
1 
 

 

මාගේ අංක:-13/03/03 

ගේවාසික වයාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය, 
කවුඩුලු වැව වයාපාරය, 

මැදිරිගිරිය. 

2020.03.10 

කවුඩුලුවැව වයාපාර කළමනාකරණ කමිටුගේ   
සියළුම සාමාජික මහත්ම / මහත්ීේ ගවත. 

 

2020  යල කේනය සඳහා වූ ගපර වගා රැසවී ම 2020.03.10 - කවුඩුලුවැව වයාපාරය 

1994 අංක 13 දරණ වාරිමාර්ග(සංගසෝධන)පනතට අනුකූලව කවුඩුලුවැව මහා වාරිමාර්ග වයාපාරගේ 2020 යල කේනය සඳහා වූ ගපර වගා රැසවීම 2020.03.10 

දින ගප.ව. 9.30 ට කවුඩුලු වැව ගේවාසික වයාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලගේ රැසවීම් ශාලාගේදී ගේවාසික වයාපාර කළමනාකාරතුමාගේ ප්රධානත්වගයේ 

පවත්වන ලදි. 

සහභාගී වූ රාජ්ය නිලධාරීේ 

අනු 
අංකය 

නම            තනතුර ආයතනය 

1.  ආර්.ඩි.ගේ.රාජ්සූරිය ගේවාසික වයාපාර කළමනාකරු ගේවාසික වයාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය 

2.  පි.ජි.දග ෝරගම වාරිමාර්ග ඉංජිගේරු වාරිමාර්ග ප්රාගේශීය කාර්යාලය - කවුඩුල්ල 

3.  එම්.ආර්.ජි.ටි.ගේ.ඒකනායක මූලසවථාන කෘෂිකර්ම උපගේශක කෘෂිකර්ම ගදපාර්තුගම්ේතුව  

4.  යූ.ජී.සී.ජී. උඩගමගේ ප්රාගේශිය නිලධාරී ගගාවිජ්න ගසවවා මධයසවථානය-මැදිරිගිරිය 

5.  ගේ. ටී. ජී. අසංග ඉංජිගේරු සහකාර වාරිමාර්ග ප්රාගේශීය කාර්යාලය - කවුඩුල්ල 

6.  ආර්.පී.එේ.එේ. මධුශංක ඉංජිගේරු සහකාර වාරිමාර්ග ප්රාගේශීය කාර්යාලය - කවුඩුල්ල 

7.  එච්.ඒ.ආර්. ප්රදීප් ඉංජිගේරු සහකාර වාරිමාර්ග ප්රාගේශීය කාර්යාලය - කවුඩුල්ල 

8.  එේ.එසව.නානායේකාර ඉංජිගේරු සහකාර වාරිමාර්ග ප්රාගේශීය කාර්යාලය - කවුඩුල්ල 

9.  ඩී.ගේ.එේ.පී.ආර්.ගේ. ගුණවර්ධන ඉංජිගේරු සහකාර වාරිමාර්ග ප්රාගේශීය කාර්යාලය - කවුඩුල්ල 

 

සහභාගී වූ ගගාවි සංවිධාන නිගයෝජිත මහතුේ 

අනු 
අංකය 

නම            තනතුර                        ගගාවි සංවිධානය 

1.  කේ.බි.අක ෝක කරුණාක ේන ගරු  භාපති එේ ත් 1බි යාය කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

2.  ඩබ් ජී එච් එම් ප්රදීප් කුමාර ගරු කේකම් එේ ත් 1බි යාය කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

3.  එච් එම් නිමේ ක ේරත් ෙණ්ඩා ගරු  භාපති සි.පි.පුර පැරකුම් කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 
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4.  ජි.ඒ.කෙේටන් කපකේරා ගරු  භාපති කාලංග කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

5.  එ ේ.එම්. මන්  මරකකෝන් ගරු  භාපති මණ්ඩලගිරිය කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

6.  බී ජී සුනිේ තිලකරත්න ගරු  භාපති රංකකත කෙදුම් ඇළ කගාවි  ංවිධානය 

7.  ඒ එම් ධම්ික ප්රියන්ත ගරු  භාපති අරුනළු කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

8.  කේ පී ක ේනාරත්න ගරු  භාපති සු ද එේ ත් කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

9.  ඒ ඩබ්. සිසිර ජයරත්න ගරු කේකම් ශ්රී නාග කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

10.  යූ ඕ ජී වික්රමසිං  ගරු කේකම් විජයපුර විජය කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

11.  එන් ජී ඩංගිරි ෙණ්ඩා ගරු  භාපති විජිත කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

12.  ඩී ආේ වජිර ද නායක ගරු  භාපති  මගි කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

13.  කේ අජිත් ප්රියන්ත ගරු කේකම්  මගි කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

14.  ජී. ධේමසිරි ගුණරත්න ගරු  භාපති මැණිේක ාකරාව්ව කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

15.  එම් කේ විදයාරත්න ගරු  භාපති  ාම කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

16.  ලලත් සූරියප්පකපරුම ගරුකේකම්  ාම කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

17.  යූ ජී ගුණවේධන ගරු  භාපති කගාවික ත කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

18.  ටී ජී මාලා මංගලකා ගරුකේකම් කගාවික ත කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

19.  එච් ජී එ ේ කේමසිරි ගරු භාණ්ඩාගාරික කගාවික ත කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

20.  යූ පී  මන්ත කුමාර ගරු  භාපති ම වැල කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

21.  ඩබ් එම් නිමේ ජයසිං  ගරු භාණ්ඩාගාරික ම වැල කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

22.  එේ ජී ජයවේධන ගරු  භාපති මහින්දපුර කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

23.  කේ.එම්.ඒ.ජි.ක නවිරත්න ගරු  භාපති ප්රගති කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

24.  කේ.එම්.ඩබ්.කරුණාරත්න ගරු කේකම් ප්රගති කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

25.  යු.ජි.එන්.යු.කුමාර ගරු  භාපති පුබුදු කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

26.  ඩබ් එම් රුවන් පුෙේප කුමාර ගරු  භාපති ක ේ ත කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

27.  යු.ජි.ව න්ත උදය කුමාර ගරු  භාපති ඩ.එ ේ.ක ේනානායක කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

28.  ඩ.එම්.කුයින්ටන් දි ානායක ගරු  භාපති ශ්රී විජය කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

29.  ඩබ්. එම්. අනුර ෙණ්ඩාර ගරු කේකම් ශ්රී විජය කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

30.  ජි.ආේ.ප්ර ාද් ප්රියන්කර ක ේරත් ගරු කේකම් නාගරපුර   න කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

31.  ඊ.කේ. රණතංග ගරු භාණ්ඩාගාරික නාගරපුර   න කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

32.  ඊ ඩී පී එදිරිසිං  ෙණ්ඩාර ගරු  භාපති වීරකැප්කපටිකපාල කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

33.  පී ඒ සු න්ත කුමාර ගරු  භාපති ම ක න් කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

34.  ටී ජී මකනෝේ අ ංක ගරු කේකම් ම ක න් කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

35.  පී ඒ එ ේ කේ ෙණ්ඩාර ගරු භාණ්ඩාගාරික ම ක න් කෙදුම් ඇල කගාවි  ංවිධානය 

36.  එ ේ. කේ. වික්රමසිං  ගරු කේකම් එේ ත් කගාවි කගාවි  ංවිධානය 
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පළමුව ආගම සිහිකිරීගමේ අනතුරුව ගේවාසික වයාපාර කළමනාකරු ආර්.ඩි.ගේ.රාජ්සූරිය මහතා විසිේ පැමිණි රාජ්ය නිලධාරීේ හා ගගාවි සංවිධාන නිලධාරීේ 

පිළිගේනා ලදි. 

