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හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස සම්බන්කරණ ක ණටු ර ස්ස්ම්ම් ර්තා ්ර 

  2019.12.18 

 
දිස්ත්රික් සමසබන්ධීකරණ කමණටු රමස්ස්ම මගරුමසභාපතිමහාමහබන්ධීත ොටමදිස්ත්රික් සමගරුමපාලිමේතබනධී මම ධීරීමතීඥ ම
නා ල්ම  ාජපක් සෂම  ැති ම ාතේම ප්රධාාන්වයතනධීම 2019.12.18ම යනම දිනම ප.ය.ම 3.00ටම හබන්ධීත ොටම දිස්ත්රික් සම
තල්ණබනමණාලිනාලයීනමප්රධාානමස්ස්මබනමශාලාතේමදීමපය්වයනමලදි.ම 
 

ප්රථ තනධී ,මමමස්ස්ම ටමසහභාගීමවූමගරුමසභාපති ම ධීමප්රමුඛ මමගරුමපාලිමේතබනධී මම ධීරීයරුධී,මදකුණුමපළා්වම
සභාතේමගරුමසභාපති ම ධී,මපළා්වමපාලනමආන නයලමගරුමසභාපති ම ධීලාමඇ මළුමපැටුකමසිටිමතේශපාලනම
නාන ක් සයන,මසිනළු ම ාජයමහාමනතනකු්වමආන නයලමිලලධාාීනධීමදමඇ මළුයමපැටුකමසිටිමසිනළු මතදනාමදිස්ත්රික් සම
තල්ණබනමවිසිධීමපිළිගධීනාමලදමන  ,මපයතිනමඕනෑ ම ජනක් සමනටත්වම  ධීමතය මපැයත නමයගකීබනමිලසිමපරිදිම
ඉ රමණ ටුධීම හජන ායතගධීම යැ රප්ම ල්නම පිරිසක් සම යශතනධීම යඩා්වම ස ම රදායීම  හජනම තසේයායක් සම ජන ායම
තයනුතයධීමසැපයී ටම ජතේමිලලධාාීනධීම්ැඳීමසිටිනම්ය්ව,මඒමසඳහාමනයශයමසහතන ගනමතේශපාලනමනිකණාරිනම
විසිධීම ාජයමිලලධාාීනධීමතය මිල  මරුයමල්ාමදිනමයු මම්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි.මමම 
2019.07.22මදිනැතිමස්ස්මබනමයාලි ාතේමනඩුපාඩුමකිසියක් සමතනොවූම්ැවිධීමඑ මයාලි ායමසභාසබන  මණ නමලදි.මඉධීම
නන මරුයමසාණච්ඡාමණ නමලදමණරුණුමහාමගනුමලැබූමඥ කමපහ මපරිදිමතේ. 
 

අ.අ 
විෂය 

ක් සතෂේත්රය 
ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

01 2019.07.22 ස්ස්ම්තම් දී ගනු ලැබූ තී කරල ප්රගිය 

1.1 ඉඩබන ම ණැටිනම පස් ංම

හංදිනම සංයලිධානනම

කිීනතබනමදීමපය ාමග්වම

ඉඩබනම සඳහාම යධීදිම

තගම  

තබනමයනමවිටමඉඩබනමණට්ටිම08ම
ක් සම ප කක් සම යධීදිම තගයාම
නයසධීම ණ ම ඇතිම ්ය්ව,ම
 ක් සතසේරුම යාලි ාම ල්ාම දී ම
ප්ර ාදම යනම ්ය්වම ම ණැටිනම
ප්රාතේය නම තල්ණබනම විසිධීම
ප්රණාශමණ නමලදි. 
දිස්ත්රික් සණනම සඳහා ම
 ක් සතසේරුම ිලලධාාීනධීම 06ක් සම
යැිලම සුළුම ප්ර ාකනක් සම
ප කක් සම සිටිනම ්ැවිධීම
ප්ර ාදනධීම සිදුම යනම ්ය්ව,ම
ඉදිරිප්වම මම ඇතිම නතනකු්වම
ඉඩබනම ණට්ටියලම ගැටළුම
තනො ැතිම නබනම සතිම තදණණම
ණාලනක් සම ඇ මළ ම යාලි ාම
ල්ාම දී ටම හැකිම ්ය්වම
 ක් සතසේරුණරුම විසිධීම ප්රණාශම
ණ නමලදි. 

ඉඩබනමපය ාතගනමයස ම
ගකනායක් සමග මවුයමදමතබනම
යනමත ක් සමයධීදිමතගයාම
නයසධීමතනොම ම මළම
සංයලිධානමයයාපිතිම
සබන්ධීධාතනධීම හම
ජන ායමනප්රසාදනටමප්වම
යනම්ැවිධීමනදාලමයධීදිම
තගමබනමණටයු මමණඩිනබනම
ණ නමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම-ම
ම ණැටිනම/ම
දිස්ත්රික් සම
 ක් සතසේරුණ
රුම-ම
හබන්ධීත ො
ට 

1.2 යරිම ාලිග ග්රාමීය නමපාලබනම
ඉදිකිීනතබනම
යයාපිතිනමනටත්වම
ඉදිණ නමලදම
 ැඩිල්ලමපාලතබනම
විණල්පම ාලිගනම
ඉය්වමකිීනතබනමදීම  මම
මමඇතිමගැටළු 

තබනමසඳහාමආසධීනතේමඇතිම
ඉඩ කිධීමතණොටසක් සමපය ාම
ගැතී මසඳහාමනදාලම
 ක් සතසේරුමයාලි ාමලැබීම
තනො ැතිම්යමයාලි ාමවින. 

නදාලමණ්වතසේරුමයාලි ාම
ණඩිනටුධීමල්ාමදී ටම
ණටයු මමණ නමතලස්ව,මම
ඉදිරිමණටයු මමණඩිනබනමණ නම
තලස්වමදධීයනමලදි. 

