1.

EOU/REG/DC/xxx/201x-xx-xxලියාපදිංචිඅංක දරන විදුම් යන්ත්රය සඳහා විදුම් කිරීම සඳහා දදනු ලබන නිර්ණායකයන්ත් අංක
1 වගුදවන්ත් දැක්දේ.
JisapLk; ,ae;jpuj;jpw;fhdgjpT ,yf;fk; …………………….,w;FJisapLjYf;fhdmsTNfhy; vz; ml;ltiz
01y; fhl;lg;gl;Ls;sJ>
Theguidelines for the drilling machine with register number…………………………are given Table 1.
වගුව1: විදුම් සඳහා දී ඇති නිර්ණායකයන්
ml;ltiz 01 : JisapLtjw;fhfnfhLf;fg;gl;Ls;smsTNfhy;
Table 1: Criteria given to the drilling progress
විස්තරය
tpguk;
Description
මඩ හහෝ හවනත් විදුම්රව භාවිතහයන් සිදු කරනු ලබන සෘජු භ්රමර් විදුම්
NrWmy;yJNtWJisapLk;
jputq;fisg;
gad;gLj;jpNeuhdRw;WifKiwapy; Jisaply;
Direct Rotary Drilling using mud or any other permitted drilling
slurry
වායු භාවිතහයන් සිදු කරන පාිංශුස්ථර විදුම්
Fhw;iwg; gad;dLj;jpepiyahdkz; mLf;ffisj; Jisaply;
Overburden Drilling using air
DTH ක්රමහේදය භාවිතහයන් පාෂාර්ය තුළ සිදු කරන විදුම්
BuPvr; Kiwiag; gad;gLj;jpghiwfisj; Jisaply;
Hard rock drilling using DTH method

2.

විදුම් කල හැකි උපරිම විෂ්කම්භය
Jisaplf;$bamjpfgl;rtpl;lk;
(kpy;ypkPw;wH;)
Permitted Maximum Diameter
(mm)
මිලි මීටරxx
…………..kpy;ypkPw;wu;
………..mm

විදුම් කල හැකි උපරිම ගැඹුර
Jisaplf;$bamjpfgl;rMok;
(kPw;wH;)
Permitted Maximum Drilling
Depth (m)
මීටරxx
………….kPw;wu;
………. m

මිලිමීටරxx
…………..kpy;ypkPw;wu;
……….mm
මිලිමීටරxx
…………..kpy;ypkPw;wu;
……….mm

මීටරxx
………….kPw;wu;
……….m
මීටරxx
………….kPw;wu;
………. m

ලියාපදංචි වී ඇති විදුම් ආයතන පහත සඳහන්ත් ක්රියාපටිපාටිය අනුගමනය කල යුතුය.
gjpTnra;ag;gl;lepWtdq;fs; jq;fsJNritfspd;NghJgpd;tUk; eilKiwfisg; gpd;gw;wNtz;Lk;
The registered drilling companies in WRB, should follow theinstructions given below.
• නළලිං ඉදකිරීමට දයෝජිත ස්ථානදේ සිදුකලභූජල සමීක්ෂණ වාර්තාව ජල සම්පත් මණ්ඩලදේ අනුමැතියට
දයාමුකළ යුතු අතර ජල සම්පත් මණ්ඩලය මඟින්ත් ලබා දදනු ලබන නිර්දේශයන්ත්ට අනුව විදුම් කටයුතු සිදු

•

කල යුතු දේ.
Foha;f; fpzWmikg;gjw;fhfKd;nkhopag;gl;l ,lk; njhlu;ghdmwpf;ifiaePu; tsr; rigaplk; rku;g;gpg;gJld; mtu;fspd;
gupe;Jiuapd;gbNtiynra;ag;gly; Ntz;Lk;.
Hydrogeologicalsurvey report of the proposed drilling location should be submitted to the WRB for the approval and drilling
should be undertaken according to the specifications given by theWRB.
ලියාපදංචි ආයතන මඟින්ත් නව ඉදකිරීම් සිදුකරනුලබන්ත්දන්ත්නම්, එදස් ඉදකරනු ලබනසියලුම ගැඹුරු හා
දනාගැඹුරුලිං වලට අදාළ පහත සඳහන්ත් දත්තයන්ත්සෑම මාස තුනකට වරක් ජල සම්පත් මණ්ඩලය දවත
ලබා දය යුතුය.
gjpTnra;ag;gl;lepWtdq;fshy;
Gjpaepu;khzg;gzpfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;lhy;
gpdtUk;
%d;WjuTfSk;
xt;nthU
%d;Wkhjq;fSf;FxUKiwePu; tsq;fs; rigf;Frku;g;gpf;fg;glNtz;Lk;.
Data of all the tube wells constructed by the above registered parties must be submitted to the Water Resources Board every three
months according to the specimen given below.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

ලිඳ පිහිටි ස්ථානය : GPS ඛණ්ඩාංක
fpzw;wd; ,Ug;gplk; GPS xUq;fpizg;G
GPS coordinates of the well
භූ ද ෞතික විදයාත්මක දත්ත
GNfhsepiyj; juT
Geophysical data
ලිදේ විෂ්කම් ය
fpzw;wpd; tpl;lk;
Diameter of the well
ලිදේ ගැඹුර
fpzw;wpd; Mok;
Depth of the well
ලිදේපාංශු හා පාෂාණ සම්බන්ත්ධ දලාග් වාර්තා
fpzw;wpd; ghJfhg;G
Well logs
ලිදේ විදුම් වාර්තාව
fpzw;wpd; Jisaply; njhlu;ghdmwpf;if
Drilling records of the well
ලිදේ ජල මට්ටම
fpzw;wpd; ePu; kl;lk
Water level of the well
ලිදේ පාෂාණවල පිහිටි කුස්තුරවලට අදාළ විස්තර
Jisaplypd;NghJghiwfspy; Vw;gl;lntbg;Gfs; njhlu;ghdtpguk;
Details of the fractures encountered while drilling