අරමුණ පැහැදිලි කිරීම:- (ගේවාසික වයාපාර කළමනාකරු). 

• පැවති ජ්ල අර්ුධ හා ඉේ අනතුරුව පැමිණි අධික වර්ෂා තත්වය නිසා 2019/20 මහ කේනය ආරම්භ කිරීම ප්රමාද වුණි. ගමවේ ගහවතු රැසේ නිසා ගමම 

කේනගේ වගාවේට විවිධ ගරෝග හා පළිගබෝධ හානි පැමිණ ඇති බව පැහැදිලි ගේ. ගකගසව ගවතත් ගමම තත්වයේගගේ වගාවේ ආරේෂා කර ගැනීම සඳහා 

ගම් වන විට කෘෂිකර්ම උපගේශක කාර්යාලය මගිේ දැනුවත් කිරීම් ආරම්භ කර ඇත.  

• ඉහත කී පරිදි වගාවේ වල පවතින විවිධ ගැටලු ගමේම ගගාීේ තුළ පැණ නැගී ඇති ගැටලු අවම කිරීම සඳහා ගගාවි නායකයිේ විසිේ ක්රමවත් පරිදි අදාල 

රැසවීම් සංවිධානය කළ යුතු ගේ. 

• ජ්ලය ඉතා අරපිරිමැසවගමේ පරිහරණය කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්ේතුව මගිේ දැඩි ප්රයත්නයේ දරන අතර ගමම කටයුතු සඳහා ගකත් ඇළ 

නිගයෝජිත වරුේ සහ ගගාවි සංවිධානවල ජ්ල පාලක වරු උපරිම සහය දිය යුතුය. 

පසුගිය වාර්ථාව ප්රගති සමාගලෝචනය කිරීම. 

- රේිත සීමා  ලකුණු කිරීම යටකත් කගාවික ත කගාවි  ංවිධානය විසින් මායිම් කණු  100 ේ නිේමාණය කරින් පවතී 

- කලෝයන්්  ම්ෙන්ධව කන්වාසික වයාපෘති කළමනාකරු විසින් අද  ේ විමසීකම්දී පුබුදු කගාවං  ංවිධානකේ ගරු  භාපති පැවසූකේ ඊට අදාල කගාවීන්කේ කතාරතරු 

නැවත අදාල ආයතන මගින් ලො ගනිින් පවතින ෙවයි. 

- අේකර 50 අමුණ යම් යම් අව ේථා වල කඩා දමන ෙවට පසුගිය කිටු වල පුකා  වූ අතර ඊට පිළිතරු කල  සී. පී. පුර පැරකුම් කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති 

පැවසූකේ දැනට ජලය ඉතා අධික කල  අනව ය ෙැවින්  ඳුනා කනාගත් එම පිරි ේ විසින් කඩා දැමීම නතර වී ඇති ෙවයි. 

- නීති විකරෝධී කල  වැල කැණීම්  ම්ෙන්ධව පැවති ගැටලු  ඳ ා නි ේිත නීතිමය උපකද ේ දැනට ලැබී තිකෙන ෙව කන්වාසික වයාපෘති කළමනාකරු පැවසූ අතර 

වැල මංකඩ  ඳ ා නිරීේෙණ වාේතාවේ ක ෝ නිේකද් යේ භූ විදයා පතේ කැණීම් කාේයං කයන් තවම ලැබී කනාමැති ෙවද දැන්වීය.ප්රවා න කටයුත  ඳ ා ෙලපත්ර 

අව ය කනාවන නමුත් දැනට වැල කැණීම් සිදුවනවානම් එම කටයුත නීති විකරෝධී ඒවාම ෙව දැන්වීය 

• කාලංග කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති පැවසූකේ අදාල වැල මංකඩ පරීේො කිරීම  ඳ ා භූ විදයා පතේ කැණීම් කාේයං ය කවත ගා ේතවේ කගවිය 

යුත ෙවයි. ඉන් අනතරුව අදාල ක්රියාවලය ආරම්භ වන ෙවද දැන්වීය. දැනට විවිධ කණ්ඩායම් නීති විකරෝධී කල  වැල කැණීම්  ා කෘි මාේග  ර ා 

ප්රවා නය කිරීම් සිදු කරන අතර එම කෘි මාේග නඩත්ත කිරීම  ඳ ා කගාවි  ංවිධාන වරින් වර වි ාල මුදලේද වැය කරනු ඇත. කමම තත්වය 

පාලනය කිරිම  ඳ ා නි ේිත ක්රියාමාේගයේ කයදිය යුත ෙව පැවසීය. 

- විජයපුර විජය කගාවි  ංවිධානකේ නඩත්ත කටයුත වලදී ප ේ වැටී අවහිර වී තිබූ ඇළ මාේගයන් නැවත යථා පරිදි  ක ේ කළ ෙව විජය කගාවි  ංවිධානකේ ගරු 

කේකම් පැවසීය.  

-  මගි කගාවි  ංවිධානකේ ඇළ නඩත්ත කටයුත  ම්ෙන්ධ ගැටලු වලට අදාලව එම කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති පැවසූකේ වික ේෙකයන්ම FC 27 ඇළ ඇතලුව 

ඇළ මාේග කිහිපයේ දැනට කගාවීන්  ා එේව නඩත්ත කරින් පවතින ෙවයි. 

- කුඹුරු ෙට කේ්ටු හිගතාවය පිළිෙඳව ඉදිරිපත් වී තිබූ ගැටලුකව්දී වාරිමාේග ඉංජිකන්රු තමා පැවසූකේ කුඹුරු ෙට  ඳ ා කේ්ටු ලො දීම ඉතා අප සු කාේයයේ 
ෙැවින් ඩී ඇළ  ා කකත් ඇළ  ඳ ා පමණේ කේ්ටු ලො දිය  ැකි ෙවයි. 
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- වගාවන්  ඳ ා කමාණරුන්කගන් සිදු වන  ානිය පිළිෙඳව කන්වාසික වයාපාර කළමනාකරු පැවසූකේ කම්  ඳ ා තිර ාර වි ඳුමේ කම් වන කතේ කිසිදු 

ආයතනයකින් ලැබී කනාමැති ෙවයි. 

- ගැට කැකිරි වගාව  ම්ෙන්ධ පසුගිය කිටු වල තත්වයන් පිළිෙඳ වමසීකම්දී මැණිේ ක ාකරාවුව කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති පැවසූකේ කමම වගාව ආේික 

ව කයන් ඉතා වැදගත් එකේ වන නි ාත් දැනට ජනප්රිය වගාවේ වී ඇති නි ාත් එම ආයතන විසින් ඉදිරි කන්නකේ සිට වගාවට අව ය දැේ ලො දීමට ද කටයුත 

කරින් පවතින ෙවයි. 

පසුගිය වාර්තාගේ පැවති වාරි ගැටලු සඳහා ලබා දුේ විසඳුම්  

- ම වැල කගාවි  ංවිධානකේ ඇළ මාේග කිහිපයක පැවති ගැටලු පිළිෙඳව  ාකච්ඡා කළ අතර ඒ කවන්කවන් අද  ේ දැේවූ එම කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති 

පැවසුකේ වැල කැණීම් නි ා සිදුවන  ානිය අවම කිරීම  ඳ ා එම  ේථානකේ දැන්වීම් පුවරුවේ  වි කළ ෙවයි. කමම කගාවි  ංවිධානයටම අයත් අංක 53 කුඹුරු ඉඩම 

නිරන්තරකයන් යටවීම නි ා කඩංගු අවධානමේ පවතී. ඒ  ම්ෙන්ධව වාරිමාේග ඉංජිකන්රු පැවසූකේ එහි රඳා පවතින ජලය සියේල ඉවත් කිරිම  ඳ ා ඊට සුදුසු 

ෙටයේ කයදීමට කටයුත කරන ෙවයි. 