දිස්ත්රික් සම
 ක් සතසේරුණ
රුම-ම
හබන්ධීත ො
ටම/මගරුම
සභාපතිම-ම
 ංගල්ලම
ප්රාතේය නම
සභාය 
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අ.අ 
විෂය 

ක් සතෂේත්රය 
ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

1.3 ග නාග 
න 

කිරිධීදමසිටම
හබන්ධීත ොටම
පරිපාලනම
සංකීලිකනමදක් සයාම
ිලලධාාීනධීමග ධීම
ණ නම්ස් ථනම
සබන්ධීධාමගැටළු 

පරිපාලනමසංකී කතේමවිවිධාම
ආන නයලමතසේයනමණ නම
ිලලධාාීනධීම  මපහසුයමසඳහාමම
නබනමමුඛදලක් සමතගයාමතයන ම
ප්රයාහනමතසේයනක් සමභාවි ාම
ණ ටුධීමණාලිනාලයලටම
පැටුතකනම්ය්වමඒමසඳහාම
නයස්ථයමල්ාමදිනමයු මම්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි. 
තයන මණාලිනාලමතසේයායක් සම
සඳහාම්ලපත්රමල්ාමදීතබනම
හැකිනායක් සමතනො ැතිම්යම
 ාලිගස්ථම ගීමප්රයාහනම
නිකණාරිනමවිසිධීමප්රණාශම
ණ නමලදි. 

එ ම්ස්ම ථතේමග ධීම
ණ නමිලලධාාීනධීමසඳහාම
නයස මපත්රනක් සමල්ාමදී මහාම
්ස්මහිටුණරුතේමගාස් මයම
එණය මතගම ටමණටයු මම
ණළමයු මම්යට්වමඥ කනම
වින.මනයස මපත්රනක් සම
ල්ාතගනමඇතිමිලලධාාීනධීම
ප කක් සමප්රයාහනනමකිීන ම
සිදුයධීතධීමදමනධීනම
පීනක් සෂාමණ ම්ලනමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල.ම 

දිස්ත්රික් සම
තල්ණබනම/ම
දිස්ත්රික් සම
තල්ණබනම-ම
හබන්ධීත ො
ටම/ම
 ාලිගස්ථම
 ගීමප්රයාහනම
නිකණාරින 
 
 
 
 
 

1.4 ඉඩබන හබන්ධීත ොටමනයම
ත  හලම
සංයලිධානතනධීමපසුම
යයාපා මනහිටුම
වූයධීමසඳහාම
විණල්පමඉඩබනමල්ාම
දී . 
 

තබනමයනමවිටමයයාපා මනහිටුමවූම
ප්රජායමහබන්ධීත ොටමනයම
ත  හලමආසධීනතේම ාලිගම
තදපසම ායණාමේණමණඩම
සාදාතගනමතයළඳාබනමණටයු මම
සිදුමණ නම්ය්වමඒසඳහාම
විික ්වමවිසඳු ක් සමල්ාමදි ම
න යායශ්මනම්ය්වමමප්රණාශම
ණ නමලදි. 

හබන්ධීත ොටමනයමනග ම
සැලැස් ටමනනුයමණටයු මම
කිීන මසුදුසුම්ැවිධීම
තේශපාලනමනිකණාරිනමසහම
නදාලමසිනළුම ාජයම
ිලලධාාීනධීමණැඳයාමතයන ම
සාණච්ඡායක් සමපය්වයාමඉදිරිම
ණටයු මමකිීන ටමඥ කනම
වින.ම 

නාගරිණම
සංයලිධානම
නිකණාරිනම/ම
නාගරිණම
තණො සාරිස් 
 
 
 

2019.12.18 ස්ස්ම්තම් දී ස්ණච්ඡ් ණ න ලද ණරුණු හ් ගනු ලැබූ තී ක 

02 සංරතාධන රය්පෘතිිරල ප්රගිය දදිිපපෘත්  ිරීම 

2.1 සංයලිධානම
යයාපිති 

2019මයලිෂතේම
දිස්්වමරික් සණනම මළම
ක්රිනා්ව ණම
යයාපි යලමප්රගතිනම 

වි ධායග මනනයැනම
යැඩසටහන,මගබනතප මේනම
ණඩිනබනමග්රාමීය නමසංයලිධානම
යැඩසටහන,මග්රාමීය නමනටි ලම
පහසුණබනමසංයලිධානනම
කිීනතබනමයැඩසටහන,මකරය ම
න ා යාංශතේමයයාපිති,ම
ජනායාසමආශ්රි මප්රතේශම
 ාලිගමයැඩිදියුණුමකිීනතබනම
යැඩසටහනමහාමසුඛි මපු ය ම
යැඩසටහනමනටත්වම
රු.ටු.1984.97මණමප්රතිපාදනමම
නනු  මමමඇතිම්ය්ව,මතබනම
යනමවිටම90%ක් සමප කමයැඩම
නයසධීමමමඇතිම්ය්වමයාලි ාම
ණ නමලදි.මපැයතිමනිකණම
යලිෂාමණාලගුණිණම ්ව්වයනම
තහේ මතයධීමයයාපිතිම3ක් සම
2020මයස මසඳහාමනවිච්තේදම
කිීන ටමසිදුමමමඇතිම්ය්වම
යාලි ාමවින.ම යමද,මරු.ටු.ම
872.61ණමප්ර ාකනණම
විනද ක් සමතබනමයනමවිටමසිදුම

යලිෂායමතහේ මතයධීම
නවිච්තේදමයනමයයාපිතිම
සඳහාමනයශයමප්රතිපාදනම
2020මයසතලිදීමල්ාමදී ටම
ණටයු මමණ නම්යමප්රණාශම
ණ නමලදමන  මඉතිරිමමම
ඇතිමණටයු මමණඩිනටුධීමිල ම
ණ නමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල.මනයශයමනක් සමුඛදල්ම
ප්ර ාකනමදධීයාම හාම
භාණ්ඩාගා තනධීමවිතශේෂම
ඉල්ලී ක් සමණ නමතලසම
දධීයනමලදි. 

නධායක් සෂම
(ක්ර සබනපාද
න) 
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අ.අ 
විෂය 

ක් සතෂේත්රය 
ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

ණ මඇතිමන  මනක් සමුඛදල්ම
තනො ැතිමිලසාමබිල්ප්වම
තගම ටමතනොහැකියමපයතිනම
්ය්ව,මත  මයසතලිමතගමබනම
කිීන මසඳහාමරු.ටු.ම905.82ණම
නක් සමමුඛදල්මනයශය ායනක් සම
ඇතිම්ය්වමදධීයනමලදි. 

