. නගා.සං.
සැේ. මාස වනවිට සිදු කළ හැකි බැවිේ
සගාපෘි
ඉේ අනතුරුව D1 ඇලට ජලය ලබා නදන
නලස 2 පියවර D1 නගා.සං. සගාපෘි
විසිේ නයාණු කළ ලිපිය.

CRIP වයාපෘතිය හරහා සංවර්ධ්නය
වන නබදුම් ඇලවේ වල 2018 යල
කේන වගා කටයුතු සිදු නනාකරන
බව කේන තීරණ වූ බවත් කේන
තීරණ වලට පෘටහැර්ව කටයුතු
නනාකරන බවත් නගාීේනේ ඉේීම
පෘරිදි වයාපෘාර කමිටු තීරණ වලට
අනුව
දිස්ව.
නේකම්තුමානේ
අනුමැිය
ලැබුණනහාත් පෘමණ බ
ඒ අනුව
කටයුතු කළ හැකි බවත් වාරිමාර්ග
ඉංජිනේරුතුමා ප්රකාශ කරන ලදී.
ුඹ
ඇලකට ජලය ර්දහස්ව කිරීමට
නනාහැකි බව ද දේවන ලදී.
රජනන තීරණ පෘරිදි නමම කේනනනන
සිට නපෘානහාර මිටිය බ රු. 500 ක
මිලට ලබා දීමට කටයුතු කර ඇි
බවත් එම නේතන නම් වන විට සකස්ව
නකනරමිේ පෘවින බවත්,

1 පියවර D41 CRIP සංවර්ධ්න වයාපෘතිය යටනත්
නගා.සං.
සංවර්ධ්න කටයුතු සිදු වන නබදුම්
සගාපෘි
ඇලවේ වල කේන තීරණ අනුව වගා
කටයුතු සිදු නනාවන නණුත් වගේ සහිත්
ුඹුරරු වල යම් වගාව බ සිදු කළ නහාත්
ඒ සදහා නපෘානහාර සහනාධ්ාරය ලබා
නදනවාද ? යේන පිළිබද විමසා සිටින කේන
තීරණ
වලට
අනුව
ලදී.
සංවර්ධ්නය වන නබදුම් ඇලවේවල
යම් නහයකිේ වගේ ුඹුරරු වල සහ
නවනත් ජල මූලාශ්ර පෘදනම් කරනගන
වගා කරන ුඹුරරු සදහා නපෘානහාර
සහනාධ්ාරය ලබා දීමට මහනුවර
සහ මාත්නේ දිස්වි බ නපෘානහාර
කමිටුනේදී තීරණය කළ බවත් ඒ
සදහා ඒ ඒ නගා.සං. වලිේ නේතන
සකසා විනශ්ෂ වයාපෘාර කමිටුනේ
ර්ර්නීශ පෘරිදි ඉදිරිපෘත් කරන නලස ද
දේවන ලදී.

2018 යල කේන තීරණ අනුව සංවර්ධ්නය වන නබදුම් ඇල පෘීධ්ිනන වගේ සහිත් සහ
නවනත් ජල මූලාශ්ර වලිේ වගා කරන ුඹුරරු ඉඩම් වල වාරි ජලය නනාමැිව සිදු කරනු
ලබන වගාවේ සදහා නපෘානහාර සහනාධ්ාරය ලබා දීම සුදුසු බවට 1 පියවර D 41 නගා.සං.
සගාපෘි විසිේ නයෝජනා කළ අත්ර 4 පියවර ප්රා.නගා.සං. සගාපෘි විසිේ ස්ව ර කරන ලදී.
4 පියවර ප්රා.නගා.
සං. සගාපෘි

2018 යල කේන අත්හැර CRIP වයාපෘතිය සදහා අවස්වථාව ලබා දුේනද නම්
වන විටත් එම සංවර්ධ්න කටයුතු ආරම්ග කර නනාමැි ීම නේතුනවේ
ගැටළු රාශිය බ උීගත්ව ඇි බවත් ඉදිරි දින කිහිපෘය තුළ එම සංවර්ධ්න
කටයුතු සිදු නනාකළනහාත් 4 පියවර සමස්වථ නගාවි ජනත්ාව 2018 යල
කේනය සදහා ජලය ඉේලා උීනඝෝෂණ පෘවා දියත් කිරීමට සූදානමිේ
සිටින බව ප්රකාශ කරමිේ කියා සිටිනන කේන බ අත්හැර සංවර්ධ්න
කටයුතු සදහා අවස්වථාව ලබා දුේනේ නගාවි ජනත්ාවට ගැටළු රාශිය බ