- ම ක න් කගාවි  ංවිධානකේ  යිෙන් නිේිතය ප්රති ං ේකරණය කිරීමට මූලක  ේථානීය පරීේෙණ කටයුත ආරම්භ කර ඇති ෙව වාරිමාේග ඉංජිකන්රු දැන්වීය. 

- වීර කැප්පිටිකපාළ කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති විසින් ප්රධාන ඇළ අපද්රවය එේ වීම නි ා අවහිර වී ඇති ෙව දන්වා තිබූ අතර වාරිමාේග ඉංජිකන්රු පැවසූකේ 

කගාවීන් විසින්ම කමම අපද්රවය ෙැ ැර කිරීම් කරන නි ා ඒ පිළිෙඳව විමසිලමත් විය යුත ෙවයි. 

-  ැරවුම් නිේිත පිළිෙඳව ශ්රී විජය කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති ඉදිරිපත් කර තිබූ ගැටලුවට අදාලව වාරිමාේග ඉංජිකන්රු පැවසූකේ අදාල කටයුත  ඳ ා අව ය 

මූලක ලපි කේඛන දැනට  ක ේ කරින් පවතින ෙවයි. 

 - විජයපුර විජය කගාවි  ංවිධානකේ ගරු කේකම් පැවසූකේ FC 06 ඇකළහි ගැටලු ලපියේ මගින් දැනුවත් කර ඇති ෙවයි. වාරිමාේග ඉංජිකන්රු පැවසූකේ කමම ගැටලු 

අදාල ඉංජිකන්රු   කාර ම තා  මග එේව කටයුත කර වි ඳා ගන්නා කල යි. 

- එේ ත් 01 බී කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති විසින් නිරන්තරකයන් ඉදිරිපත් කරන කපාක ාර   නාධාරය පිළිෙඳ ගැටලුව  ම්ෙන්ධව ද කරුණු ඉදිරිපත් කළ 

අතර එම කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති පැවසූකේ කපාක ාර හිගය යම් තරමකින් වි ඳුණු නමුත් 100% ේ ම වි ඳි නැති ෙවයි.  

ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම 

මැදිරිගිරිය සුලු වාරි වයාපරයේ වන සහ ඊට අයත් පල්ලියගගාඩැල්ල M R සුලු ගගාවි සංවිධානය විසිේ ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපියක සඳහේ වේගේ ඔවුේ වර්ෂයකට 

එේ කේනයේ පමණේ වගා කරන බැවිේ ඉදිරි කේනය ආරම්භ කිරීමට ගපර ගමාරගහකේද මගිේ ජ්ලය අේකර අඩි 3000 ේ පමණ ලබා ගගන කවුඩුලුවැව 

ජ්ලාශය හරහා එම ගප්රේශයට ලබා ගදන ගලසයි. ගේවාසික වයාපෘති කළමනාකරු ගම් පිළිබඳව වයාපාර කමිටුගවහි අදහසව විමසන ලදි. 

• කාලිංග ගගාවි සංවිධානගේ ගරු සභාපති පැවසූගේ කවුඩුලුවැව වයාපාරයට ද ජ්ලය සම්බේධව අවධානම් පවතින නිසා කවුඩුලුවැව ජ්ලාශගයේ ඉහත කී සුලු 

වාරි වයාපාර සඳහා ජ්ලය කිසි ගසවත්ම නිකුත් කළ ගනාහැකි බවයි. ඒ ගවනුවට අදාල ජ්ල පරිමාව ගමාරගහකේද ජ්ලාශය හරහා කවුඩුලුවැවට ලබා දීම සිදු 

කළගහාත් පමණේ නිකුත් කළ හැකි බව දැේීය.ගමම සුලු වාරි වයාපාරයේ වල එේ ගගාවිගයකු සතුව ඉතා විශාල කුඹුරු ප්රමාණයේ පවතින අතර එම 

කුඹුරු අසවවැේදීම සඳහා විශාල ජ්ල පරිමාවේ අවශය වන නිසා ගමම ඉල්ීම ඉටු වුවගහාත් ඉදිරිගේදී විශාල ගැටලු රැසේ නිර්මාණය කිරීමටද ඉවහල් වන 

බව දැේීය. 
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• රංගකත ගගාවි සංවිධානගේ ගරු සභාපති පැවසූගේ පවතින තත්වයේට අනුව ජ්ලය නිකුත් කිරීම ඉතා අපහසු එකේ වන අතර වියළි කාලගුණ තත්වයේට ද 

යටත්ව කවුඩුලුවැව හරහා අේකර අඩි 3000 ේ නිකුත් කිරීමට අවශය නම් ගමාරගහකේද මගිේ කවුඩුල්ල ජ්ලාශය ගවත අේකර අඩි 5000 ේ පමණ නිකුත් 

කළ යුතු බවයි. 

• සමගි ගගාවි සංවිධානගේ ගරු සභාපති ගපේවා දුේගේ පසුගිය කාල වකවානු වලදී ගේශපාලන මැදිහත්ීම් මත ගමම ගප්රේශයේට යම් යම් ජ්ල පරිමා 

නිකුත් කළ බවයි.  නමුත් වර්තමානගේදී ගමම ඉල්ීමට එකඟ විය ගනාහැකි බවත් එකඟ ී ජ්ලය ලබා දුනගහාත් එම තත්වය පාදක කරගගන නීතයානුකූල 

තත්වයේ ඇතිී ගැටලුද රැසේ නිර්මාණය වන බවත් ය. 

 

• කේනය සැලසුම් කිරීම:- (ගගාවි සංවිධාන සහ රාජ්ය ආයතන)  
 

වාරිමාර්ග ගදපාර්තුගම්ේතුගේ අදහසව ඉදිරිපත් කිරීම:- (වාරිමාර්ග ඉංජිගේරු - කවුඩුල්ල)  
• ගමාරගහකේද ජ්ලාශගේ ජ්ලාශගේ 80% ක ජ්ල පරිාමවේ ගම් වන විට පවතී. 

• අදවන විට කවුඩුලුවැව ජ්ලාශගේ ජ්ල මට්ටම අේකර අඩි 93000 ේ පවතිනවා. 

• මිේගේරිය ජ්ලාශගේ ජ්ල මට්ටම අේකර අඩි 79000 කි. 

• කවුඩුල්ල ජ්ලාශගේ ජ්ල පරිමාව අේකර අඩි 100000 ේ බවට පත් කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ගේ. 

 

විවිධ වූ සාධාරණ ගහවතූේ මත 2019/20 මහ කේනය දින දීර්ඝ කිරීමේ සිදු කර ඇති අතර ඒ මත වගාවේට ද විවිධ වූ බලපෑම් ඇතිවුණි. ගකගසව ගවතත් වගා 

කාල සටහන අනුව තවත් 01 ජ්ල මුරයේ පමණේ නිකුත් කිරීමට ඉතිරිව ඇති අතර එයට අනුව උසව මට්ටම් ගසාගරාවුව 03/12 දිනද පහත් මට්ටම් ගසගරාවුව 

03/13 දිනද විවෘත කරන බවද කමිටුවට දැේීය.  