2.2 සංයලිධානම
යනාපිති 

“සපිරිමග ක් ස” 
ප්රජාපාදණමග්රාමීය නම
සංයලිධානම
යැඩසටහනම-ම2020 

“ ටමහදනමතසෞභාගයතේම
දැක් ස ”මප්රතිප්වතිමප්රණාශනටම
නනුය,මහුදණලාමවූමග ම
නග නමහාමසබන්ධීධාම
කිීන ්ව,මප්රතිග්රා ණ කනම
හ හාමග මඉහලටමයයාප් ම
කිීන ම මළිධීමමුඛළුම ට ම ිලම
ප්රතේශනක් සමතලසමසංයලිධානනම
කිීනත ධීමපහසුණබනමසපිරිම
ජීයනම ධායස්ථානනක් සම්යටම
ග මප්වකිීනතබනමන මුඛකම
නනුය,මත  මයැඩසටහනම
සඳහාමසංයලිධානමයයාපිතිම
හඳුනාග මයු මම්ය්ව,මඑක් සම
ග්රා මතසේයාමයස ක් සමසඳහාම
රු.ටු.ම2.00මක් සමතයධීමයනම
්ය්වමදධීයනමලදි.මතබනමසඳහාම
නදාලමචක්රතල් නමතබනමයනම
විට්වමප්රාතේය නම
තල්ණබනයරුධීමතය මල්ාමදීම
ඇතිම්ැවිධීමතන ජනාමල්ාම
දී මණඩිනබනමකිීන ටමඉල්ලාම
සිටිනමලදි. 

තන ජනාමසඳහාමනයශයම
වුයතහෝවමසංතශ ධානනධීටම
නට්වයමදිස්ත්රික් සම
සබන්ධීකරණ කමණටු රතේම
නනු ැතිනමල්ාමතදනමලදි.ම 

දිස්ත්රික් සම
තල්ණබනම-ම
හබන්ධීත ො
ට 
 

2.3 තපොදු ණයශි ාම
තණොබනතප ස්ට්ම
යයාපිතිතේමප්රගතිනම
ඉදිරිප්වකිීන  

2018මජුිලම ාසතේමත  ම
යයාපිතිනමආ බනභමණ මඇතිම
්ය්ව,මතණොධීත්රා්වමණාලනම
 ාසම මනක් සමවුයමදමතබනමයනම
ත ක් සමයැඩමනයසධීමණ ම
තනො ැතිම්ය්වම
හබන්ධීත ොටමගරුම
නග ාිකපතිමවිසිධීමප්රණාශම
ණ නමලදි. 
ත ඩිමතබනඩ්මතණොධීක්රීට්ම
තනොතිබී මතහේ මතයධීමඒයාම
සපනාගැතී ටමණාලනක් සමග ම
ම මසහමඑහිමසැකිල්ලමම
(Structure) ජපධීමසැලසු ක් සම
යනම්ැවිධීමක්රිනා්ව ණම
කිීනතබනමදීමනිකණමමුඛදලක් සමහාම
ණාලනක් සමග මයනමිලසාමඑ ම
සැකිල්ලමතයනස්මකිීන ටමදම
සිදුමම මතහේ මතයධීමඉදිකිීනබනම
ණටයු මමප්ර ාදමවූම්ය්ව,ම2020ම
ජනයාරිම සම20මයනමදිනමයනම

තණොධීත්රා්වමල්ාමගැතීතබනදීම
නමුඛමද්රයයමසපනාගැතී ම
සබන්ධීධාතනධීම
සැලකිළි ්වමවිනමයු මම
්යට්ව,තබනමයනමවිට්වම
ඉදිකිීනබනමත්ොතහ මප්ර ාදමමම
ඇතිම්ැවිධීමජනයාරිම සම20ම
යැිලමදිනමයනමවිටම
යයාපිතිතේමමයැඩමනයසධීම
ණ ම හනග මසභායමතය ම
පය ාමදිනමයු මම්යට්වම
උපතදස්මල්ාමදුිල.ම 

ණයශි ාම
තණොබනතප ස්
ට්ම
යයාපිතිතේම
තණොධීත්රා්ව
ණරුම/ම
නාගරිණම
තණො සාරිස්ම
-ම
හබන්ධීත ො
ටමනග ම
සභාය 
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අ.අ 
විෂය 

ක් සතෂේත්රය 
ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

විටමසිනළුමයැඩමනයසධීමණ ම
භා දී ටමහැකිම්ය්වම
තණොධීත්රා්වණරුමවිසිධීම
ප්රණාශමණ නමලදි.ම 

2.4 ජලම
සබනපාදන 

තන ජි මටුේතදිලනම
-ම
නගුකතණොළපෑලැස්
සමජලමතන ජනාම
ක්ර නමපිළි්ඳයම
දැනුය්වමකිීන  

යයාපිතිනමසැලසුබනමකිීනතබනමදීම
ප්රතේශතේමක්රිනා්ව ණමයනම
සංයලිධානමයයාපිතිම
සබන්ධීධාතනධීමදැනුය්වමවිනම
යු මම්ැවිධීමනයශයම
ධාාරි ායනධීමඥ කනමකිීන ම
සබන්ධීධාතනධීමගැටළුයක් සම
පයතිනම්ය්ව,මයයාපිතිනම
ක්රිනා්ව ණමකිීනත ධීම
ප්රතේශතේමත්ොතහ මජලම
ගැටළුයලටමවිසඳුබනමල්ාග ම
හැකිම්ය්වමජලමසබනපාදනම
 ණ්ඩලනමවිසිධීමප්රණාශම
ණ නමලදි. 