පෘවින බැවිනුත් එම ගැටළු නමම සංවර්ධ්න කටයුතු හරහා විසදා
ගැනීමට අවශයව ඇි ර්සාත් බැේ ප්රකාශ කරන ලදී. එබැවිේ එම
සංවර්ධ්න කටයුතු ඉත්ා කඩිනමිේ ආරම්ග කළ යුතු බව වැඩි දුරටත්
දේවා සිටින ලදී.
3 පියවර D..
නගා.සං. සගාපෘි

නම් වන විට ජලය ඉේලා විනරෝධ්ත්ා වයාපෘාර ආරම්ග කිරීමට යම් යම් පිරිස්ව
සූදානමිේ සිටින බවත් එනස්වම සංවර්ධ්න කටයුතු සදහා අවස්වථාව ලබා දී
මාස 1 ½  බ පෘමණ කාලය බ ගත් වුවද ත්වමත් එම සංවර්ධ්න කටයුතු
ආරම්ග කර නනාමැි ීම ඊට ප්රධ්ාන නේතු නලසත් පෘවසමිේ ඉදිරි දින
කිහිපෘය ඇතුළත් සංවර්ධ්න කටයුතු කඩිනම් කරන නලසත් එනස්ව
නනාවුණනහාත් ඉදිරිනනදී නගා.සං. නායකයිේට හා සියළුම රාජය
ර්ලධ්ාරීේට ගැටළු රාශියකට ණුහුණ දීමට සිදු වන බව ප්රකාශ කරමිේ
කියා සිටිනන සංවර්ධ්න කටයුතු සිදු වන ඇලවේ වල නගාවි ජනත්ාවට යම්
ආකාරයක සහනාධ්ාරය බ නහෝ ලබා දීමට කටයුතු කරේනේනම් එය ඉත්ා
වටිනා ක්රියාව බ වන බවත්ය.

වැේ 05 මේගම්මන
සගාපෘි

නම් වන විට යම් යම් පිරිස්ව ජලය ඉේලා උීනඝෝෂණ දියත් කිරීමට සැරී
සිටින බවත් , නණුත් ජලය ලබා දුේනද යල කේන වගා කටයුතු සිදු කිරීනම්
කාලය ීමා සහිත් වන බැවිේ වගා කටයුතු අසාර්ථක විය හැකි බවත්
එබැවිේ සංවර්ධ්න කටයුතු ඉත්ා කඩිනමිේ ආරම්ග කර එම සංවර්ධ්න
කටයුතු සාර්ථකව සිදු කර නදන නලස ඉේලා සිටින ලදී.

රදුේනවැව නේකම්

3 සහ 4 පියවර සදහා ජලය නගන යානම්දී ඉත්ා දුෂ්කරත්ා රාශියකට
ණුහුණ දීමට සිදු වන බවත් විනශ්ෂනයේම නීවය රිය ප්රධ්ාන ඇල
ගේනපෘාත්ත් විශාල ගැටළුව බව පෘවින බවත් නම් සියළු ප්රශ්න විසදීමට
නම්
සංවර්ධ්න කටයුතු සිදුවිය යුතු බැවිේ සියළු නගාීේ ඊට විරුීධ්
නනාවන බවත් කේන බ අත්හැර නහෝ එම සං.කටයුතු සිදුකර දැනට
පෘවින ගැටළු වලට විසදුම් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවත්, යේ
කේන සදහා ජලය අනවශය බවත් ඉත්ා කඩිනමිේ එම සංවර්ධ්න කටයුතු
ආරම්ග කළ යුතු බවත් ප්රකාශ කරන ලදී.
එනස්වම නම් වන විට විවිධ් පිරිස්ව ස්වවපෘරමාර්ථ පෘමණ බ ඉටු කර ගැනීනම්
ආත්මාර්ථකාමී හැ වම් නපෘර දැරිව වගා කටයුතු සදහා ජලය ඉේලා
උීනඝෝෂණ ආරම්ග කිරීමට බලා සිටින බවත් එනස්ව වුවනහාත් ඊට වඩා
විශාල පිරිස බ සමග ත්මේ ඇතුළු අනනුඹත් නගාවි සංවිධ්ාන වල නගාීේ
ඊට එනරහිව උීනඝෝෂණ කිරීමට සූදානම් බවත් , වැේ 05 සදහා ජලය
නගන යානම්දී විවිධ් ගැටළුකාරී ත්ත්ත්වයේ නේතුනවේ වැේ පෘහ රදුේන
නකාටනස්ව ජනත්ාවට කේන 2ේ 1 බවත් සාර්ථකව සිදු කර ගැනීමට
නනාහැකි බවත් එබැවිේ සංවර්ධ්න කටයුතු නවනුනවේ එ බ කේන බ කැපෘ
කිරීම එම නගාවි ජනත්ාවට විශාල පෘාඩුව බ නනාවන බවත් ප්රකාශ කරමිේ
මිණිනේ ප්රධ්ාන ඇල සහ නබදුම් ඇල සංවර්ධ්න කටයුතු ඉත්ා කඩිනමිේ
ආරම්ග කර එම සංවර්ධ්න කටයුතු සාර්ථක අේදමිේ සිදු කර නදන නලස
ප්රකාශ කරන ලදී.