 

2019 යල් කේනය ආරම්භ කරන විට ද ජ්ලාශගේ මුලිේ පැවති ජ්ල ප්රමාණය අේකර අඩි 6000 කිේ පහළ ගගාසව තිබූ අතර වපුරා අවසේ කිරීම සඳහාද වැඩි 

දින ගණනේ ගතවූ බව පැවසීය. එම නිසා ගමම කේනගේදී බිම් සැකසීම සඳහා උසව මට්ටම් ගසාගරාවුවට දින 21 ේ ද පහත් මට්ටම් ගසාගරාවුවට දින 24 ේ 

ද ගලස සැලසුම් සකසව කළ යුතු බව පැවසීය. 

 

අනවසරගයේ වයාපාරගේ ජ්ලය ගගාඩ ඉඩම් වලට ලබා ගැනීම් නිරේතරගයේ සිදු වන නිසා ගමම කේනගේ සිට ගමම තත්වයේ පාලනය කිරිම සඳහා 

සියලුම පාර්ශව කටයුතු කළ යුතු බව දැේීය. 

 

ගබදුම් ඇළවල් සඳහා රේෂිත කණු ලබා දීගම් හැකියාව පවතින අතර ගගාවි සංවිධාන විසිේ ඉල්ීම් කළ යුතුය.  

 

හැරවුම් නිර්මිත වල පවතින අවශයතාවයේ සහ ප්රතිසංසවකරණයේ සඳහා අවශය කටයුතු ලිපි මගිේ ඉල්ීම් කර ඉටු කර ගත යුතුගේ. 

 

කේනගේ වර්තමාන තත්වය හා ඉදිරි ජ්ල අවශයතාවයේ 

 

ගරු සභාපති - ගසවසත ගගාවි සංවිධානය. 
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දැනට පීදී ඇති ගගායම් ගමේම පූදින අවධිගේ ගගායම්ද පවතින නිසා ගමම වගාවේට අතිගර්ක ජ්ල මුර 01 ේ අවශය වනු ඇත.  

 

ගරු සභාපති - ීර කැප්පිටිගපාළ ගගාවි සංවිධානය. 
අතිගර්ක ජ්ල මුර 01 ේ අවශය වනු ඇත. 

 

ගරු සභාපති - රංගකත ගගාවි සංවිධානය. 
පැවති අධික වර්ෂාව නිසා ගමම කේනය ආරම්භ කිරීම ප්රමාද වූවා ගසවම කිහිප වරේම වැපිරීම් කළ ගගාීේද සිටිති. ගමම නිසා එම තත්වය ගදස අවධානය ගයාමු 

කර අතිගර්ක ජ්ල මුරයේ ලබා ගදන ගලස ඉල්ීය. 

 

ගරු සභාපති - එේසත් 01 බී ගගාවි සංවිධානය. 
ගමම කේනය ආරම්භ කිරීම ප්රමාද ීම , ජ්ලය නිකුත් කිරීම ප්රමාද ීම, අධික වර්ෂාවේ කේනය ආරම්භගේ පැවතීම, නිසි කලට ගපාගහාර ගනාලැබීම වැනි කරුණු 

නිසා වගාව ප්රශසවථ මට්ටමට පැමිණ ගනාමැත. එම නිසා වගාව සඳහා අතිගර්ක ජ්ල මුරයේ අවශය ගේ.  

 

ගරු සභාපති - සාම ගගාවි සංවිධානය. 
ඉදිරි ජ්ල මුරය උසව මට්ටම සඳහා 03/12 දින ගනාව 03/14 දින නිකුත් කරන ගලස ඉල්ීමේ කරන ලදි.  

 

ගරු සභාපති - පුුදු ගගාවි සංවිධානය. 
ජ්ල මුර නිකුත් කරන දිනයේ ඉහත පරිදි නැවත සංගශෝධනය කිරීම මගිේ වගා කාල සටහන ගවනසව වන නිසා සැලසුම් කරගත් පරිදිම ජ්ලය නිකුත් කළ යුතුගේ. 

අමතර ජ්ල මුරයේ අවශය නම් පමණේ අද දින සාකච්ඡා කර තීරණයේ ගැනීම සුදුසු ගේ. 

 

මූලසවථාන කෘෂිකර්ම උපගේශක - මැදිරිගිරිය. 
කේනය ආරම්භ කිරීම ප්රමාද ීම , කෘමි උවදුරු හා පළිගබෝධ හානි සහ ගම් දින වල පවතින වියළි කාලගුණ තත්වය නිසා වගාව වර්ධනගේ පසුබෑමේ දැකිය හැක. 

 

 

ගේවාසික වයාපෘති කළමනාකරු. 
අමතර ජ්ල මුරය 50% ප්රමාණයේ පමණේ නිකුත් කළ යුතු බවත් එය මනා ගලස ගගාවි සංවිධාන විසිේ කළමනාකරණය කළ යුතු බවත් දැේීය. 

 

ඒ අනුව කමිටුගේ ගපාදු තීරණය වූගේ අමතර ජ්ල මුරය උසව මට්ටම් ගමේම පහත් මට්ටම් යන ගසාගරාවු ගදකම සඳහා 03/20 සිට 03/23 දේවා නිකුත් කිරීම සුදුසු 

බවයි. 
 

ඉදිරිපත් කළ අය ගැටලුව විසදුම වගකීම 

ගරු සභාපති - ීර 
කැප්පිටිගපාළ 
ගබදුම් ඇළ ගගාවි 

• අපද්රවය එේ ී ප්රධාන ඇළ නිරේතරගයේ අවහිර ී 
තිබීම 

එකතු වන අපද්රවය ඉවත් කිරීම හා අපද්රවය බැහැර 
කරන ගගාීේ හට නීතයානුකූල පියවර ගැනීම. • වාරිමාර්ග 

ගදපාර්තුගම්ේතුව 
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සංවිධානය. • ගගාවි සංවිධාන. 
ගරු සභාපති - ශ්රී 
නාග ගබදුම් ඇළ 
ගගාවි සංවිධානය. 

• ඩී 02 ඇගළහි පවතින ගදාරවල් ගදකට ගගාීේ විසිේ 
හානි සිදු කර තිබීම.  

එවැනි කටයුතු සිදු කරන ගගාීේ හට නීතයානුකූල 
පියවර ගැනීම. • වාරිමාර්ග 

ගදපාර්තුගම්ේතුව 

• ගගාවි සංවිධාන. 
ගරු සභාපති - 
කාලිංග ගබදුම් ඇළ 
ගගාවි සංවිධානය. 

• පසුගිය ජ්ල මුර ගදගකහිදීම වවුල් ගබෝේකුව තුළිේ 
ජ්ලය අපගත් යාම ගහෝ නීති විගරෝධී ගලස ජ්ලය ලබා 
ගැනීම 

වාරිමාර්ග ඉංජිගේරු තුමා පැවසූගේ ගමම අවසවථා 
ගදගකහිම එය වසා තැුණු බවත් විවිධ කණ්ඩායම් 
ගමම නිර්මිතය කඩා දමා දැනට ජ්ලය ලබා ගේනා 
තත්වයේ පැවතිය හැකි බවත්ය. 

• වාරිමාර්ග 
ගදපාර්තුගම්ේතුව 

• ගගාවි සංවිධාන. 