2020මජනයාරිම ාසතේම
පළමුඛමසතිතේමනාගරිණම
සංයලිධානමනිකණාරින,ම
ප්රාතේය නමතල්ණබන,මපළා්වම
සභායමඇ මළුමනතනකු්වම
නදාලමආන නමස ඟම
සාණච්ඡායක් සමපැයැ්වම ටම
ණටයු මමණ නමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

ිලතන ජයම
නධායක් සෂම-ම
නාගරිණම
සංයලිධානම
නිකණාරිනම/ම
ණළ නාණ
රුම-මජාතිණම
ජලම
සබනපාදනම
 ණ්ඩලන / 
ගරුමසභාපතිම
-මප්රාතේය නම
සභායම-ම
නබන්ලධී
ත ොට,ම
නඟුකතණො
ළපෑපලැස්ස 

03 ප්ර්තීය ය සම්බන්කරණ ක ණටු රරන්න් දදිිපපෘත්  ම් ිි ගැට  

3.1 ප්රයාහන යලස්මුඛල්ලම

නේතදහිතගොඩම -ම

ය ාපිටිනම ගබනම නාම

ණ ම කි  ම ඔනම

හ හාම ග ධීම කිීන ම

සඳහාම ඇතිම

නනා ක් සෂි ම පාරුයම

තයනුයටම නයම

පාරුයක් සමල්ාමදී ම 

පවුල්ම 30ක් සම ප කම ජීය්වයනම
ත  ම ප්රතේශතේම ජන ායම
ග නාග නම පහසුණබනම
සපනාගනුම ල්නම ත  ම
පාරුයම යස ම 05ණම ප කම
ණාලනණම සිටම න්ලධීම
 ්ව්වයතේම පයතිනම ්යම
යාලි ාමවින. 

නයමපාරුයක් සමල්ාමදී ම
සඳහාමනයශයමයනම
ඇස් තබනධී මයක් සම
ණඩිනටුධීමඉදිරිප්වමණ නම
තලසමඋපතදස්මල්ාමදුිල. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම-ම
යලස්මුඛල්ල 
 

3.2  ාලිගම

සංයලිධාන 

න්ව නනාලම පාල ම

පිළිසණ මකිීන  

පැයතිම නිකණම යලිෂායම
තහේ මතයධීම ත  ම පාල ම
සබනපූලිකතනධීම මණඩාම යැටීම
ඇතිම ්ය්ව,ම  ායණාමේණම
විසඳු ක් සම තලසම ලයිට්ම ණණුම
තනොදාම පිළිසණ ම ණ ම ඇතිම
්ය්වම  ය්වම ලයිට්ම ණණුම
කිහිපනක් සම නයශයම ්ය්වම
දධීයනමලදි. 

ලයිට්මණණුමතනොදාමපිළිසණ ම
කිීන ම ය්වමනන මරුදානණම
යනම්ැවිධී,මමණඩිනටුධීම
පාල මපිළිසණ මකිීන ටම
ණටයු මමණ නමතලසම
උපතේස්මල්ාමදුිල. 
 

දිස්ත්රික් සම
ඉංජිතධීරුම-ම
 ාලිගම
සංයලිධානම
නිකණරින 

3.3  ාලිගම
සංයලිධාන 

ද්ස්ල්ලම
ත් ක් සකුයම සහම
 ලබනතප රුයම
සප්ව මම පාල ම
නසලම තණොධීක්රීට්ම
පා මපිළිසණ මකිීන  

ත  ම  ාලිගම සහම ත් ක් සකුම
න්ලධීම  ්ව්වයතේම පයතිනම
්ැවිධීම  හජන ායම  හ්වම
නපහසු ායනටම ප්වම මම ඇතිම
්යමයාලි ාමවින. 

න්ලධීමමමඇතිම ාලිගමහාම
ත් ක් සකුමසංයලිධානනමකිීන ම
සඳහාමල්නමයසතලිම
ප්රතිපාදනමතයධීමණ මග ම
හැකිම්ැවිධීමඒමපිළි්ඳම
තසොනාම්ලාමනයශයමණටයු මම
සිදුමණ නමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

සිනළු ම
ප්රාතේය නම
සභාම
සභාපතියරු
ධී 
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අ.අ 
විෂය 

ක් සතෂේත්රය 
ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

04 පෘතළ්්  පෘත්ලන ආය නරන්න් දදිිපපෘත්  ම් ිි ගැට  

4.1 තපොදු නිකතේගීම  ාලිගම
යයාපිතිනම
තහේ මතයධීමජන ායම
මුඛහුකමතදනමගැටළු 

හකුරුතයලම ගුයධීම පාල ම
නසලමඉඩබනමපය ාමගැතීතබනමදීමම
ඇ ැබනම ඉඩබනම ප්රතේශම  ාලිගම
සහි යම තණොටසක් සම පය ාම
ගැතී ම තහේ මතයධීම ේමනාපා ම
නණලි නයම මම ඇතිම ්ය්ව,ම
ිලයාසයමේධීමනඩක් සමණැඩීමගිනම
නයස්ථායලදීමිලයතසේම නඩණටම
ප කක් සම  ක් සතසේරුම ණ ටුධීම
යධීදිම ල්ාම දීම ඇතිම ්ය්වම
යාිලජයම තගොඩනැගිල්ලණම
ඉදිරිපසම ණැඩීතබනම දීම එ ම
තගොඩනැගිල්ලම භාවි නටම
ගැතී ටම තනොහැකිම
නයස්ථායලම ත  ම යධීදිම
ක්ර නම සාධාා කම තනොයනම
්යටමදමනදහස්මඉදිරිප්වමවින. 

ිලයාසයමේධීමනඩක් සමණැඩීම
නනමනයස්ථායලදීමඑ ම
ිලයාසමනැය මභාවි ාම
කිීනතබනමහැකිනායක් සම
තනො ැතිම්ැවිධීමමුඛළුම
ිලයසට මසහමපය ාගධීනාම
ලදමඉඩබනමතණොටස්මසඳහාම
යධීදිමල්ාමදී ටමණටයු මම
කිීන මසුදුසුම්යටමඥ කනම
වින.ම යමදමපය ාමගැතීත ධීම
පසුමඉතිරියනමඉඩබනමසඳහාම
ප්රතේශම ාලිගමනහිටුමම මහාම
තයනස්මම මතහේ මතයධීම
සිදුයනමහාිලනමපිළි්ඳයමිලසිම
 ක් සතසේරුයක් සමණළමයු මම
න  ,මයයාපාරිණමස්ථානම
නහිටුමම මසහමනණලි නයම
ම මපිළි්ඳයමදමිලසිම
 ක් සතසේරුයක් සමණ මයධීදිමම
ල්ාමදී මසුදුසුම්ැවිධීමඒම්යම
 ාලිගමසංයලිධානම
නිකණාරිනටමදිස්ත්රික් සම
සබන්ධීකරණ කමණටු රම
ඥ කනක් සමතලසමදධීයාම
නැම ටමඥ කනමවින. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම-ම
නඟුකතණො
ළපෑලැස්සම/ම
ගරුමසභාපතිම
-ම
නඟුකතණො
ළපෑලැස්සම
ප්රාතේය නම
සභාය 
 