නබෝගහවැව
නගා.සං. සගාපෘි

වැේ පෘහට අදාල නගා.සං. තුළිේ සමස්වථය බ ගනු ලැබූ තීේදු තීරණ වලට
ගරු කළ යුතු බවත් ත්ර් තීරණ ක්රියාවේට නැංවිය නනාහැකි බවත් ,
එබැවිේ සංවර්ධ්න කටයුතු වලට මූලික ස්වථානය ලබා දීමටත් , ජලය
අනවශය බවත් ප්රකාශ කරමිේ කියා සිටිනන නබෝගහවැව නබදුම් ඇල
සංවර්ධ්න කටයුතු සදහා නවේ ී ඇත්නත් අවම ණුදල බ බැවිේ එම ණුදල
වැඩි කර ගැටළු පෘවින ත්ැේ වලට ර්වැරදි පිළියම් නයාදමිේ එම
සංවර්ධ්න කටයුතු ඉත්ා කඩිනමිේ සිදු කර නදන නලස ප්රකාශ කරන ලදී.

ගුරුනවලයාය
නගා.සං. සගාපෘි

නබෝගහවැව සගාපෘිතුමානේ අදහසම ඉදිරිපෘත් කරමිේ කියා සිටිනන
ජලය ඉේලා උීනඝෝෂණ කළද නම් වන විට පෘවින ත්ත්වයේ හා සැසදීනම්
දී ජලය ලබා දුේනද කේන සාර්ථකව සිදු කර ගැනීමට හැකියාව බ
නනාලැනබන බැවිේ සංවර්ධ්න කටයුතු සිදු කර නගාීේනේ ගැටළු වලට
විසදුම් ලබා දීමට අවශය කටයුතු සිදු කර නදන නලස ඉේලා සිටින ලදී.
මාරක වැව ගරු සගාපෘිතුමා සහගා ව නනාවූ අත්ර සමස්වථ නගාවි
ජනත්ාවනේ හඩ නමය බවද දේවන ලදී.
වැේ පෘහ සදහා ජලය අනවශය බවත් කේන රැස්වීනම් සංනශෝදනය බ නලස
නමය ඉදිරිපෘත් කරන බවත් නමම කාල ීමාව තුළ සංවර්ධ්න කටයුතු සිදු
කර නදන නලස රදුේන වැව නගා.සං. නේකම් විසිේ නයෝජනා කළ අත්ර 4
පියවර D58/59 නගා.සං. සගාපෘි විසිේ ස්ව ර කරන ලදී.