 

කෘෂි කර්ම ගදපාර්තුගම්ේතුව  - මූලසවථාන කෘෂිකර්ම උපගේශක 
• දැනට වගාගේ පවතින කීඩෑ උවදුරු අවධානම අවම කිරීම සඳහා ගම් දින වල ගගාීේ දැනුවත් කිරීම් සිදු ගකගරමිේ පවතී.ගම් සඳහා අේතර් පළාත් 

කෘෂිකර්ම ගදපාර්තගම්ේතුව ද ශබ්ද වාහිනී යේර මගිේ දැනුවත් කිරීම් කිහිපයේ ආරම්භ කර ඇත. ගමකී කීඩෑ හානිය අවම කිරීම සඳහා කුඹුරු වල 

පවතින ජ්ල ප්රමාණයේ අවම කිරිමට ගගාීේ හට උපගදසව දිය යුතුය. 

• ගමම කේනය අවසේ ීමත් සමග දින කිහිපයකිේ යල් කේනය ආරම්භ කරන නිසා කුඹුරු වල යම් ගතතමනයේ පැවතිය හැක. ගමම තත්වය ආධාර 

කරගගන බිම් සකසව කිරීමට අවශය ජ්ල පරිමාව අවම කරගගන ජ්ලාශගේ ජ්ලය යම් ප්රමාණයකිේ ඉතිරි කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ගේ. 

• ඉදිරි යල් කේගේ දී අගේල් මස වපුරන ගගාීේ මාස 03 ½ ී ද මැයි මස වපුරන ගගාීේ ගවගතාත් මාස 03 වර්ගගේ වි භාවිතා කළ යුතුය.  

• වගා කාල සටහන අනුවම වගා කටයුතු සිදු කරන ගගාීේ ඇතුළත් ගගාවි සංවිධාන ගවත විගශවෂ අවධානයේ ගයාමු කර ආදර්ශ ගගාවි සංවිධාන 

නිර්මාණය කිරිමට ඉදිරිගේ අගප්ේෂා ගකගර්. 

• ඉදිරි යල් කේනය ඉේමණිේ ආරම්භ කරන නිසා ගුණාත්මක බීජ් ී සපයා ගැනීගම් ගැටලුවත් ඇති විය හැක. එම නිසා වයාපාරගේ පවතින ී අසවවැේන 

තුළිේම බිත්තර ී අවශය තාවය සපුරාගැනීමට වැඩසටහේ සකසව කළ යුතු ගේ. 

 

ඉදිරිපත් කළ අය ගැටලුව විසදුම වගකීම 

ගරු සභාපති - ීර 
කැප්පිටිගපාළ 
ගබදුම් ඇළ ගගාවි 
සංවිධානය. 

• ගවනත් ගබෝග වගාවේ සඳහා අවශය බීජ් සපයා 
ගැනීගම් අපහසුතාවයේ ඇත. 

රාජ්ය අංශගයේ දැනට ඉල්ලුම් කර ඇති බීජ් ලැබීම 
ප්රමාද විය හැක. එම නිසා කාර්යාල මට්ටමිේ ලබා 
දිය හැකි බීජ් ගවගතාත් ලබා දීමට කටයුතු කරනු 
ලැගබ්. 

• කෘෂිකර්ම 
ගදපාර්තුගම්ේතුව 

ගරු භාණ්ඩාගාරික - 
ශ්රී නාග ගබදුම් ඇළ 
ගගාවි සංවිධානය. 

• කීරි සම්බා අසවවනු ගනළීම ප්රමාද වුවගහාත් කීඩෑ 
උවදුර පැමිණිය හැකිද? 

වගාගේ අදාල වියළිතාවය ප්රමාණවත් නම් අසවවනු 
ගනළීම ගැටලුවේ ගනාමැති බව මූලසවථාන 
කෘෂිකර්ම උපගේශක පවසන ලදි. 

• ගගාවි 
සංවිධාන. 

ගරු සභාපති - 
මහවැලි ගබදුම් ඇළ 
ගගාවි සංවිධානය 

• කීඩෑ හානි වලේවාගැනීමට ගගාීේ අධික ගලස මුදල් 
වැය කරමිේ කෘෂි රසායන ගයදුවද ගමයට විසඳුම් 
ගලස ගයෝගය පර්ගේෂණ හා ක්රියාමාර්ග කෘෂිකර්ම 
ගදපාර්තගම්ේතුව සතුව ගනාමැති ීම. 

ශ්රී ලංකාව විේධ කෘෂි පාරිසරික තත්වයේ පවතින 
රටේ නිසා කෘමි හා පළිගබෝධ උවදුරු අදියර 
මට්ටමිේ වගාවේට පැමිගණ්. වර්ෂය පුරාවටම ගමය 
සිදුවන නිසා එය පාලනය කිරීමට ක්රමයේ ගනාමැති 

• කෘෂිකර්ම 
ගදපාර්තුගම්ේතුව 
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බව මූලසවථාන කෘෂිකර්ම උපගේශක පවසන ලදි. 

ගරු සභාපති - සාම 
ගගාවි සංවිධානය  

• දැනුවත් කිරීම් සඳහා වන දිනයේ හා ගේලාවේ 
හදිසිගේ ගවනසව වන අවසවථා පැවති අතර ඒ මගිේ 
ගගාවි නායකයිේ හා ගගාීේ විවිධ අපහසුතා වලට 
ලේ ීම. 

අදාල ගවනසවීම් ේෂණිකව දැනගැනීම සඳහා 
ආයතන හා ගගාවි සංවිධාන අතර සෘජු 
සම්බේධතාවයේ ගගාඩ නගා ගැනීම. 

• කෘෂිකර්ම 
ගදපාර්තුගම්ේතුව 
• ගගාවි 
සංවිධාන 

 

ගගාවිජ්න සංවර්ධන ගදපාර්තුගම්ේතුව - ප්රාගේශීය නිලධාරී -  මැදිරිගිරිය. 
 

• පසුගිය දින වල පැවති ගපාගහාර සම්බේධ ගැටලු ප්රාගේශිය කෘෂිකර්ම කමිටුව හා ප්රාගේශීය සම්බේධීකරණ කමිටුව තුළ ද සාකච්ඡා කර 

ඇත.ගපාගහාර ගබඩා සම්බේධ අපහසුතාවයේ හා ගැටලුද ඒ තුළ සාකච්ඡාවට බඳුේ කරන ලදි. 

• ඉදිරි යල් කේනගේ සිට ගපාගහාර ගනාමිගල් ලබා දීමට නියමිතව ඇති බැවිේ කඩිනමිේ ලබා දිමට කටයුතු කරන බව දැේීය. 

• ී වගාව සඳහා වගාව ආරම්භගේදීම යූරියා ගපාගහාර අවශය ගනාවන බැවිේ මුලිේ TSP හා MOP ගපාගහාර ලබා දී පසුව යූරියා ගපාගහාර ලබා ගදන 

බව පැවසීය.ඒ නිසා ගමවර යූරියා ගපාගහාර ලැබීගම් ප්රමාදයේ සිදු විය හැකි බවද දැනුම් දුණි. 

 

ගරු සභාපති - එේසත් 01 බී ගගාවි  සංවිධානය.  
කුඩා ගැටලුවේ පදනම් කරකගන දැනට අහිිව ඇති මැදිරිගිරිය කපාක ාර ගෙඩාව නැවත ලො ගැනීමට කටයුත කළ යුතය. එක ේ කනාවුවක ාත් කමම කන්නකේදී ද 

කපාක ාර ලැබීම ප්රමාද විය  ැක. කකක ේ කවතත් යේ කන්නය  ඳ ා අකප්රේ 10 වන විට කපාක ාර ලො දිය  ැකි නම් එය කගාවීන්ට ම ත් වූ   නයේ ෙව පැවසීය. 