 
 
 

4.2 තපොදු නඟුකතණොළපෑලැස්
සම නග තේම
නනයස ම ඉදිකිීනබනම
තහේ මතයධීම   මම මම
ඇතිමගැටළු 

පැයතිම හබන්ධීත ොටම දිස්ත්රික් සම
සබනධීකරණ කම ණටු රම
ඥ කනණටම නනුයම
නඟුකතණොළපෑලැස්සම
ත  හලම පි රපසම ඉඩබනම
තණොටසම  ථම ගාලක් සම සඳහාම
ප්රාතේය නමසභායමතය මපය ාම
තදනම තලසම ණ නම ලදම
ඉල්ලී ම ප්රධාානම ණාලිනාලනම
තය මතනොමුඛමණ නමලදමන  ,මම
යාිලජම යටිනාණ ක් සම සහි ම
ත  ම බිබනම තණොටසම 1997ම
යලිෂතේම නග ම සැළැස් ම
නටත්වම ණඩණා  ම 10ක් සම
සඳහාම සැලසුබනම ණ ම ඇතිම
්ය්ව,ම ඉධීම බිබනම ණැ්ැල්ලක් සම
ිලලාධීම චටුධීදම නනම නනටම
්ැහැ මණ මඇතිම්ය්ව,ම ය්වම
තණොටසක් සම යාලිෂිණම ්දුම
තගයටුධීම පයතිනම ්ය්වම
නනාය කනම වූම ්යම  හයැමේම
නිකණාරිතේම තධීයාසිණම
යයාපා මණළ නාණරුමවිසිධීම
ප්රණාශමණ නමලදි.ම 

එ මඉඩබනමණට්ටිමතදණම
න හැ මඉතිරිමතණොටසම ථම
ගාලමසඳහාමල්ාමතදනමතලසම
 හයැමේමන ා ය ම ාම
තයතිධීමනැය මඉල්ලීබනම
ණ නමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල. 

තනොයාසිණම
යයාපා ම
ණළ නාණ
රුම-මශ්රීම
ලංණාම
 හයැමේම
නිකණාරින 
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අ.අ 
විෂය 

ක් සතෂේත්රය 
ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

4.3  ාලිගම නබන්ලධීත ොටම
පුහුල්ම නානම
යලයය්ව ම
 ාලිගතේම පාල ම
පිමේසණ මකිීන  

පසුගිනමයලිෂතේමත  මපාල ම
ණැඩීමතගොස්මඇතිමන  ,මනදාලම
ඇස් තබනධී මයම ආපදාම
ණළ නාණ කමන ා යාංශනම
තය ම ඉදිරිප්වණ ම ඇතිම ්යම
යාලි ාමවින. 

තබනමපිළි්ඳයමතසොනාම්ලාම
ණඩිනටුධීමනයශයමණටයු මම
සිදුමණ නමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

ගරුමසභාපතිම
-ම
නබන්ලධී
ත ොටම
ප්රාතේය නම
සභායම/ම
ආපදාම
ණළ නාණ 
කමනංශන 

4.4 තපොදු ් යකුඹුණම ්ස්ම
නැය මබනපලම
සංයලිධානනමකිීන  

නිකතේගීම  ාලිගම
සංයලිධානන්වම ස ඟම
් යකුඹුණම ්ස්ම නැය මබනපලම
සංයලිධානනම කිීන ම නයශයම
්ය්වම ් යකුඹුණම නග ම
සැලසුබනම සැලැස් ටම එනම
ඇ මළ්වම ණ ම ඇතිම ්ය්වම
යාලි ාමවින. 

එ මසැලැස් මනනුයමණටයු මම
ණ නමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල. 

නාගරිණම
සංයලිධානම
නිකණාරිනම/ම
ගරුමසභාපතිම
-ම
නබන්ලධී
ත ොටම
ප්රාතේශිනම
සභාය 

05 විත ේෂ තයෝජන් 

5.1  ාලිගම හබන්ධීත ොටම නයම
දිස්ත්රික් සම  හම
ත  හලම නසලම
 ාලිගතේම සං ාම
පේධාතිමසණස්මකිීන ම
හාම විදුමේම පහධීම
සවිකිීන  

නයමත  හලමආ බනභමකිීන ්වම
ස ඟමඒමනසලම ාලිගතේම්සම්
නැය මබනම ඇ ළුම නතනකු්වම
පහසුණබනම සංයලිධානනම
තනොම ම තහේ මතයධීම
 හජන ායම නපහසු ායනටම
ප්වමමමඇතිම්යමයාලි ාමවින. 

ත  හල්මච ම ස්රනම
සංයලිධානනමම ්වමස ගම
 ාලිගමසැලැස ්මතයනස්මයනම
්ැවිධීමස්ථි ම්ස්මනැය මබනම
එ ම ාලිගතේමඉදිම
තනොණ නමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුධීමන  ,මතසෞ යම
න ා ය මටුනතේම
ප්රධාාන්වයතනධීම
2019.12.19මයනමදිනම
පැයැ්වතයනමස්ස්ම මසඳහාම
සිනළුමපාලිශයමසහභාගීමයනම
තලස්ව,මඑහිදීමසිනළුමගැටළුම
ඉදිරිප්වමණ නතලස්වම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

දිස්ත්රික් සම
ඉංජිතධීරුම-ම
 ාලිගම
සංයලිධානම
නිකණාරිනම/ම
ිලතන ජයම
නධායක් සෂම-ම
නාගරිණම
සංයලිධානම
නිකණාරිනම
නධායක් සෂම-ම
හබන්ධීත ො
ටම හම
ත  හල 

5.2 යාරිම ාලිග ඌ ණීනමයැයමහබනබුම
පැලෑටිම තහේ මතයධීම
නයහි මම ම 

තේශගුණිණමසුහුරුමයයාපිතිනම
 ඟිධීමත  මයැයමසංයලිධානනම
කිීන ටම ණටයු මම තනොදාම ඇතිම
්ය්ව,ම තබනමයනම විටමසැලසුබනම
සණස්ණ ටුධීම පයතිනම ්ය්වම
යාලි ාමවින. 

