ගැඹුරු නල ළිදක් ඉදිකිරීමේදී ජල සේපත් මණ්ඩලය මෙත නිකුත් කරන ලද අංක 2010/23 දරණ
අතිවිම ේෂ ගැසට් පත්රය අුකූලලෙ අුකගමනය කල ුතු  ්රමමදදය

උක්ත ගැසට් පත්රයට නුකූලව ීපප යාප්තවත දු ක නුුක ව ග ගැරු න ගව ං න යායටායගයට නුග
නාර්යටභාුයට ජව සම්පත් යණ්ඩවයට ව ත පැ රී ඇති නතු ඒ නුක පහත සදහන් ක්රයවදදයට නුකගයගයට
නව යුතුවද.

1. ගව ං දක් ඉදි කිරීය සදහා න ශ්යතා යට සහතින නු ජව සම්පත් යණ්ඩවයට ව ත ඉදිරිපත් නව යුතු
“ගැරු න ගව ං න ඉදිනු ගැනීය සදහා න ශ්ය ග ඉල්ලුම් පත්රයට” යාදු පරිදි සම්ූර්ණ කිරීය (WRBවපෝුය 01)
එය වපෝුයයට ඉදිරිපත්කිරීවම්ීප පහත පරිදි න යුතු නව යුතුවද.
i. නයට කම්න නවේ නගගයතා තහවු න නු ගැනීය සදහා වපෝුයයටහි නනන 1 වනා ස පිුවියට
යුතුයට.
ii. ගව ං ද ඉදිකිරීය වයටෝජිත ස්ථාගවයටහි වතාුතු න ව ා ීපය සදහා වපෝුයවයටහි නනන 2
වනා ස පිුවියට යුතුයට
iii. ගව ං ද ඉදිකිරීවම් නුමුණ සහ ජව න ශ්යතා යට වපෝුයවයටහි නනන 3 වනා වසහි සදහන් නව
යුතුයට
iv. ඉදිරිපත් නව වතාුතු න ග්රාය යාවරාරී සහ ාවේශීයට වල්ලනම් යගින් වපෝුයවයටහි නනන 4
වනා වස් සහතින නව යුතුයට

2. නදාව වපෝුයයට සහතින නු ගැනීවයන් පසු භූගත ජවයට ව ා ගැනීය
වාවපාවුාත්තු ග
ඉඩවයහි ගව ං ද ඉදිනු ගැනීය
ඩාත් සු කසු ස්ථාගයට වතෝුා ගැනීය සදහා භූජව විදයා
සමීක්ෂණයටක් දු ක නුගත යුතුයට. එයගින්,
i. ගව ං ද ඉදිනු ගැනීවයන් නදාව ජව න ශ්යතා යට සුරුා ගත හැකිද යටන්ග ීරුණයට කිරීය
ii. ගව ං ද ඉදිනව යුතු ආනාුයට (උදා: ගව ං ද ඉදිනව යුතු යා ැරැදි ස්ථාගයට, වයටදියට යුතු PVC
ගැරුු, ගව ං ද ඉදිනව යුතු ගැරුු ආදියට….)
iii. න
ප තිග ං න ව ගැ ළු ඇති වගා ග පරිදි ගව ං ද ඉදි නු ගැනීවම් හැකියටා හ කගා
ගැනීය
නදාව භූජව සමීක්ෂණ න යුත්ත ජව සම්පත් යණ්ඩවයට යගින් වහෝ ජව සම්පත් යණ්ඩවවේ
ලියටාපදිනචි වී ඇති භාහිු භූජව විදයාඥ ම යහතුන් ( ජව සම්පත් යණ්ඩව ‘wrb.gov.lk’ ව බ්
නඩවිවයටහි දක් ා ඇත) යගින් දු කනු ගත යුතුවද.

3. එවස් දු කනුග වද භූජව සමීක්ෂණ ාර්තා , ාවේශීයට වල්ලනම් යගින් සහතින නුගත් ඉල්ලුම්
පත්රවේ නනන 5 වනා ස සමීක්ෂණයට දු කනව භූජව විදයාඥ ම යහතාවේ නත්සග සහිත ජව සම්පත්
යණ්ඩවයට ව ත ඉදිරිපත් නු නුකයැතියට ව ා ගත යුතුවද.

4. එවස් නුකයත නුග වද භූජව සමීක්ෂණ ාර්තා වැබීවයන් පසු වයටෝජිත ගව ං ද, භූජව සමීක්ෂණ
ාර්තාවද යාර්වේශ් ව නුක ජව සම්පත් යණ්ඩවයට යඟින් වහෝ ජව සම්පත් යණ්ඩවවේ
ලියටාපදිනචි වී ඇති භාහිු වි කම් ආයටතග ( ජව සම්පත් යණ්ඩව ‘wrb.gov.lk’ ව බ් නඩවිවයටහි දක් ා
ඇත) යඟින් වහෝ යාදු මිතතියට නුක ඉදිනුගත යුතුයට.
5. ඉදිනුග වද ගව ං වදහි ජවයට ාණිජයයට වහෝ නෘෂිනාර්මිතන න යුතු සදහා වයටාදාගුක ව න්වන්
ගම් ගව ං වදන් ගත හැකි ආුක්ෂිත ජව යාණයට යාර්ණයට කිරීය සඳහා නයා ාර්වයටන් ජව රාරිතා
පරීක්ෂණයටක් ජව සම්පත් යණ්ඩවයට යගින් දු කනු ගත යුතුයට.
6.

ාණිජයයට න යුතු සඳහා භූගත ජවයට භාවිතා නුග ආයටතග ජව සම්පත් යණ්ඩවේ ලියටාපදිනචි වියට
යුතු නතු දදයාන ව ාගන්ගා ජව යාණයට නීර්ණයට කිරීය සදහා ජවයණු (Flow Meter) ජව
සම්පත් යණ්ඩවවේ නධීක්ෂණයට යට වත් සවිනව යුතුයට.