 

ප්රාගේශිය නිලධාරී 

 

කගාවි  ංවිධාන වල කපාක ාර අව යතාවයන් අනුව ඊට  රිලන කල  ගෙඩා සූදානම් කර ගත යුතය. එක ේ වුවක ාත් කමම ප්රමාදයන්වලන් වැලකී කටයුත කිරීමට 

කගාවීන්ට අව ේථාව ලැකබ්. 

 

 

 

ගරු සභාපති - පුුදු ගගාවි  සංවිධානය.  
වගාව ආරම්භකේදී යූරියා කපාක ාර අව ය වන ෙැවින් අකනකුත් කපාක ාර වේගයන්  මගම යූරියා කපාක ර ද ලො දීමට කටයුත කළ යුත කව්. කපාක ාර කෙදා 

 ැරීම් වලදී ගෙඩා ප සුකම්  ැපයීම ආදී කගාවි  ංවිධාන ම්ටින් ඉටු විය යුත වගකීම් නිසි කල  ඉටු කිරිමට කටයුත කරනු ලැකබ්. කමම කපාක ාර අව යතාවයන් 

නිසි කලට ඒ අයුරින්ම ලො දීමට කගාවිජන  ංවේධන නිලධාරීන් කටයුත කළ යුත අතර අසීරුතාවන් වලදී කගාවි නායකයින් ක ෝ කගාවීන් ඒ  ඳ ා කයාමු 

කනාකිරීමට වගා ෙලා ගත යුත ෙව පැවසීය. 
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ගපර වගා කාල සටහන සකසව කිරීම. 

 

ගරු සභාපති - සාම ගගාවි  සංවිධානය.  
ඉදිරි යේ කන්නය  ඳ ා ජලය නිකුත් කිරීකම්දී උ ේ ම්ටම් ක ාකරාවුව  ඳ ා 2020/04/20 දින ද ප ත් ම්ටම් ක ාකරාවුව  ඳ ා 2020/04/25 දිනද කල  කයාදාගත 

යුත ෙව කයෝජනා කරන ලදි. 

 

ගරු සභාපති - විජිත ගගාවි  සංවිධානය.  
ක ාකරාවු කදකම එේ දිනකදී විවෘත කරින් ජලය නිකුත් කිරිම සුදුසු ෙවට කයෝජනාවේ කගන එන ලදි. 

 

ගරු සභාපති - අරුණලු ගගාවි  සංවිධානය.  
2020 යේ කන්නය  ඳ ා ජලය ප්රමාණවත් පරිදි පවතින නි ා එේ දිනක ක ාකරාවු කදක මගින් ජලය නිකුත් කළ යුත ෙව දැන්වීය. 

 

ගරු සභාපති - පුුදු ගගාවි  සංවිධානය.  
2020/04/20 දින ජලය නිකුත් කිරිම සුදුසු ෙව පැවසීය. 

 

ගරු සභාපති - මහගසේ ගගාවි  සංවිධානය.  
අඹග ේවැව ජලා ය කම් වන විටත් පිරී පවතින නි ා 2020/04/15 දින අඹග ේවැව වයාපාරයට ජලය ලො කදන කල  ඉේීය. 

 

ප්රාගේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිගේරු - කවුඩුල්ල 
සිං ල  ා හින්දු අලුත් අවුරුදු උත් වය කවනුකවන් කගාවීන්කේ යම් යම් අව යතාවයන්  ඳ ා ඒ  ා ආ න්නව සුලු ජල පරිමාවේ ඇළ මාේග වල නිකුත් කිරීමට 

 ැකියාව පවතී. 

 

2020 යල කේනය සඳහා වූ ගපර වගා රැසවීගම්දී ගේනා ලද තීේදු තීරණ. 
 
01. වගා කිරීමට ගයෝජිත ප්රගේශ                    - කවුඩුලුවැව හා අ ගසවවැව 

02. වගා කිරීමට අගප්ේෂිත ගභෝග වර්ගය      - මාස 03, 3 ½ ී  

03. වගා කිරීමට ගයෝජිත බිම් ප්රමාණය          - අේකර 13500  

 

අනු 

අංකය 
                කාර්යය දින වකවානු 

කවුඩුලුවැව අ ගසවවැව 

1 බිම් සැකසීම සඳහා ජ්ලය නිකුත් කිරීම 2020.04.20 2020.04.15 

2 බිම් සැකසීම ආරම්භ කරන දිනය 2020.04.20 2020.04.15 
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3 වගා කටයුතු සඳහා ජ්ලය නිකුත් කිරීම 2020.04.20 2020.04.15 

4 බිම් සකසා අවසේ කළයුතු දිනය 2020.05.07 2020.05.02 

5 වපුරා අවසේ කළයුතු දිනය 2020.05.10 2020.05.05 

6 මුර ජ්ලය ආරම්භ කරන දිනය 2020.05.13 2020.05.08 

7 ගගාීේ විසිේ ඇළගේලි සුේධ පවිර කළ 

යුතු දිනය 

2020.04.08 2020.04.10 

8 ගගාීේ විසිේ සුේධ පවිර ගනාකරන 

ගකාටසව ගගාවි සංවිධානය විසිේ සුේධ 

පවිර කළ යුතු දිනය 

2020.04.18 2020.04.13 

9 අවසේ වරට ජ්ලය නිකුත් කළ යුතු දිනය 2020.08.12 2020.08.07 

10 අසවවනු ගනලා අවසේ කළයුතු දිනය 2020.08.26 2020.08.21 

11 වගාව රේෂණය කර අවසේ කළ යුතු 

දිනය 

2020.05.10 2020.05.05 

12 වගා හානි දැනුම් දියයුතු අවසේ දිනය 2020.08.18 2020.08.13 

 

1994 අංක 13 දරණ වාරිමාර්ග(සංගශෝධිත)  ආඥා පනගත් II උප වගේතිය අනුව කේනගේ කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ගයෝජිත රීති. 

01. නියමිත දිනට ගබදුම් ඇළවල් හා ගකත් ඇළවල්වල තම ගකාටසව සුේධ පවිර කර නඩත්තු ගනාකරන ගගාීේගගේ ගබදුම් ඇළ බ යකට රුපියල් 
250.00ේද ගකත් ඇළ හා අපවහන ඇළ බ යකට රුපියල් 200.00ේද දඩ මුදල් ගලස අය කිරීම 

 

02. නියමිත දිනට ගකත් ඇළවල් හා ගබදුම් ඇළවල් වල තම ගකාටසව නඩත්තු ගනාකරන ගගාීේගගේ ීටරයකට රු.150.00 ක මුදලේ ගගා/ ස ට අය කළ 
හැක. 

 

03. පිදුරු ගිණි තැබීම සම්පූර්ණගයේම තහනම් ගේ.අේකරයක පිදුරු ගිණි තැබීමේ කළගහාත් එම තැනැත්තා රු. 2000.00 ක මුදතේ ගගවිය යුතු අතර ඒ හා 

සමාන කාබනික ගපාගහාර ප්රමාණයේද කුඹුරට ගයදිය යුතුය.අදාල ගකාටස භාර කෘ.ප.නි.ස වරයා විසිේ ඒ පිළිබද වාර්තාවේ ගගාවිජ්න සංවර්ධන 

නිලධාරීවරයාගේ නිර්ගේශයේ සහිතව ගගාවි සංවිධානයට ලබා දිය යුතුගේ. 