විතශේෂමගැටළුම
සංතශ ධානනටමනට්වයම
නනු ැතිනමල්ාමදිනමහැකිම
්යමප්රණාශමණ නමලදමන  ,ම
ණඩිනටුධීමඉදිරිමණටයු මමසිදුම
ණ නමතලස්ව,මයැේම
ප්රතිසංස්ණ කනමකිීන ම
සබන්ධීධාමසාණච්ඡායක් සම
ඉදිරිතේමදීමපැයැ්වම ටම
ිලනටු ම්ැවිධීමසිනළුමගැටළුම
ඒමසඳහාමඉදිරිප්වමණ නම
තලස්වමඋපතදස්මල්ාමදුිල. 
 
 
ම 

යයාපිතිම
නධායක් සෂම-ම
තේශගුණිණම
සුහුරුම
යයාපිතින 
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අ.අ 
විෂය 

ක් සතෂේත්රය 
ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

06 තී පෘත්ලන න්යණ් රතයන් දදිිපපෘත්  ම් ිි ගැට  

6.1 හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස ගරු පෘත්තාන්තම්න් ම මන්රී තිින න්ම ර  ්ජපෘතක් සෂ මැි මම් 

6.1.1 ජලම
සබනපාදන 

උස්යැයම ග ටම
පාතීනම ජලනම
ල්ාගැතී  

දැනටම ජලම සබනපාදනම
යයාපිතිනක් සම ත  ම ග ටම
තනො ැතිම්ය්ව,මටුේතදිලනම -ම
නඟුකතණොලපෑලැස්සම
යයාපිතිනම ක්රිනා්ව ණම
වුයතහෝවම එ ම ප්රතේශනම
ආය කනමයනම්ය්වමයාලි ාම
වින. 

පදලංගලමජලම
යයාපිතිතනධීමත  ම
ප්රතේශනටමජලනමල්ාමදී ටම
ඇතිමහැකිනායම
සබන්ධීධාතනධීමතසොනාම්ලාම
එ මණටයු මමණඩිනබනමණ නම
තලස්ව,මඒමමපිළි්ඳම
යාලි ායක් සමමීය ළඟමණටු රයම
තය මඉදිරිප්වමණ නම
තලස්වමඋපතදස්මල්ාමදුිල. 

ණළ නාණ
රුම-මජලම
සබනපාදනම
 ණ්ඩලන 

6.1.2 ඉඩබන සූරිනයැයම

ටුරිජ්ජවිලම නඩිම 100ම

 ාලිගතේම ඉඩබනම

නහිටුම වූයධීම සඳහාම

යධීදිමල්ාමදී  

ඉඩබනම පය ාතගනම යස ම
ගකනක් සමග මවුයමදමතබනමයනම
ත ක් සම ඉඩබනම නහිටුම වූයධීම
සඳහාම යධීදිම තගමබනම ණටයු මම
නයසධීම මම තනො ැතිම ්ැවිධීම
ඔවුධීම නපහසු ායනධීටම ප්වම
මමඇතිම්යමයාලි ාමවින. 

තබනම පිළි්ඳයම තසොනාම ්ලාම
නයශයම ණටයු මම ණඩිනටුධීම
සිදුණ නම තලසම උපතදසම්
ල්ාමදුිල. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම -ම
හබන්ධීත ො
ටම /ම
සූරිනයැයම /ම
ප්රාතේය නම
ණළ නාණ
රුම -ම  ාලිගම
සංයලිධානම
නිකණාරින 

6.2 හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස ගරු පෘත්තාන්තම්න් ම මන්රී දින් ව තරද ආ ච් ම මැි මම් 

6.2.1 ස්කිනා ආලිථිණමණටයු මම

න ා යාංශන,ම

ස ිේිකම්ැංකුයමහාම

ිලයාසමසංයලිධානම

නිකණාරිනටම

නනුයු ක් ස ම

තසේයණනධීතේම

ප්වමබනමස්ථි මකිීන  

ත  ම ප්වමබනම ණැබිනට්ම
පත්රිණායකිධීම නනු  ම ණ ම
ඇතිම්ය්ව,මදිනම180කිධීමපසුම
ප්වමබනමල්ාදිනමහැකිම්ැවිධීම
දිස්ත්රික් සණතේම  රුකම
 රුණිනධීම හටම එ ම ස්කිනාම
නයස්ථාමල්ාම දී ටමතන ජනාම
ණ නමලදි. 

තසේයණනධීම විශාලම
ප්ර ාකනණටම යැ රප්ම
තගමතබනම ප්රාතන ගිණම
ගැටළුයක් සමපයතිනම්ය්ව,මඒම
පිළි්ඳයම තසොනාම ්ලාම
 ානුෂිණයම ණටයු මම ණ නම
්යට්වමප්රණාශමණ නමලදි. 

සා ානයාික
ණාීනම-ම
ිලයාසම
සංයලිධානම
නිකණාරින 

6.2.2 තපොදු 1818මණැස්ල්තල්මදීම

බ්රි ානයම

නික ාජයයාදීධීම

විසිධීම ාජතද්ර හීන්ධීම

තලසමනබනමණ ම

ඝා නනමණ නමලදම

විරුයධීම

තේශතප්රේමීය ධීමතලසම

නබනමකිීන  

හබන්ධීත ොටම දිස්ත්රික් සණතේම
විරුයධීම පස්ම තදතනකුම එතසේම
 ාජතද්ර හීන්ධීම තලසම නබනම ණ ම
ඝා නනම ණ ම ඇතිම ්ය්ව,ම
ඔවුධීම තේශතප්රේමීය ධීම තලසම
නබනමණ මගැසට්මිලතේදනනක් සම
ිලකු්වම කිීන ම සුදුසුම ්ය්වම
තන ජනාමණ නමලදි. 

එ ම ණටන මම ණඩිනටුධීම සිදුම
කිීන ම සුදුසුම ්යටම ඥ කනම
ණ නමලදි. 