2 පියවර ප්රා. නගා. CRIP වයාපෘතිය හරහා සංවර්ධ්නය වන ඇලවේ වල සංවර්ධ්න කටයුතු සිදු
කිරීමටත් එම සංවර්ධ්න කටයුතු සිදු නනාවන ඇලවේ සදහා ජලය ලබා
සගාපෘි
නදමිේ යල කේන වගා කටයුතු සිදු කිරීම සුදුසු බවට සිටළුම නගා.සං.
සගාපෘිවරු හා ඒ ඒ රාජය ආයත්න එ බව සමස්වථය බ විසිේ ගනු ලැබූ
තීරණය බ බවත් එය කිසිවුඹනේ ඒකමික තීරණය බ නනාවන බවත්
දැනුම් නදමිේ කියා සිටිනන නම් වන විට එම සංවර්ධ්න කටයුතු සදහා
අවස්වථාව ලබා දී මාස 1 ½  බ පෘමණ කාලය බ ඉ බමවා ය යද 1, 2, 3,4 පියවර
4 තුළම සැලකිය යුතු මට්ටනමේ සංවර්ධ්න කටයුත්ත් බ සිදු නනාවන
බවයි. ඊට නේතු විමසමිේ ප්රකාශ කන ත්වදුරටත් නමනලස කිකරුන
කාලය වැය කළනහාත් ඉදිනනදී ඉත්ා ගැටළු රාශියකට ණුහුණ දීමට සිදු වන
බවත් , සංවර්ධ්න කටයුතු ප්රමාද ීම නේතුනවේ දැනටමත් විවිධ් සංවිධ්ාන
හරහා ජලය ඉේලා අරගල කිරීමට නයාණුව ඇි බවත් එබැවිේ ඉත්ා
කඩිනමිේ වාරිමාර්ග කාර්යාලනන මැදිහත් ීම මත් එම නකාේරාත්
සමාගම් හා නගාවි ජනත්ාව අත්ර දැනුවත් කිරීනම් රැස්වීම් පෘවත්වා නහෝ
නගාවි ජනත්ාව දැනුවත් කරන නලසත් ඉත්ා කඩිනමිේ එම සංවර්ධ්න
කටයුතු ආරම්ග කිරීමට කටයුතු නයාදන නලසත් පෘවසන ලදී.
එනස්වම ප්රධ්ාන ඇල ර බෂිතත්ය නදපෘස නම් වන විට කඩ නපෘට්ටි ඉදි නවමිේ
පෘවින බවත් නම් සදහා නීිය ක්රියාත්මක කර නහෝ එම ඉදිකිරීම් නත්ර
කර ර බෂිතත් ආර බෂා කිරීනම් වැඩ පිළිනවල බ දියත් කළ යුතු බව දේවා
සිටින ලදී.
1 පියවර ප්රා. නගා. Crip වයාපෘතිනන සංවර්ධ්න කටයුතු ප්රමාද ීම පිළිබද අදාළ නකාේරාත්
සං. සගාපෘි
සමාගම් හා එ බව නගාවි ජනත්ාව දැනුවත් කිරීනම් වැඩසටහේ ඉත්ා
කඩිනමිේ පෘැවැත්විය යුතු බවත් ,
නපෘානහාර ලබා දීනම්දී කත.පෘ.ර්.ස. මහතුේට ණුදේ එකතු කිරීනම් ලබය ලබා
නනානදන නලසත් එය නගා.සං. සගාපෘිතුමා හරහා සිදු කිරීම තුළිේ
නගා.සං. නබත්තු ණුදල හා සාමාජික ණුදේ එකතු ිරීනම් හැකියාව පෘවින
බැවිේ එම අවසථාව නගා.සං. වලට ලබා දීම සුදුසු බවට අදහස්ව ද බවන ලදී.
නේ.වයා.
කළමනාකරු

මිණිනේ වම් ඉවුරු ඇල පුනරුත්ත්ාපෘන වයාපෘතිය හරහා නගා.සං.
නබ.ඇලවේ වල සංවර්ධ්න කටයුතු සදහා නැවත්ත් රුපියේ මිලියන 40 බ
නවේව ඇි බැවිේ වයාපෘති අධ්ය බෂකතුමාට ඒ සම්බේධ් දැනුවත්
කිරීමට අවස්වථාව ලබා නදන ලදී.

වයා. අධ්ය බෂක

මිණිනේ වම් ඉවුරු ඇල පුනරුත්ත්ාපෘන වයාපෘතිය හරහා නගා.සං.
නබ.ඇලවේ වල සංවර්ධ්න කටයුතු සදහා නැවත්ත් රුපියේ මිලියන 40 බ
නවේව ඇි බවත් එය නගා.සං. සදහා නබදී ඇි ආකාරය පිළිබද දැනුවත්
කරන ලදී. ඒ අනුව ,
නගා.සං.
නබෝගහවැව
ගුරුනවලයාය
මාරක
මේගම්මන
D52
නීවය රිය
D59
D2
තුේහිරිය
කරේගහවැව 01
FC 08

ණුදල
මිලියන 04
මිලියන 04
මිලියන 04
මිලියන 04
මිලියන 04
මිලියන 03
මිලියන 02
මිලියන 05
මිලියන 04
මිලියන 04
මිලියන 02