 

04. ගවයිේ නිදැල්ගල් යැීම සම්පූර්ණගයේම තහනම් වන අතර වගා හානියේ සිදු වුවගහාත් ගගාවිජ්න සංවර්ධන පණතට අනුව ද , වාරි පේධතියට හානියේ 

සිදු වුවගහාත් වාරිමාර්ග පණතට අනුව ද කටයුතු කළ යුතුය. 
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05. වාරි පේධතියට හා නිර්මිත වලට හානිකිරීම ගවනුගවේ දඩ අය කිරීම වාරිමාර්ග ගදපාර්තුගම්ේතුගේ තාේෂණ නිළධාරීේගේ තේගසවරුව අනුව සිදු කිරීම. 

 

06. ගබදුම් ඇගළේ පහළ ගකාටගසව නඩත්තු කටයුතු සඳහා අේකර 01ට රු.150.00ක මුදලේ ගගාවි සංවිධානයට ගගවිය යුතුය. 

 

07. ගගාඩ ඉඩම් ,අනවසර ඉඩම්, රේෂිත ඉඩම් වාරිමාර්ග ජ්ලගයේ වගාකිරීම සම්පූර්ණගයේ තහනම්. 

 

08. ගබදුම් ඇගළේ සහළ නඩත්තු කටයුතු සඳහා ගගාවි සංවිධානය විසිේ තීරණය කරණු ලබන ඕනෑම අවසවථාවක සාමාජිකයා විසිේ ශ්රම දායකත්වය ලබාදිය 

යුතුයි.එගසව ගනාවේගේ නම් එම වටිනාකම මුදලිේ ගගවිය යුතුයි. 

 

09. වගා රැසවීගම් තීරණ වලට පටහැනිව ජ්ලය ලබා ගැනීම හා වාරිමාර්ග නිර්මිත වලට හානි කිරීම කළගහාත් වාරිමාර්ග පණතට අනුව දඩය අය කිරීමට ගගාවි 

සංවිධාන වලට බලය දිය යුතුය.අනවසරගයේ ජ්ලය ලබා ගැනීම වරදේ වන අතර ගකත් ඇළ නිගයෝජිත මහතුේගේ අනු දැනුමකිේ ගතාරව ජ්ලය ලබා 

ගැනීම ගවනුගවේ ගගාවි සංවිධාන තීරණය කරන දඩ මුදලේ අය කර ගැනීගම් බලය ගගාවි සංවිධානයට පැවගර්.අවශය අවසවථා වලදී තේගසවරු කිරීම 

වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්ේතුවට පැවගර්.එගසවම අනවසරගයේ ගහෝ බලහත්කාගයේ ජ්ල ගපාම්ප භාවිතගයේ ගහෝ වාරි ජ්ලය ලබාගගන රේෂිත , ගගාඩ ඉඩම් 

ගහෝ අනවසර ඉඩම් වගා කිරීම සම්පූර්ණගයේම තහනම් ගේ. 

 

කාලිංග ගගා/ස ගරු සභාපති ජී. ඒ. ගෂල්ටේ ගපගර්රා මහතා  විසිේ ඉහත කාල සටහන හා වගා රීති 2020 යල කේනය සදහා සුදුසු බවට ගයෝජ්නා කළ අතර එම 

ගයෝජ්නාව මහවැලි ගගා/ස ගරු සභාපති යූ.පී. සමේත කුමාර මහතා විසිේ සවිර කරන ලදි.  

විගශවෂ කරුණු 

01. ගරු සභාපති - අරුණලු ගගාවි සංවිධානය.  

වයාපාරය  ඳ ා නව වැඩ ට නේ නිේමාණය කිරීම  ා කගාවීන්    කගාවි  ංවිධාන අතර  ම්ෙන්ධතාවය වැඩ දියුණු කිරීම පිණි  ඉදිරි යේ කන්නය ආරම්භකේදී 

වප් මගුේ උත් වයේ පැවැත්වීමට දැනට කටයුත කයාදින් පවතී. ජලය නිකුත් කරන දිනය පාදක කරකගන නි ේිත දිනයේ ඉදිරිකේදී දැනුම් කදන ෙවත් කමහි 

සියලුම පිරිවැය සිං   මාජය  ර ා සිදු කරන ෙවත් දැන්වීය. කම්  ඳ ා සියලුම කගාවි නායකයින්කේ    ප්රකද් කේ රාජය ආයතන වල   කයෝගය අව ය වන ෙව 

ප්රකා  කරන ලදි. දියක න්පුර කකත් යාකයහි කමම කටයුත්ත සිදු කිරීමට අද  ේ කරන අතර කපාකළාන්නරුව දි ේිේ කේකම් තමා ඇතලු සියලු ආයතන කම්  ඳ ා 

  භාගී කරවා ගැනිමට අකප්ේො කකකේ. 

ගරු සභාපති - පුුදු ගගාවි  සංවිධානය.  
කමම කටයුත්ත ඉතා වැදගත්  ා  ං ේකෘතිමය වටිනාකමකින් ක බි එකේ වන ෙැවින් ඒ  ඳ ා අව ය අපරිම   කයෝගය වයාපාරයේ කල  සියලුම කගාවි  ංවිධාන 

විසින් ලො දිය යුත ෙව ප්රකා  කරන ලදි. 

02. ගරු සභාපති - මහවැලි ගගාවි සංවිධානය.  

කපාක ාර   නාධාරයට  මගාමීව කගාවීන් කවත ලො කදන රේෙණාවරණය තළ කීඩෑ ක ෝ කවනත් කෘි උවදුරු ඇතළත් කනාවීම වි ාල ගැටලුවකි. කමම 

කන්නකේ වී වගාව  ඳ ා කීඩෑ  ානිය ප්රෙල කල  පැිණිය  ැකි අතර කමම අවධානම නි ාම කම් වන විට කගාවීන් විසින් වි ාල මුදලේ වැය කර කෘි නා ක 

කයාදා ඇත.  දිසිකේ ක ෝ උවදුර  ානිකර කල  පැතිරී වගාවන් විනා  වුවක ාත් එම කගාවීන්  ට කිසිදු පිළි රණේ කනාලැකෙන ෙව දැන්වීය. 
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ගේවාසික වයාපෘති කළමනාකරු.  

දැනට ක්රියාත්මක වන රේෙණාවරණය වලංගු වන්කන් ගංවතර,නියගය  ා වන අල  ානි  ඳ ා පමණකි. කවනත් උවදුරු  ඳ ා වන්දි මුදේ ලො ගැනීමට නම් අමතර 

රේෙණ ක්රමයේ කවත කයාමුවී තිබිය යුතය. කකක ේ කවතත් කගාවීන්කේ ඉේීම් ඉටු කර ගැනීම  ඳ ා කමම අමතර රේෙණාවරණයට ඇතළත් වීමට කගාවීන් 

කටයුත කළ යුත ෙව පව න ලදි. 

03. ගරු ගල්කම් - ඒකාබේධ ගගාවි  සංවිධානය.  
කන්වාසික වයාපෘති කළමනාකරණ කාේයාල භූිය තළ පැළ කරෝපණය කිරීකම් වැඩ ට කනහි මූලක කටයුත දැනට සිදු කකකරින් පවතී. නමුත් කමම පැළ  ඳ ා 

අව ය ජල ප සුකම් ලො ගැනීම මූලක ගැටලුවේ වී තිකබ්.ඒ අනුව අදාල පැළ ප්රමාණය කගාවි  ංවිධාන 25 ට  ම අයුරින් කෙදී යන පරිදි කවන් කර දී නඩත්ත 

කරකගන යාම සිදු කළ යුතව ඇත.වාරිමාේග කළමනාකරණ අං ය මගින් කම්  ඳ ා උපකරණ පද්ධතියේ ලො දීමට කටයුත කරන ෙවට කතාරතරු ලැබී ඇති නමුත් 

එම උපකරණ ලැකෙන තරු කමම ජලය  ැපයීකම් කටයුත කගාවි නායකයින් විසින් සිදු කරකගන යා යුතය.ප්රාකද්ශීය කේකම් කාේයාලය  ර ා ජල ටැංකි කිහිපයේ 

ලොකගන , කවනත් ක්රමයේ මගින් කමෝටරයේ  ා ජල නල පද්ධතිය ලො ගැනීමට කටයුත කළ යුත කව්.ඒ අනුව 2020/03/19 දින කමම පැළ කරෝපණය කිරීකම් 

කටයුත සිදු කිරීම සුදුසු ෙවත් ඒ  ඳ ා සියලු කගාවි නායකයින්   භාගී විය යුත ෙවත් කිටුවට දැන්වීය. 