දිස්ත්රික් සම
සංස්ණිතිණම
ිලලධාාීනම -ම
හබන්ධීත ො
ට 
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අ.අ 
විෂය 

ක් සතෂේත්රය 
ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

6.2.3 ඉඩබන ්ටන මදකුකම

තණොරිනානුමනධාා ම

නටත්වමඉදිණ නම

ලදමිලයාසයමේධීම

18ක් සම

නනයස තනධීම

නල්ලාමගැතී  

ත  මනනයස මපදිංචිණරුයධීම
ිලයාසම නහිටුම පිරිස්ම යනම
්ැවිධීම ජලනම හාම විදුමේනම එ ම
ිලයාසම සඳහාම ල්ාම දීම
තනො ැතිම ්ය්ව, තබනම
සබන්ධීධාතනධීම පළා්වම ඉඩබනම
තණො සාරිස්ම විසිධීම මූමේණම
පීනක් සෂකමසිදුණ මඇතිම්ය්වම
යාලි ාමවින. 

ඉඩබනම ණච්තච්රිනක් සම පය්වයාම
තබනම සබන්ධීධාම යාලි ායක් සම
ල්ාම තදනම තලසම උපතදසම්
ල්ාදුිල. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම- 

07 තරන්  ගැට  

7.1 ඉඩබනම පධීතනගමුඛයම සතිම

තපොලම සංයලිධානනම

කිීන  

 ාජයමිලලි ාකමහාමතීතිග ම
සංස්ථායමවිසිධීමත හිම
ඉදිකිීනබනමණටයු මම2015ම
යලිෂතේමසිටමසිදුණ නම්ය්වම
තබනමයනමවිටමතගමබනමකිීන ටම
ප්රතිපාදනමතනො ැතිම්ය්වම
යාලි ාමවින. 

ත  ම යයාපිතිනම නයසධීම
කිීන ටම ණාලනක් සම ග යනම
්ැවිධීම එ ම ගැටළුම තයන ම
සාණච්ඡාම කිීන ම සුදුසුම ්යටම
ඥ කනමවින. 

ගරුමසභාපතිම
-ම
තිස්ස හා ා
 මප්රාතේය නම
සභාය 

7.2 ජලම

සබනපාදන 

් යකුඹුණම

ප්රතේශතේම

ක්රිනා්ව ණම යනම

ප්රජාම ජලමයයාපිතිනම

නහප්වම  ්ව්වයතේම

තනො ැතිම ්ැවිධීම

තන නාග ම ජලම

සබනපාදනම ක්ර නම

් යකුඹුණම දක් සයාම

දීලිඝමකිීන  

තන නග ම ජලම සබනපාදනම
ක්ර නම ් යකුඹුණම දක් සයාම
දීලිඝම කිීන ටම දලම
ඇස් තබනධී මම මුඛදලම රු.ටු.ම
147ක් සමප කමයනම්ය්වමඑ ම
ප්රතිපාදනම සපනාම ගැතී ම
නපහසුම ්ය්ව,ම ටුේතදිලනම -ම
නඟුකතණොළපෑලැස්සම ජලම
තන ජනාම ක්ර නම ක්රිනා්ව ණම
කිීනත ධීම ත  ම ප්රතේශනම දම
ආය කනමයනම්ය්වමයාලි ාම
වින. 
මම 

සණස්මණ නමලදම
ඇස් තබනධී මයම
න ා යාංශනටමතනොමුඛමණ නම
තලස්ව,මදිසත්්රික් සණතේමසිනළුම
ජලමගැටළුමපිළි්ඳයම
සාණච්ඡාමකිීන මසඳහාමගරුම
 ාජයමඇ ති ම ාම
තේශපාලනමනානණ්වයනම
ස ඟමනදාලම ාජයම
ිලලධාාීනධීමණැඳයාමවිතශේෂම
ස්ස්ම ක් සමපැයැ්වම මසුදුසුම
්ය්වමඥ කනමණ නමලදි. 

ණළ නාණ
රුම-මජලම
සබනපාදනම
 ණ්ඩලන 

7.3  ාලිගම

සංයලිධාන 

තිස්සම ප්රතේශතේම

 ාලිගම ජලතනධීම

නටමම  

ගංය ම ම  ්ව්වයනධීයලදීම
ත්ො ළුම ඇතිරූම  ාලිගම
ණැඩීනනම ්ැවිධීම ම ABCම
ඇතිීන ම සඳහාම ප්රතිපාදනම
ල්ාම තදනම තලසම ඉල්ලාම
සිටිනමලදි. 

නදාලම ඇස් තබනධී මම සණසම්
ණ ම ඉදිරිප්වම ණ නම තලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල 

ගරුම
සභාපති,ම
ප්රාතේය නම
සභායම -ම
තිස්ස හා ා
 න 

7.4 තපොදු දිස්ත්රික් සණතේම නඩුම

ආදානබනලාභීම පවුල්ම

නගාමසි රම  

දිස්ත්රික් සම ක්ර ම සබනපාදනම
තල්ණබනම ණාලිනාලනම විසිධීම
හබන්ධීත ොටම දිස්ත්රික් සණතේම
තසෞ යා ක් සෂි ම යැසිකිළිම
පහසුණබනම තනො ැතිම පවුල්ම
පිළි්ඳම ත ො  මරුම ඇ මළ්වම
යාලි ායක් සම සහම විතශේෂම
නයශය ාම සහි ම දිළිඳුම පවුල්ම
පිළි්ඳම ත ො  මරුම ඇ මළ්වම
යාලි ායක් සම සණස්ම ණ ම ඇතිම
්ය්ව,ම දිස්ත්රික් සම තල්ණබනම
ණාලිනාලනටම නනුයුක් ස ම
නභයාසලාභීම උපාිකධාාීනධීම
විසිධීම“සුයදිවිමස්කු ”මනටුධීම

ඉදිරිතේමදීමතබනමපිමේ්ඳයමයැඩිම
නයධාානනක් සමතනොමුඛමමණ ම
ණටයු මමකිීන ටමඥ කනම
වින. 