නමම සංවර්ධ්න කටයුතු අදාළ නගා.සං. විසිේ සිදු කිරීමට අවස්වථාව ඇි
බවත් නගා. සං. විසිේ එම සංවර්ධ්න කටයුතු ඉත්ා සාර්ථක අේදමිේ සිදු
කළනහාත් ඉදිරි කාලය තුළ ද සංවර්ධ්න කටයුතු සිදු කිරීමට නගා.සං. වලට
අවස්වථාව ලබා නදන බවත් ඒ සදහා අිනර්න ණුදල බ ලබා ගත් හැකි බවත්
දේවා සිටින ලදී.

මිණිනේ අණුණ
ඉස්වීනම්
වයාපෘතිනන
පෘරිසරනේදී ර්ලධ්ාරී

පෘරිසරය සංරකෂණය සදහා කටයුතු කිරීම නමම වයාපෘතිනන මූලික
අරණුණ බ බවත් ඒ අනුව ඇල පෘීධ්ිය ආර බෂා කිරීම හා ජනත්ාවනේ
යහපෘත් උනදසා වන වගාවේ සිදු කිරීමට කටයුතු නයාදා ඇි බවත් එම
වන වගාව සිදු කිරීනම්දී නගා.සං. හා සම්බේධ්ව ඉදිරිනනදී කටයුතු කිරීමට
බලානපෘානරාත්තු වන බව ප්රකාශ කරන ලදී.

නේ.වයා.කළමනාකරු 2018.05.09 දින මහනුවර දිස්වි බ නේකම් කාර්යාලනනදී crip වයාපෘතිය

සංවර්ධ්න කටයුතු සම්බේධ් දැනුවත් කිරීනම් වැඩසටහන පෘැවැත්නවන
බැවිේ ඒ සදහා පියවර 04 ම ප්රා. නගා.සං. සගාපෘිවරුේ 04නා ඇතුළුව
නගා.සං. ර්නයෝජිත්යිේ 04 බ සම්බේධ් වන නලස දේවා සිටින ලදී.

වෑේඩිේ ඇේ්
නවෝකර් සමාගම

2017/18 මාස්ව කේනය තුළ මිණිනේ වයාපෘාරනන 2 පියවර හා සම්බේධ්
නවමිේ ගර්කිේ වගාව දියත් කළ බැවිේ එහිදී වස විනසේ නත්ාරව අ බකර
¼ ක පෘමණ ප්රමාණයක ගර්කිේ වගා නකාට 2 පියවර D4 නගා.සංවිධ්ානනන
ගා ඩාගාරිකතුමිය විසිේ රු.75,000ක ණුදල බ ශුීධ් ලාගය නලස
උපෘයාගත් බවත්,
යල කේන සදහා ද වස විනසේ නත්ාර ගර්කිේ වගාව සිදු නකාට විශාල
ලාගය බ උපෘයා ගැනීමට අවස්වථාව ලබා නදන බැවිේ නගාීේ දැේවත් කර
අවශය කටයුතු සිදු කිරීමට වෑේඩිේ ඇේ් නවෝකර් සමාගම කටයුතු කරන බව
දේවා සිටින ලදී. විනීශ විර්මය ඉපෘයීම සදහා නගාීේට අනය  අවස්වථාව බ බවත්
නමම ර්ශ්පෘාදන බටහිර රටවේ මිලදී ගැනීමට සූදානම් බවත් දේවා සිටින ලදී.
ය විසුම් ගත්ව 1 kg  බ රු.100 කට වඩා වැඩි මිලකට මිලදී ගැනීමටද , කිසිදු
නේතුව බ ර්සා රසායර්ක නබනහත් ගාවිත්ා නනාකරන නලස ද දේවන ලදී.
අවශය වුවනහාත් ඉත්ා සරල විෂ අඩු රසායර්ක ද්රවය නම් කර නදන බව ද
වැඩිදුරටත් දේවන ලදී

වයා. කමිටු නේකම් වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීමට සහගා ව වූ
සියලු රාජය
ධ්ර්මනස්වන මහත්ා
ර්ලධ්ාරීේටත් සියලුම නගාවි සංවිධ්ාන ර්ලධ්ාරීේටත් ස්වූිය ප්රකාශ
කරමිේ වයාපෘාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් කටයුතු අවසේ කරන ලදී.