• ම වැල කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති පැවසූකේ මැදිරිගිරිය ගංගා කද්රෝණි වැඩ ට න දැනට අව න් වී ඇති නි ා එම ආයතනය මගින් කමම උපකරණ 

ලො ගැනීකම්  ැකියාව පවතින ෙවයි.ඒ  ඳ ා කන්වාසික වයාපෘති කළමනාකරුකේ  ම්ෙන්ධීකරණ   කයෝගය ඉේලා සිටින ලදි. 

• කාලංග කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති දන්වා සිටිකේ පැළ කරෝපණය කිරීකම් වැඩ ට න ඉදිරි 19 දින ආරම්භ වනවානම් ඉන් ඉදිරියට පැළ  ඳ ා 

අව ය ජල ප සුකම් ද ලො ගත යුතය. එක ේ කනාවුණක ාත් අධීක වියළි කාලගුණ තත්වය නි ා පැළ විනා  විය  ැකි ෙව පැවසීය. කම්  ඳ ා කදදනිකව 

ජලය ලො දීම ආයතනකේ නිලධාරීන්  ට අසීරු කාේයයේ ෙැවින් ඒ  ඳ ා සියලු කගාවි  ංවිධාන   ය දිය යුතය. 

• මහින්දපුර ගරු  භාපති පැවසූකේ කගාවි  ංවිධාන සියේකේම නිලධාරීන් කම්  ඳ ා ඉදිරිපත් වුවක ාත් කමම ජලය  ැපයීකම් ගැටලුව කිසි ක ේත්ම ඇති 

කනාවන ෙවයි. 

• විජිත කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති පැවසූකේ කමම පැළ නඩත්ත කිරීම  ඳ ා නිරන්තරකයන් කමම  ේථානයට පැිණීමට  ැකියාවේ කනාමැති ෙවයි. 

කපෞද්ගලක කටයුත, කන්නකේ ඉතිරි කටයුත , කගාවි  ංවිධානකේ අභයන්තර කටයුත ආදී සියේල ද ඉටු කළ යුත ෙැවින් කම්  ඳ ා කවනත් 

ක්රියාමාේගයේ කයදීමට සිදුවන ෙව දැන්වීය. 

• ශ්රී නාග කගාවි  ංවිධානකේ ගරු කේකම් කපන්වා දුන්කන් කමම කටයුත්ත  ේථාවරව  ා අඛණ්ඩව පවත්වාකගන යාම  ඳ ා සුදුසු එේ පුද්ගලකයේ යම් 

කව්තනයේ ලො දී කයදවීම ප සු ෙවයි. 

• රංකකත කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති පැවසූකේ කම්  ඳ ා කයාදවන පුද්ගලයා  ඳ ා යම් කව්තනයේ ලො දීමට අව ය නම් මාසිකව එේ කගාවි 

 ංවිධානයකින් රු. 500.00 ේ ලො දීම සුදුසු ෙවයි. 

• 03. ගරු සභාපති - අරුණලු ගගාවි  සංවිධානය.  
වික ේෙකයන්ම කමවන් කටයුත වලදී කගාවි  ංවිධාන තම යුතකම  ා වගකීම් ඉටු කළ යුතය. එපමණේම කනාව විවිධ රැ ේවීම්     ගැටලුකාරී අව ේථා 

වලදී එේ වයාපාරයේ කල  සිට කටයුත කිරීමට වග ෙලා ගත යුතය. 

ගරු සභාපති - කාලිංග ගගාවි  සංවිධානය.  
වයාපාරය තළ සිදුවන සියලුම කටයුත පිළිෙඳව සියලු කගාවි නායකයින් දැනුවත් විය යුත අතර එේ කණ්ඩායමේ කල  කටයුත කිරීමට උත් ා  කළ 

යුතය. දි ේි ේ ඒකාෙද්ධ කගාවි  ංවිධානයට කවුඩුලුවැව වයාපාරකයන් දැනට කගවිය යුත හිග මුදේ ද කගවා නිම කරන කල  පැවසීය. 

ගරු සභාපති - එේසත් 01 බී ගගාවි  සංවිධානය.  
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දි ේිේ කගාවි  ංවිධානකේ උප  භාපති කල  මෑතකදී පත්වූ කවුඩුලුවැව එේ ත්, කගාවි කගාවි  ංවිධානකේ ගරු  භාපති එම කටයුත  ඳ ා දේවන 

දායකත්වය අවම තත්වකේ පවතින ෙව කිටුව  මුකව් පුකා  කරන ලදි.එක ේම ජාතික කගාවි  ංවිධානය විසින් කම් වන කතේ කිසිදු කාේයයේ කගාවීන් 

 ඳ ා ඉටු කර කනාමැති අතර එම නි ාම කමම ජාතික කගාවි  ංවිධානය වයාපාරයන් තළ පැවතීම තව දුරටත් අව ය කනාවනු ඇත. 

 

සවතූති කථාව - ගරු සභාපති - ඒකාබේධ ගගාවි සංවිධානය 
• ගමවර 2020 යල කේනයට අදාලව  ගපර වගා රැසවීම සාර්ථක කරගැනීමට පැමිණි සියළුම රාජ්ය ආයතන ප්රධානීේ,රාජ්ය නිලධාරීේ සහ  ගගාවි 

සංවිධාන නිළධාරීේට සවතූති කරමිේ ඉදිරි යල කේනය සාර්ථක ීම සදහා සියලු ගගාවි ප්රජ්ාවට සුභාශිංෂණ පළ කරමිේ කමිටු රැසවීම අවසේ කරන 

ලදි.  

 

........................................ 
ආර්.ඩි.ගේ රාජ්සූරිය, 
ගේවාසික වයාපාර කළමනාකරු, 
කවුඩුලුවැව වයාපාරය, 
මැදිරිගිරිය.               

 

 

පිටපත් -  
1. දිසවිේ ගල්කම් - ගපාගළාේනරුව.    - කා.දැ.ස 

2. අධයේෂ,වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය.   - කා.දැ.ස 

3. ප්රාගේශිය ගල්කම්,මැදිරිගිරිය.     - කා.දැ.ස 

4. කලාප වාරිමාර්ග අධයේෂ,ගපාගළාේනරුව.   - කා.දැ.ස 

5. ගගාවිජ්නගසවවා නිගයෝජ්ය ගකාමසාරිස,ගපාගළාේනරුව. - කා.දැ.ස 

6. කෘෂිකර්ම නිගයෝජ්ය අධයේෂ,ගපාගළාේනරුව.   - කා.දැ.ස 

7. අේතර් පළාත් කෘෂිකර්ම නිගයෝජ්ය අධයේෂ.   - කා.දැ.ස 

8. වාරිමාර්ග ඉංජිගේරු.කවුඩුලුවැව    - කා.දැ.ස 

9. ගගා.ස.ප්රා. නිලධාරී,මැදිරිගිරිය.     - කා.දැ.ස 