සිනළු ම
ප්රාතේය නම
තල්ණබනයරු
ධී 
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අ.අ 
විෂය 

ක් සතෂේත්රය 
ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

සමීය ක් සෂකම යාලි ායක් සම සණසම්
ණ ම ඇතිම ්ය්වම ප්රතේශතේම
ජන ායම නගාම සි රම ම සඳහාම
විවිධාම යැඩසටහධීම
සබනපාදනනමකිීනතබනම දීම ම ත  ම
යාලි ාම උපතන ගීම ණ ම ග ම
හැකිම ්යටම ණරුණුම ඉදිරිප්වම
වින. 

7.5 තපොදු පුේගලයිධීම
මේනාපදිංචිමකිීනතබනම
තදපාලි තබනධී මතේම
උපමණාලිනාලනක් සම
පරිපාලනම
සංකීලිකතේම
පිහි රම  

ත  ම උපම ණාලිනාලනම
පිහි රම ම  ඟිධීම
හබන්ධීත ොට,ම ණ  ග ,ම
ත ොන ාගල,ම නබනපා ම සහම
 ්වනපු ම ම ප්රතේශයලම
ජන ායටම  හ්වම තසේයායක් සම
ඉ රයනම ්ය්ව,ම පරිපාලනම
සංකීලිකතේම ඉහලම  ාලතේම
ඇතිම ඉඩම ප්රස්ථායම තබනම සඳහාම
තනොදාග මහැකිම්ය්වමයාලි ාම
වින. 

ඒම සඳහාම දිස්ත්රික් සම
සබන්ධීකරණ කම ණටු රතේම
නනු ැතිනමල්ාමදුිල. 

දිස්ත්රි්වම
තල්ණබනම-ම
හබන්ධීත ො
ට 
 

7.6 ජලම

සබනපාදන 

තිස්ස හා ා ම
ප්රතේශනටමපාතීනමම
ජලනමමසපනනම
ජලසබනපාදනම
ක්ර තනධීම ඩමය ම ම
ලැබී  

ජලමමූලාශ්රතේමතිබූ ගැටළුයක් සම
තහේ මතයධීමබූධීදලමසිරිනාග ම
ජලම යයාපිතිනම ක්රිනා්ව ණම
කිීන ම ප්ර ාදම ම ම   ම ත  ම
ගැටළුයම සඳහාම විසඳුබනම ල්ාම
දී මප්ර ාදමවූම්ය්ව,මඉදිරිතේමදීම
එනමිලයැ දිමණළමහැකිම්ය්වම
යාලි ාමවින.ම 

එ මණටයු මමණඩිනබනමණ නම
තලසම උපතදස්ම ල්ාම දුිල.ම
තබනම සබන්ධීධාතනධීම විතශේෂම
සාණච්ඡායක් සම පැයැ්වම ම
සුදුසුම ්යටම ඥ කනම ණ නම
ලදි.ම 

ගරුමසභාපතිම
-ම
තිස්ස හා ා
 මප්රාතේය නම
සභායම/ම
ණළ නාණ
රු-මජාතිණම
ජලම
සබනපාදනම
හාම
ජලාපයාහනම
 ණ්ඩලන 

7.7 ඉඩබන පා බනපරිණමඉඩබනම
සඳහාම ක් සතසේරුම
ල්ාමදීතබනමදීම  මමමම
ඇතිමගැටළු 

තිස්ස හා ා ම ප්රතේශතේම
පා බනපරිණම ඉඩබනම සඳහාම
දී නාපත්රම ල්ාම දීතබනම දීම
යලි  ානමයටිනාණ ටමනනුයම
 ක් සතසේරුම කිීන ම තහේ මතයධීම
ඉඩබනම හිටුනධීටම විශාලම
මුඛදලක් සම තගම ටම සිදුම මම ඇතිම
්ය්වම එ ම ගැටළුයම
දිස්ත්රික් සණතේම ය්වමත්ොතහ ම
ප්රතේශයලම පයතිනම ්ය්වම
යාලි ාමවින. 

 ජතේම ප්ර ාදම තද ෂනම
තහේ මතයධීමදී නාමපත්රමල්ාම
දී ම ප්ර ාදම මම ඇතිම ්ැවිධීම
ඉඩබනම පය ාම ග්වම ණාලතේම
ඉඩතබනම යටිනාණ ම නනුයමම
 ක් සතසේරුම ල්ාම දී ම සුදුසුම
්යටමඥ කනමකි මලදි.ම 

ගරුමසභාපතිම
-ම
තිස්ස හා ා
 මප්රාතේය නම
සභාය 

 
හබන්ධීත ොටම ය ාන,ම  ්ව ලමගුයධීමත ො රපල,ම සූරිනයැයමත ො  මරුම ාක් සෂකම ධායස්ථානන,මහබන්ධීත ොටම
නයමත  හලමආදීම හාපරි ානමයයාපිතියලටමස ගාමීය යමනඩුමආදානබනලාභීමපවුල්යලමආදානබනමඉහලමදැමීය  මසඳහාම
ස්කිනාමඋ්වපාදනමනයස්ථාම ාශිනක් සමආ බනභමකිීන ට්ව,මයි්වඥනමපුහුණුමනයස්ථාමල්ාමදී ට්ව,ම හරි මනග නක් සම
තලසම හබන්ධීත ොටම සංයලිධානනම කිීන ම සඳහා ගුයධීම පාලබනම හරි ණ කනම සඳහාම තනොමුඛම කිීන ම (Vertical 
Garden)  ාලිගම තදපසම පැලම සි රම ,ම ගුයධීම පාලබනම සංයලිධානතේම දීම නමේ ංණඩම ිලදහස්ම කිීන ,ම ණා්ිලණම
තපොතහො මිලෂ්පාදනනම යයාප් මකිීන ,ම විදුමේම නයශය ායනම සපු ාම ගැතී ම සඳහාම සූලිනම පැනලම (Solar power) 
භාවි නමයයාප් මකිීන මසහමආ ක් සෂණමනංශමතනොදාමගිලටුධීම ්වමද්රයයමසඳහාමඇ්බ්ැහිමවූයධීටමප්රතිණා මල්ාම
දීතබනම ධායසථ්ානමයයාප් මකිීන මමආදීමයයාපිතිම ාශිනක් සම2020මයලිෂතේමදීමක්රිනා්ව ණමකිීන ටමනතප්ක් සෂි ම්ැවිධීම 
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